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A válság
A kormánytagok sürü kül

földi utazásai — amelyek 
egyébként hírek szerint sza
porodni fognak — azt a lát
szatot keltik, hogy a válság 
kulcsát külföldön keresik. Iga
zolja ezt az is, hogy ezek 
az utazások, a látszólagos 
barátságos találkozások elle
nére is, mindig gazdasági kér
désekkel függnek össze.

Kérdés azonban, hogy a 
válság kulcsa tényleg ott 
keresendő e s ha igen meg
oldást jelentenek-e majd azok 
a tárgyalások, amelyeket ily 
barátságos együttlétkor foly
nak ? A mi véleményünk 
szerint az országnak nemcsak 
az a baja, hogy az általános 
elzárkozottság politikája, a 
vámháboru, a kölcsönös gaz
dasági versengések és Trianon 
szinte lehetetlenné tették a 
régi bevált és az egymásra 
utaltságból folyó árucserét, 
hanem olyan belső bajaink 
is vannak és pedig nagy szám
ban, amelyek elhibázott poli
tikának a következményei. 
Ebből pedig az következik, 
hogy mig — nagyon helye
sen — keressük a minket 
megillető helyet a külföldön, 
ugyanakkor kettőzött erővel 
kellene a belső bajok megol
dására módot keresni, ame
lyeknek kulcsa idebenn van.

Nem szabad a hangsúlyt 
áttenni külföldre, amikor ide
benn ordítanak a megoldatlan 
problémák. Az, hogy a ma
gyar búza a belső piacon 
világparitásban is lehetetlen 
olcsó, mutatja, hogy a spe
kuláció nem alszik, az agrár
olló kitágulása igazolja, hogy 
a kartellek ébren vannak, 
sőt újak születnek semmibe 
sem véve a kormány pro- 
grammjában szereplő azt a 
pontot, hogy a kartelleket 
megszünteti és megakadá
lyozza országromboló műkö
désüket.

A gazda szorongva nézi a 
búza áresését és ugyanakkor 
félve nézi az adókönyvét és 
kifelé pislog, hogy jön-e már

kulcsa.
a végrehajtó? Nem csak az 
adóvégrehajtó, hanem a má
sik is esedékes, mert hiszen 
a lehetetlenül olcsó árak foly
tán más fizetési kötelezett
ségével is elakadt. Ez a je
lenség követeli a külön belső 
ár megállapítását, a gabona
forgalom szabályozását.

A gazdaadósságok rende
zésének ürügye alatt évtize
des telekkönyvi jogot készül
nek felforgatni, amely azon
ban még mindig nem fogja 
meghozni az adósságok ki
fizetését, igy tehát a hitelező 
teljes kielégítését sem.

Rá lehet mutatni parla
menti rendszerünk hibáira is, 
mert ebben a nehéz időben 
mindenkit anyagilag érdekel 
az, hogy tulajdonképen van-e 
parlament s ha van miért 
pihen hónapokon keresztül, 
ha pedig nincs rá szükség, 
miért kell annyi képviselőt 
tekintélyes tiszteletdijjal ju
talmazni hónapokon keresztül 
ellenszolgáltatás nélkül ? Már 
egyszer rámutattunk, hogy 
mily hatalmas összeget lehet
ne itt is megtakarítani.

Aztán sorra bukkannak fel 
az álláshalmozások ügye, 
amelynek elintézésére tizen
négy hónap sem volt elég 
idő.

A közvéleménynek az az 
érzése, hogy a külpolitika 
előtérbe helyezésével láthatat
lan hatalmak el akarják terelni 
a figyelmet ezekről a kérdé
sekről, amelyek pedig legalább 
is olyan súlyosan terhelik 
gazdasági válságunk serpenyő
jét, mint a külföldi bajok 
nem lekicsinylendő serege.

A válság kulcsa tehát ott 
van, hogy mindkét irányban 
meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket. Nem lehet el
hanyagolni az egyiket a má
sik javára s azoknak, akik 
ma ennek a bajok tengerén 
küzdő országnak az élén van
nak, ma egyenkint és össze
sen meg kell sokszorozni 
munkájukat, hogy segítsenek 
az országon, az embereken.

A csendörség nyomozó alosztálya felderítette 
öt év előtti gyilkosság tettesét.

Szakái Pál és fia bevallották, hogy ők követték el a gyil
kosságot. Az első tárgyaláson adott alibi szenzációs története. 

Szakáit az ügyészségnek adták át.
Olvasóink előtt bizonyára em

lékezetes még az a gyilkosság, 
amelynek Brandt János 60 esz
tendős nyugalmazott hajós esett 
áldozatul. Az akkor lefolytatott 
nyomozás megállapította, hogy 

Brandt Jánost előbb egy 
su'yos tággyal fejbeütöt
ték, majd a ház udva
rán egy gyümölcsfára 
felakasztották. Alája szé
ket tettek, hogy az ön
gyilkosság látszatát kelt
sék.

A nyomozás akkori vezetője 
dr. Gyöngy Lajos fogalmazó 
már akkor is Szakái Pál szoba
festőt, feleségét sz. Szadeczki 
Katalint és fiát Szakái Józsefet 
gyanúsította, akiket letartóztatás
ba helyeztek A gyanúsítottak 
álhatatosan tagadtak és a tör 
vényszék, úgy mint az Ítélőtábla 
bizonyítékok hiányában felmen
tette, mert a főtárgyaláson Szakái 

tanukkal igazolta, hogy 
a kérdéses éjszakát egy 
cseledobokai kocsmában 
töltötte.

A ügyészség tovább 
nyomoz.

A két felmentő ítélet dacára 
sem nyugodott az ügyészség. 
Vitéz Felszeghy János ezelőtt 
két éve is utasítást adott a mo
hácsi államrendőrségnek, hogy 
újabb nyomozást vezessen be, 
azonban ez is eredménytelen 
maradt.

Pár hét előtt ismét utasította a 
rendőrséget a nyomozás felvé
telére, majd az államrendőrség 
hozzájárulásával a pécsi negyedik 
csendőr nyomozó a'osztályt 
bízta meg a nyomozással.

Néhány nappal előbb érkeztek 
Mohácsra a csendőrdetektivek 
és nagy aparátussal láttak hozzá 
a nyomozáshoz.

Beismerő vallomás.
A csendőrdetektivek psichikai 

eszközökre vetették a fősulyt. Ke
resztkérdések pergőtüzében tar
tották a három gyanúsítottat. A 
gyors egymásutánban feladott 
keresztkérdéseknek csakhamar 
megmutatkozott az eredménye, 
mert a gyanúsítottak ellentmon
dásba keveredtek, mig végre 
sikerült megtörni a fiút: Szakái 
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bevallotta, hogy apjával 
két te n követték el a gyil
kosságot. A fiú ezután 
töredelmesen elmondta a 
részleteket is.

Szakái Pál Cseledobokán dol
gozott s éjjel tért vissza. Ruhás
tól feküdt le az ágyra s éjfél 
felé felkeltette őt. Tudták, hogy 
Brandt özv. Bozsérnét megláto
gatja a másik szobában s meg
várták, amikor onnan eltávozott.

Ekkor Szakái József az 
apja által adott baltával 
rátámadt és többször 
fejbesujtotta. Apja ezalatt 
lefogta az öreg kormá
nyos karjait nehogy vé
dekezni tudjon.

Az ütések alatt Brandt meg
szédült s elesett, ők abbban a 
hiszemben voltak, hogy meghalt. 
Az apa felnyalábolta Brandtot és 
kivitte az udvarba a gyümölcsfa 
alá. A fakamrából kötelet hozott 
ezzel a fára felakasztották, majd 
a széket felrúgták, hogy az ön
gyilkosság látszatát keltsék.

A fiú töredelmes vallomását 
ezután eléjetárták Szakái Pálnak, 
aki erre szintén megtört és be
vallott mindent.

Öt percen műit az alibi.
A csendőrdetektivek most az 

alibi iránt kezdtek érdeklődni, 
amelyre aztán szenzációs vallo
mást tett Szakái.

— Cseledobokán dolgoztam. 
Este ittam a kocsmában, majd 
aludni tértem. Együtt vacsoráz
tam és ittam a kocsmárossal s 
szemeláttára mentem be a szo
bámba aludni.

Éjjel azonban a szoba másik 
ajtaján kiosontam s gyalog men
tem Mohácsra.

A gyilkosság elkövetése után 
visszagyalogoltam Cseledoboká- 
ra. Amikor beléptem a szobám
ba, leültem az ágy szélére és 
cigarettát sodortam. Eközben 
szólt be a kocsmáros, aki meg
lepetve látta, hogy már felkeltem.

Öt perccel érkeztem előbb, 
Fia később jövök, akkor 
a kocsmáros észrevette 
volna, hogy távol vagyok. 
Igy azonban nyugodt 
lelkiismerettel valhatta, 
hogy nála aludtam a 
gyilkosság éjszakáján.
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Az ügyészségen.
Szakái Pált a beismerő valló 

más után Pécsre kisérték az 
ügyészségre, ahol teljes terjedel
mében megismételte vallomását. j 
Azt állítja, hogy a felesége nem 
vett részt a gyilkosságban, de 
tudott róla, mert ö mosta fel a 
konyhában levő véres tócsát.

Szakálné azonban most is ta
gadja, hogy tudott volna a gyil
kosságról s ezért egye'őre még 
Mohácson van, mig a csendőr- 
détektivek befejezik ^teljesen a 
nyomozást!

A csendőrnyomozó osztály és 
a helyi szakasz elismerésre méltó 
munkát végzett a már feledésbe 
ment bünügy teljes tisztázásával 
s minden dicsére'et megérdemel.

A gjilkos az ügyészségi fog 
házban a megismételt vallomás 
után teljesen megnyugodott s 
hangoztatta, hogy megkönnye- 
bűit lelkiismerettel várja a továb
biakat, mert

az egész idő alatt rét 
te ne te s szenvedéseket élt 
át bűntudata miatt.

A nyomozás valószínűen már 
a napokban teljes befezést nyer 
s Szakálnét és fiát is beviszik 
Pécsre az ügyészségi fogházba.

Előre megfontolt szándékkal.
A gyilkos vallomásában min

denképen olyképen akarja feltün
tetni bűnét, mintha pillanatnyi 
elhatározás alatt történt volna a 
gyilkosság. A csendőrség meg
állapítása szerint azonban Szakái 
16 hónapig volt már bezárva 
Pécsett az ügyészségi fogházban, 
ahol a házinyomdában volt fog
lalkoztatva.

Itt sok bűnügyről olva
sott, s tudta, hogy az 
előre megfontolt szán
dék milyen súlyos követ- \ 
kezm^nyekkel jár.

A nyomozás azonban te'jesen 
valószinüsitette az előre megfon | 
tolt szándékot s igy a tettes 
mindenképen megkapja a meg
érdemelt büntetést

A gyilkosság oka a családi 
civódásokon kívül az volt, hogy 
az öreg Brandt pénzét állandóan 
lopkodták s azokban a napok
ban is nagyobb összeget vettek 
el Féltek, hogy rájön s ez volt 
a közvetlen ok a gyilkosságra. 
Ez természetesen ismét az előre 
megfontolt szándékot igazolja, 
de valószínűsíti a ravaszul ki
eszelt alibi is.

Pécsre kísérték Szakálnét is.
Mint lapzártakor értesülünk a 

mohácsi nyomozás teljesen be 
fejeződött s úgy Szakái Józsefet 
mint anyját Szakái Pálnét be
kísérték Pécsre az ügyészségre.

Szakálné álhatatosan tagad. A 
férj is fentartotta azt az állítását, 
hogy az asszony nem vett részt 
a gyilkosságban. A fiú azonban 
azt állította, hogy az anyja is 
segített.

Drámai jelenetek folytak 
le az ügyészségen. A fiú 
az apja szemébe mondta 
az anya bűnrészességét 
mire az apa is bevallotta. 
Azután anyja szemébe 
mondta, aki sikoltozva, 
sirva tagadta és továbbra 
is megmaradt tagadása 
mellett.

Az ügyészségi kihallgatások 
még folynak.

Példátlan sikere volt a Szinpártoló 
Egyesület műsoros estélyének. 
Mindkét estén zsúfolt ház tapsolt a szereplőknek.

A Szinpártoló Egyesü'et uj, ági 
lis vezetősége bebizonyította azt, 
hogy lehet Mohácson is szépet 
alkotni, megmozgatni ezt a szuny- 
nyadni látszó, szétzilált társadal
mat. Szombaton és vasárnap este 
zsúfolt házat vonzott az egyesü 
let műsoros estélye, amely ér 
deklődés különösen az uj film
harmonikus zenekarnak szólott

Fél 9 órakor Dr Popper Manó 
nagyon szép prologját szavalta 
ismert kitűnő előadóképességével 
Dr. Szkladányi László, majd Dr. 
Margitay Lajos polgármester, el
nök mondotta el ünnepi beszé
dét.

A polgármester történelmi visz- 
szapillantást vetett a Szinpártoló 
Egyesület megalapítására, amely 
ben oroszlán része van Brand 
Edének, aztán rámutatott kultu
rális jelentőségére, hivatására, 
amely ma kétszeresen kölelezi, 
hogy dolgozzon és tejesitse fel
adatát. A polgármestert a közön
ség meleg ünnep’ésben részesí
tette beszéde végén.

Az este műsorán három egy- 
felvonásos szerepelt. Zilahy Lajos: 
Virágosbolt, Vadnai László: Fél 
hét és nyolc között és Török 
Rezső: Magdaléna A Szinpártoló 
Egyesület rendezői igen ügyesen 
Mohács város legjobb műkedve
lőit gyűjtötték össze szereplők
nek s mindhárom darab tökéle 
tes, művészi előadásban került 
színre, példátlan sikert aratva. 
Nyiltszini tapsok, az elismerés 
hangos megnyilvánulásai szakitot 
ták félbe számtalanszor az elő 
adást és lelkes tapsokkal hálálta 
meg a közönség a szereplők ér
tékes játékát.

A temperamentumos Ferenczy 
Klemmy Vilmáját hivatásos mű
vésznő sem adhatta volna töké
letesebben üeringer Manyi lor- 
nyettes hölgye a mindig tökéle
tes műkedvelő egyik legszebb 
szerepe volt és nyiltszini tapsot 
kapott Csongor Béla és Dettkó 
Károly Gyula és az öreg ur 
szerepében öregbítették színpadi 
sikereiket.

Freund András, Káldor Kiklós 
és Káldor Jenő Vadnai darabjá 
bán arattak sikert mindhárman 
öntudos művészi érzékkel dol
gozták ki szerepüket s a közön
ség hálásan tapsolta meg őket. 
Tóth Mária Anny szerepében 
ragyogtatta szinjátszóképességeit.

Nagyon szép sikere volt az 
utolsó darabnak a Magdalénának, 
amelyet Káldor Józsefné nagy- 
tehetségű játéka vitt diadalra. 
Meggondolt, nyugodt játéka, ki 
forrott érzéke a szerepet minden 
kis részletében kidolgozta. Mű
vészi készségei mellett szépsége 
is hozzájárult sikeréhez. Nagyon 
szép szerepe volt és kitünően 
beilleszkedett Tóth Mária, aki 
Miklóst alakította. Egyik-másik 
jeleneténél szinte lenyűgözte a 
közönséget. Oeringer Manci Jul
csija jobb nem is lehetett volna, 
különben is ilyen szerepekben 
aratta eddig is legnagyobb sike
reit. Dettkó Károly Hatházy őr
nagy szerepében elsőrangút mu
tatott, Führer Ferenc őrmestere 

pedig nem egyeseiben nyiltszini 
tap»ot kapott, Kitűnő figurát mu
tatott be Lőrinc Pál a Pocsik 
pucér a'akjában s olyan kacagást 
keltett játéka, hogy harsogott az 
öreg a réna. Jó volt Rezsonya 
Pistája.

Az est fénye mindenesetre a 
filmharmonikus zenekar volt. 
Harminc mohácsi zenekedvelő 
lelkesedése, zeneszeretete és tu
dása uralta a színpadot, amikor 
játszottak. Úgy éreztük Mohács 
zenekultúrájának alapjait rakják 
le zenészeink és valami ünnepi 
hangú at ülte meg a lelkeket. Mü 
sorukon három darab szerepelt; 
Keler Béla: Magyar vígjáték nyi 
tány, Strauss: Kék Duna keringő 
és Offenbach : Orpheus nyitány. 
Az első magyar motívumokból 
felépített, zenedarab a magyar 
zene szépségét hirdette a zene
kar nagyszerű kidolgozásában. 
Az örökszép Kék Duna keringő 
lágy, fülbemászó hangjaival a 
régi szép időket juttatta az eszünk
be A zenekar a szép keringő 
minden szépségét tökéletesen 
adta vissza. Az est legn .gyobb 
sikere az Orpheus nyitány voll. 
A komoly muzsika nehéz fel
adatot adott az egyhónapos 
zenekarnak, de a zeneszeretet, a 
lelkesedés pótolt* a rövid gya
korlati időt és olyan |tomboló 
sikert váltott ki, hogy kétszer 
kellet előadni A zenekar minden 
egyes tagja a legnagyobb dicsé
retet érdemelte ki. Játékukon lát
szott az odaadás, a művészi 
törekvés és a fegyelemérzet. A 
legnagyobb elismerés Virág Fe
renc karmestert illeti. A betanítás, 
a minden kis részlet szépségeit 
kiemelő dirigálás nagytehetségü 
művészembert mutatott és óriási 
sikert aratott, amely meleg tap
sokban nyert kifejezést.

Nem szabad elfeledkeznünk 
Brand Edéről, aki a próbák 
irányítója volt s akinek zene 
tudása és szeretete sokat jelent 
a zenekarban. Meg kell dicsér 
nünk a kitűnő rendezésért Rédei 
Ferencet és Kdldor Jenőt és a 
háttérben csendben, észrevétlenül 
dolgozó Oyarmaiy Imre dr.-t, 
akinek fáradhatatlan buzgalma 
hozta össze a sikerült műsoros 
estélyt. Még csak annyit, hogy 
emlékezet óta műkedvelők oly 
szépet, nagyot nem mutattak 
Mohácson, mint ezen az estén.

— Búcsú Homorúdon. A 
homorudi dűlő lakossága vasár
nap tartotta búcsúját, mely a ha
rang felállításának emlékére ismét
lődik meg évenként. A búcsún a 
szentmisét dr. Kápolnai Zsigmond 
esperes plébános celebrálta s ün
nepi szentbeszédet tartott. A hívők 
nagy számban vettek részt a 
szentmisén. A búcsú alkalmából 
a városból sokan látogatták meg 
a homorudiakat s a gazdák kö
zül többen szives vendégszere
tettel fogadták a városiakat. Kü
lönösen nagy vendégjárás volt 
Vörös János tanítónál, aki igaz 
magyar vendégszeretettel látta ven
dégül az átrándult mohácsiakat. 
Délután táncraperdült az ifjúság 
és a késő estig vígan mulatoztak

Öt órás vita a város 
keddi közgyűlésén.

Nagy ellenzéke volt a járda
építési programotnak. Alig egy 
órás vitára zsugorodott a vá
ros 1934. évi költségvetésének 

tárgyalása.
Kedden délután 3 órakor tar

totta Mohács megyei város ren
des közgyűlését. A közgyűlés 
megnyitása után számos ahspáni 
és kisgyülési leirat bemutatása 
történt meg. Ezek között szere- 

i pelt dr. Paschke Ferenc városi 
ügyész fegyelmi ügyében érke
zett 1167/kb. 1933. sz. véghatá 
rozat közlése is, mely szerint a 
közigazgatási bíróság fegyelmi 
osztálya dr Paschke Ferenc vá
rosi ügyészt azért, mert az iro
dájában a város követelésére fize
tett összegeket azonnal el nem 
számolta, hanem azokat hosszabb 
ideig magánál tartotta, rosszalás 
ra ítélte.

Fehérváry István főmérnök a 
sz get fejlődésének és a város 
hoz közelebb hozatala érdekében, 
nemkülönben az érdekelt föld
tulajdonosok kezelésében volt s 
egyes lakott részekhez vezető 
utaknak a közutak hálózatába 
va ó felvételét látta szükségesnek. 
Elhatározta ezért a közgyűlés, 
hogy a sziget főbb pontjaihoz 
vezető, igy a töltéspatka, Kanda, 

i Sáros, Szamovácz Homorúd, 
Ujfok, Balázs-szállás, Lögpart, 
Riha, Here, gszán tóhoz vezető 
dülőutaknak a közutak hálózati 
ba felvételét.

A tárgysorozat 15. pontja ér
telmében a kocsiutburkolatok ki
építési programmját ismertette 
Fehérváry István főmérnök, me
lyet a közgyűlés tudomásul vett.

Ezután a járdaépítési programm 
ismertetésére került a sor.

Most amikor a Speyer kötvény
sorsolás folytán a városnak erre 
a célra megfelelő összeg áll ren
delkezésére, szükségesnek tartja a 
javaslat, hogy sor kerüljön az 
elhanyagolt gyalogjárók kiépité 
sére. Ezért tervbe vették, hogy 
az 1934 évi költségvetés kereté
ben a Király u., Horthy Miklós 
úti járdák kiszélesítését, valamint 
a Gólya, Kazinczy és indóház 
utcai járdák építését.

Dr. Beck Alajos kívánatosnak 
tartja, hogy a Király utcai járda
készítésénél a város ne kösse le 
magát semmiféle anyag mellett, 
hanem szólíts fel a vállalkozókat 
többféle járdaburkolatra nézve 
ajánlattételre.

Petrovics Károly szivén viseli 
a város fejlődését célzó minden 
terv megvalósítását, mégis arra a 
megállapodásra kell jutnia, hogy 
akkor amikor jó viszonyok vol
tak, amikor megvolt a kereseti 
lehetőség megvalósítható lett 
volna a járdaépítési programm.

Ma azonban megfontolás tár
gyává teendő, hogy az amugyis 
elviselhetetlen terhek alatt nyögő 
adófizető polgárság megterhel
hető-e a járdaépítési összeggel, 
mely szerény számítás szerint is 
még a mellék utcákban is házan
ként 20—30 pengőre rúg.

A járdaépítési programm úgyis 
évtizedekre hat ki és alakítja át 
a város képét, miért is szüksé
gesnek tartja, hogy a programm, 
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bármennyire is üdvös és emelné 
is a város szépségét, megvalósí
tása halasztassék el jobb időkre. I 
Ma amikor a jövedelmek min
den vonatkozásban csökkenő 
tendenciót mutatnak, elfogadha- : 
tatlannak tartja egy fokozódó 
kiadási tételnek a költségvetés
be való beállítását annál is in* 
kább, mert annak megvalósítása 
nem múlhatatlan szükséges. De 
szükségesnek tartja, hogy el
halasztás kimondás esetén a ren- I 
delkezésre álló összeg az adó- l 
fizetők terheinek könnyítésére 
fordittassék. Nevezetesen szállít
sa le a közgyűlés a pótadó kul- j 
csát 3 és fél százalékkal.

Dr. Schwarcz Béla sem látja 
szükségesnek a város esztétikai 
képének emelését, ahelyett java
solja a II. rendű járdák kiépítését.

Dr. Schmidt Miklós könnyel 
műségnek tartja a Király utca és 
a Horthy Miklós utcai járdák 
újraépítését annál is inkább, mert 
azok rendelkezésüknek még meg- I 
feleinek s azért is, mert figye
lemmel kell lenni arra Ja körűi 
ményre, hogy a város lakossága 
kenyérgondokkal küzd s még 
azok is, kik jómódúak, nem ter
helhetők meg 100—200 pengős 
hozzájárulási összeggel. Javasolja 
azért, hogy az erre a .célra ren
delkezésre álló összeget más be
fektetésre használják fel.

Schmidt Károly felszólalásában 
megállapítja, hogy két vélemény 
áll szemben egymással. Egyrész 
ről a város rendezése és a mun
kaalkalmak teremtése, másrészről 
az adófizetők mentesítése. Meg
állapítja ezért az adófizetők érde
keinek szemelőtt tartását találja 
fontosabbnak. A járdák javitását 
azonban szükségesnek tartja. A 
programmot mint javaslatot el
fogadja, de nem tartja annak 
megvalósítását időszerűnek.

Vida Dezső a Király utcai járda 
helyett azon utcák járdázását 
látja szükségesnek, melyek jár
hatatlanok.

Petrovics Károly újabb felszó 
látásában nem látja okát annak, 
hogy a város képviselőtestülete 
egy jobb időkben a járdaépítésre 
szánt összeget, a viszonyok 
kényszerítő hatása alatt miért nem 
fordíthatná más célra.

Dr. Margitay Lajos polgár
mester Petrovics Károly indítvá
nyára vonatkozólag kijelentette, 
hogy a járdaépítésre szánt s a 
Speyer kötvény vásárlás folytán 
előállott összeg miniszteri rendel
kezés folytán nem fordítható a 
város háztartási alap javára, de 
egyébként is összegszerűségében 
bizonytalan lévén, a pótadó fix 
leszállítására nem alkalmas. A 
közgyűlés 22 szavazattal 15 elle
nében elhatározta a járdaépítési 
programm megvalósítását.

Ekkor a közgyűlés áttért a vá
ros közönségét legjobban érdeklő 
s a gimnázium felállítását tár 
gyaló pontra.

A polgármester kijelentette, 
hogy a minisztérium magánjelle 
gü intézet felállítását nem enge- 
űélyezi, állami iskola feállitásáról 
szó sem lehet, a közgyűlés ezért 
tudomásul vette azon javaslatot, 
mely egy városi gimnázium fel 
állítása tárgyában információk 
beszerzését s különféle előmun
kálatok elvégzését tanácsolja.

A hősök emlékművének építé
szeti alakzatban történő felállítása

mellett foglalt ezután állást a 
közgyűlés.

Fehérváry István főmérnök tett 
ezután javaslatot egy, két kocsi 
befogadóképességű vaskompnak 
cca 7500 pengő értékben való 1 
építésére. Megokolás szerint ez 
a komp különösen télen, jégzajlás 
idején végezne jó szolgálatot. A 
gŐ7kompüzem modernizálása ér 
dekében tervpályázat kiírását s a 
pályaművek jutalmazására 1000 
pengő folyósítását kérte. Petro- ' 
vics Károly a pályázat kiírását s 
annak jutalmazását nem látja cél
szerűnek, mégis az esetre, ha a 
közgyűlés annak kiírását meg 
szavazná, úgy az újabb komp 
építését feleslegesnek tartja, mert 
jó terv esetén az esetleg felele
gessé válhat. Egyébként sincs — 
nézete szerint — a város abban 
a helyzetben, hogy bármilyen ki
tűnő és olcsó is legyen valamely 
pályamű, azt megvalósíthassa, 
miért is a pályázat kiírása idő
előtti Több felszólalás után a 
képviselőtestület a vaskomp épí
tését határozta el, miután előző
leg a pályázat hirdetését mellőz
ni rendelte.

Dr. Margitay Lajos polgármes 
tér ismertette ezután dr. Schwarcz 
Béla és társainak beadványát, 
melyben a villányi járásbíróság 
és adóhivatal felállítása elleni 
tiltakozás kimondásra hivta fel a 
közgyűlést.

Ismertette a járásbíróság feálli- 
tása által bekövetkezhető s a 
helybeli kereskedelmet és iparos 
Ságot súlyosan érintő forgalom
csökkenést. De — szerinte — 
elcsatolandó falvak érdekeit sem 
képviseli a terv, mert azok Mo
hács felé orientálódnak.

A közgyűlés tiltakozott a vil
lányi járásbíróság felállítása ellen 
s annak megakadályozása érdé 
kében felír az alispánhoz s a 
képviselőhöz.

Több kisebb-nagyobb javaslat 
után tért át a közgyűlés a város 
1934. évi költségvetésnek tárgya
lására kb. 7 órakor.

Több képviselő a költsévetés 
tárgyatását folytatólagosan fél 9 
órakor, vagy más napon kérte, 
a polgármester azonban a nyom- 
báni tárgyalást kivánta.

Vida Dezső a rendőrség fenn
tartásához való hozzájárulás ősz- 
szegét kifogásolta s több kisebb 
tételre nézve magyarázatot kért. 
Egyben arra kérte a közgyűlést, 
hogy a Szinpártoló Egyesület 
kebelében alakult szimfonikus 
zenekart kitűnő szereplésért 360 
P jutalomban részesítse.

Schmidt Károly a villanyórák 
működését tette szóvá, majd pe
dig arra kérte a polgármestert, 
hogy az inségakcióra nézve egy 
részletes tervet terjesszen a köz
gyűlés elé, mert bármennyire is 
mindenre kiterjedőnek látszik az, 
mégis helyénvalónak tartja, hogy 
annak mikénti felhasználasa terv 
szerint s a közgyűlés jóváhagyd 
sával történjen. Végül miután 
szó van egy autóbusz járat meg
indításáról a szigetben, kéri a 
polgármestert, hasson oda, hogy 
ennek megindítása városunkat a 
szigetiek részére könnyebben 

! megközelithetővé tegye.
Csupics Lukács az utazási 

költségeknek a tavalyi évhez vi
szonyítva való emelését kifogá
solta, nemkülönben több más 

! tételt is. Meg nem engedhetőnek

találja, hogy a város tisztviselői 
már 40—50 éves korúban nyug
díjba vonuljanak, mert ezáltal 
a város nyugdijterhe nő, mely 
már amúgy is magas.

Petrovics Károly, dr. Schmidt 
Miklós, dr. Beck Alajos s több 
felszólalás után a közgyűlés az
1934. évi költségvetést elfogadta 
azzal a módosítással, hogy pót
adót 50n 0 ról 49° o ra szállította 
le, ami azáltal vált lehetségessé, 
hogy a városnál az egységes 
munkaidő bevezetése révén a 
fűtésben és világításban mintegy 
1200 pengős, a közvilágításnál 
ugyancsak hasonló összegű meg
takarítást remélhető.

A közgyűlés Bánovics Sándor 
pénztárost egy fizetési osztál
lyal egyhangúlag előléptette.

8 órakor ért véget a közgyűlés.
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— Áthelyezés. A vármegye 
alispánja dr. Csida Sándor vár
megyei tb. aljegyző, díjas köz
igazgatási gyakornokot a mohácsi 
főszolgabirósaghoz tb. szo'.gabiró- 
nak helyezte at.

— Házasság. Schmidt Jolán 
urleány és kamocsai Vörös László 
gyógyszerész folyó 25 en tartják 
esküvőjüket a belvárosi róni. ka?, 
templomban.

— Adomány. Zdillár György 
ny. töldadónyilvántartó és neje 
az annak idején a Kát. Legény- 
egylet részére jegyzett kamat
mentes kölcsönükről az egjesület 
javára lemondtak. A nemesszivü 
adományért ezúton mond köszö
netét az elnökség.

— Halálozás. Szerdán Pécsett 
elhunyt Auber Vilma,néhai Auber 
G\u.a pécsi kereskedő nővéré. 
Temetése pénteken délelőtt volt 
a központi temető Szent Mihály 
templomában tartott engesztelő 
szentmise után a templom sir 
boltjába. Halálát Mohácson az 
Auber csaladok gyászoljak.

— Zongora hangverseny Mo
hácson. Dr. Dohnányi Ernő a 
zeneművészeti főiskola tanara le
velet irt Dr. Margitay Lajos pol 
gármesterhez, amelyben közölte, 
hogy Fischer Annié, az idei 
európai Liszt zongora verseny 
győztese vidéki turnéra indul s 
Mohácsra is ellátogatna. Dr. Doh
nányi érdeklődött, hogy milyen 
anyagi eredményt érthetne el a 
művésznő. Az üggyel a Szinpártoló 
Egyesület választmánya foglalko
zott és úgy határozott, hogy a 
Külvárosi Kaszinóban rendezne 
meg a hangversenyt 2 pengős 
belépődíjakkal. Ha csak 150 láto
gatója lenne a hangversenynek, 
ez esetben is 150 — 180 pengő 
jutna a művésznőnek. Ily értelem
ben válaszoltak Dohnanyinak. Mi
után Fischer Annié Pecsre és Ba
jara is ellátogat, egész biztos, hogy 
ez az anyagi eredmény kielegitene 
s igy a hangversenyt minden bi
zonnyal megtartják.

— Nem okoz már gondot4 
hogy férjhez menő leányának bú
torait kivel keszittesse, mert 
PATAKI lakasberer dező budapesti 
tanulmányait mar befejezte. Kos
suth Lajos u. 37.

IGYUNK 
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gyomorerösitö likőrt

— A Nemzeti Egység Pártja 
főtitkára Mohácson. Szombaton 
delten — lapunk megjelenése 
napján — vitéz Marton Béla or
szággyűlési képviselő a Nemzeti 
Egység Pártja fő itkára Mohácsra 
érkezik. A Nemzeti Egység Pártja 
mohácsi szervezete ez alkalomból 
délután a Tóth féle vendéglő ud- 
darán d. u 2 órakor gyűlést ren
dez, amelyen az eddigiek szerint 
Schmidt Lajos elnök, vitéz Marton 
Béla fognak felszólalni.

— Megnyíltak az iskolák. 
Szeptember 15 ével valamennyi 
iskola megnyitotta falait s uj 
élet indult meg az iskolában. Az 
iskolákban már az első napokban 
a legnagyobb erővel indult meg 
a tanitas, hogy a hosszú vakác ót 
kipótolja.

— A II Lajos Dalkör hang
versenye. Október hó 1-én tartja 
nagyszabású hangversenyét a II. 
Lajos Dalkör a mohácsi Színkör
ben, mely alkalommal befogja 
mutatni eddigi haladását a város 
közönségének. Előadásra kerülnek 
magyar népdalegyvelegek és kiasz- 
szikus nehéz műdarabok. Adler 
Sándor karnagy magán énekszá
mokat ad elő zongorakisérettel. 
Itt említjük meg, hogy a Dalkör 
október hó 8 án résztvesz a szek
szárdi kiállítás keretében rende
zendő dalosünnepélyen, amelyre 
Szekszárd város polgármesteri hi
vatalától kapott szívélyes meghí
vást. A Dalkör hangversenye iránt 
már is nagy az érdeklődés. Te
kintettel a Dalkör elnökségének 
azon nemes elhatározására, hogy 
a hangversenyen befolyó összeg
ből 30%-ot a mohácsi fogadalmi 
templom javára ajánlott fel, hisz- 
szük, hogy Mohács város közön
sége lelkesen támogatni fogja 
nemes és kulturális céljának el
érésében, A részletes programmot 
jövő heti számunkban közöljük.

— Frontharcos bajtársak I 
A honvédelmi miniszter az or
szágos elnökség kérelmére októ
ber hó 1-en tábori ebéd kereté
ben Budapesten 1500 frontharcos 
bajtársat lát vendégül. A jelent
kezéseket helyi elnökségünk to
vábbítja a közpoátnak az ebéd
jegyek utalványozása végett. Kér- 

j jük tehát azon bajtársainkat, akik 
ezen ebéden részt venni óhajta-
nak, ebbeli szándékukat helyi cso
portunk titkáránál, Prókay János 

i bajtársnál legkésőbb folyó hó 
j 26 án, kedden délig jelentsék be.

— Dunaszekcsö uj bírája. 
Dunaszekcsö nagyközség kedden 
birót választott. Az uj biró egy
hangúlag Majer József gazdál
kodó lett, aki érdemes munkása 
a nagyközség közéletének már 
évtizedek óta.

— Igazolták a cserkészap
ród csapatot. Az Országos Cser
kész Szövetség a mohácsi külvá
rosi elemi iskola növendékeiből 
alakitott cserkészcsapatot leiga
zolta s 609. sz. Balogh Balazs 
cserkeszapród csapat nevet kapta. 

, Balogh Balázs Dobó István Eger 
hős védőjének volt apródja s 
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Eger ostrománál hősi halált h^lt. 
A hazaért eleiét áldozó apr d 
mindenesetre nemes eszményképe 
lesz a cserkészapródcsapat tag
jainak.

— Tengerjáró hajó Mohácson. 
Vasárnap a Dunán érdekes ven- 
déghajó ment el Mohács mellett. 
Apollinaris III. tengerhajó, amelyet 
a kormány kiserletképen a köz
vetlenebb export lebonyolítása 
miatt állított be, tengeri útjáról 
visszatérve Budapest felé ment. 
A tengert járó, magyar hajó a 
csepeli szabad kikötőben kötö t ki. 
Parancsoké vitéz Bornemissza 
Félix kapitány, a legénység egy j 
része is magyar. A hajónak sok 
nézője volt a Duraparton, mert 
alakja elüt a rendes dunai hajó- 
tipusoktól.

— A kölkedi tűz a törvény
szék előtt. F évi junius hóban 
kigyuladt Bélái Sándor kölkedi 
gazdálkodó hazai s teljesen le
égett A nyomozás során a gyanú 
Gacza János kölkedi fö.dmives 
ellen irányult, aki ellen az ügyész
ség vádat is emelt. Most targyalia 
a kir. törvényszék a nyuj'ogalas 
ügyét s a vad — és védöbeszed 
elhangzása után felmentette a 
vádlottat, mert semmifele meg 
nyugtató bizonyíték nem merült 
fel bűnössége mellett.

— li. Lajos cserkész csapat. 
A költségvetésről szóló cikkünk
ben megemlékeztünk a II. Lajos 
király cserkészcsapatnak juttatott 
segélyről. Mint azóta értesültünk, 
ez a cserkeszcsapat most van 
alakulóban s hivatása a cserkész 
eszmét az iparos és kereskedő- 
tanoncok között népszerűsíteni. 
A csapatot hamarosan igazoljak 
s azutan lép majd a nyilvánosság 
elé. A magunk részéről csak 
örömmel látjuk a nemes akciót 
s hisszük, hogy az uj csapat is 
lelkesedéssel készül a cserkészet 
nemes ideáljainak mcgvalcsitasara

— ítélet a hercegszabari 
vadőr fegyverhasználata ügyé 
ben. Ilka Lajos, uradalmi vadőr 
f. évi február havában falopáson 
ért több kisnyáradi földművest. 
Felszólította őket, hogy kövessék 
őt a községházára, a csoport 
azonban fenyegetőleg lépett fel, 
mire Ilka fegyverét használta. Az 
egyik sörét Auth Adám k snyarádi 
földmives jobb szemét találta el, 
aki erre a szemére megvakult. A 
pécsi ügyészség gór datlanságból 
okozott súlyos testi sértés miatt 
emelt vádat a vadőr ellen Most 
tárgyalta az ügyet a pécsi kir. 
törvényszék s a vadőrt az eny
hítő körülmények figyelembevéte
lével egy hónapi fogházra ítélte, 
azonban az Ítélet végrehajtását 
három évi próbaidőre felfüggesz-

• tette.
— Baranya a tanítói nyug 

dijterhek csökkentéséért. Az 
iskolafenntartók a hátralékos ta
nítói nyugdíjhátralék után havi 
egy százalékot kamatot, további 
hátralék esetén 5% felszólítási 
dijat, esetleg még 5°/0 késedelmi 
kamatot kötelesek fizetni. így a 
tartozási összegek 25—30% ter
het viselnek külön még. Ebben 
az ügyben Dr. Heckenberger Kon- 
rád lánycsoki esperes plébános 
megyebizottsági tag a varmegy e tör
vényhatóságához fordult, amely 
közbenjárására feliratot intézett a 
kultuszminiszterhez az iskola fen- 
tartók kérelmének orvoslása vé
gett.

Termelési verseny, bor- és gyümölcs- 
kiállítás a téli gazdasági iskolában. 

Mohácsi gyümölcstermelők szeptember 26-ig jelentkezzenek!
A M. kir. Téli Gazd. Iskola 

október hó 1-én tanulói részére 
termelési versenyt rendez, amely 
tulajdonképen a gyakorlati vizs
gája a tanulóknak. Az iskola ági 
lis vezetősége ezt az alkalmat 
felhasználja, hogy egyben

varmegyei borkiállítást 
és mohácsi gyümölcski- 
állítást beállíthasson.

Kétszeresen örülünk ennek a 
kiállításnak. Egyrészt, hogy már 
többször említett helyi kiállítást 
megrendezik a mohácsi gyü
mölcsből, másrészt pedig, hogy 
az iskola elismert szaktanárai 
rendezik s ezzel megkezdődnek 
Mohácson a rendszeres kiállitá 
sok, amelyeknek nagy fontos
sága lesz gyümölcstermelésünk 
ben.

A kiállítás helye az iskola alsó 
termei lesznek, ahol már is szor
galmasan dolgoznak az előkészí
tésen Szerdán meglátogattuk a 
készülő kiállítást, ahol Orosz 
Gyuia tanár buzgólkodott a már 
tömegesen érkező termények be
állításán.

A terem végén már áll is az 
iskola azon kiállítási anyaga, 
amellyei az elmúlt évben az 
OMKE kiállításon dijat nyert. 
Igen érdekes és tanulságos ki
állítás ez a gazdák részére. Ajánl

— 18 filléres kenyér Pécsett. 
Megírtuk, hogy az Országos Ma
gyar Tejszövetkezeti Központ 
pécsi tejcsarnoka uj, modernül 
berendezett kenyérgyárát iétesitett. 
Az uj üzem mar meg is kezdte 
működését és 16 filléres nagy bani 
és 18 filkres kicsibeni ár mellett 
olcsó kenyeret hoz forgalomba. 
A kenyérgyár süteményeket is 
készít s — mint a pécsi lapok 
írjak — különösen vajas paszké- 
ta^ fog népszerűségnek örvendeni.

— A vatikáni film Mohácson. 
A Kát. Legenyegylet elnöksége 
elhatározta, hogy az egyletnek 
jelenleg’ még fennálól mintegy 
2 400.— P-s tartozása törlesztése 
céljából leköti s a helybeli Omnia 
mozgóképszínházban vászonra 
vetíti a vatikáni filmet. Ez a film 
feltárja a pápai varos megannyi 
szépségét, a vatikáni csodás ter
mekben a pápák ketezereves ural
kodása alatt összegyűjtött műre
mekeket, szobrokat, festményeket, 
könyveket eredeti telvétel alapjan. 
Felbecsülhetetlen értékek tárulnák 
a nézők szemei elé ezen filmben 
miért is valószínű, hogy többszöri 
előadás eseten is telt ház fogja 
élvezni a legnagyobb műveszi 
igényeket is mindenben kielégítő 
fi met s a bevételből alkalma lesz 
a vezetőségnek újabb törlesztést 
eszközölni adassagara.

— Olcsó hitel. A kereskedelmi 
miniszter tarcaja keretében 250 
ezer pengőt fordít ipari es keres
kedői hitelkeret Céljaira olcsó ka- 
matmellett, amelyre nem kivan 
bankszerü fedezetet. Ehhez az 
összeghez a varosok is hozzájá
rulnák. Egy igénylő legfeljebb 
2v0 pengőt kaphat.-

juk minél nagyobb számban 
megtekinteni.

A borkiállítást borkóstolóval 
kötik össze, amelynek bevételét 
az iskola önképzőköre javára for
dítják. Hgy a borok jobban 
csússzanak, megfelelő borkorcso
lyáról Lehmann Lajos felállítandó 
büfféje fog gondoskodni.

A borkiállításra eddig Villány
ról Teleki és Bartonicsek pincé 
szetek jelentkeztek, de sorra je 
lentkeznek a többi varmegyei 
bortermelő községek is : Nagy- 
harsány, Kisharsány, Máriáké- ; 
ménd, Szederkény, Dunaszekcső, 
Babarc s bizonyára jönnek a 
többiek is.

A gyümölcskiállitást illetőleg 
felhívjuk a gazdákat, hogy minél 
nagyobb számban jelentkezzenek. 
A jelentkezés határideje szep
tember 26. Szól ez természetesen 
a helyi bortermelőknek is, mert 
ezt a ritka alkalmat fel kell hasz
nálni. Az értékesítésnek a legjobb 
útja a kiállítás, mert itt be lehet 
mutatni, hogy milyen terményeink 
vannak. Reméljük, hogy a gaz 
dák nagyszámban jelentkeznek a 
fenti időpontig.

Mint értesülünk az agro Nö
vényvédelemi és Mezőg. r. t. 
több értékes dijat ad gyümölcs
kiállítók részére.

— a Jókai Mór utca öntö
zésé. Egy Jókai Mór utcai olva
sónk panaszkodott, hogy ebben 
az utcában, amely különösen es
ténként és hajnalban igen forgal
mas, csak az uj úttestet öntözik. 
Az újat, amelyen kevesebb por 

. képződik rendszeresen meglocsól- 
jak, míg a távolabbi utca rész
nél levő porból álló úttest
nél abbahagyjak. Mintha fordítva 
kellene törtennie az egésznek, ha 
mar külömbséget tesznek a két 
úttest között s nem lehet az egé
szet öntözni. — Más forgalma 
sabb utcákból is kaptunk állandóan 
panaszokat, hogy ezek öntözésére 
is gondoljon a varos. Most az 
őszi betakaritas idején kocsi kocsi 
hátán jár ezeken az uiakon es 
olyan port vernek fel, hogy látni 
sem lehet az utcán. Ajánljuk 
mindezeket a varos illetékesei fi
gyelmébe.

— Rossz a komphoz vezető 
ut Több gazda panaszkodott 
szerkesztőségünkben, hogy a vá
rosi részen a komphoz vezető ut 
nagyon rossz. Lyukak, égnek me
redő kövek éktelenjük ezt az utat, 
ahol a kompból kifele menet úgy
is van mit huzni a lovaknak. 
Ajánljuk ezt a panaszt a varos 
figyelmébe mint igen jogos és 
sürgős orvoslást váró kérdést.

— AMagyar Rokkantsegélyző 
és Nyugdijegylet mohácsi 25. sz. 
fiókja szeptember 24 én, vasárnap 
délután 2 órakor a Tóth-féle ven
déglőben levő egyleti helyiségé 
ben választmányi ülést tart. A 
tárgysorozat fontosságára való 
tekintettel a választmányi tagok 
minél nagyobb számban való 
megjelenését kéri az elnökség.

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

— Szinpártoló válaszlat- 
mányi ülés. Pénteken délután 
tartotta meg a Szinpártoló Egye
sület választmányi ülését. Mar
gitay Lajos dr. polgármester ezút
tal első Ízben vezette a gyűlést s 
megköszönte a beléje helyzeti 
bizalmat, biztosítva a választmányt, 
hogy a tisztikarral teljes oda
adással fogja ez egyesület ügyeit 
vezeti.í. Megemlékezett a készülő 
műsoros estélyről s kérte annak 
támogatását és propagálását Dr. 
Gyarmaty Imre bejelentette, hogy 
a Stadion vidéki városokat láto
gató prózai társulat 2—3 hétig 
előadásokat akar tartani varosunk
ban. A választmány a társulat
nak a bruttó bevétel 5% áért en
gedte át a színkört azzal, hogy a 
világítási költséget a társulat viseli.

— Románia inflációt tervez? 
A román nemzeti parasztpárt nagy
gyűlésén, a kormányon levő pa
rasztpart alelnöke a román valuta 
jövőjével foglalkozott s a lei mes
terséges levontását és az arany
alapról való letérést követelte, 
mert a lei magas aifolyem a miatt 
nem tud más országokkal vese- 
nyezni. — Mint ismeretes a ro
mániaiak még mindig sok ezrek
ben beszélnek, mig egy valamire
való értéket kifejeznek s már ott 
is gondolnak a részleges pénzér
ték lerontással. Ugyanakkor ná
lunk mereven ragaszkodnak a 
nemzet ingatlan vagyonát teljesen 
lerombolt magas pengőhöz es 
szóba sem szabad hozni ennek 
egyedüli ellenszerét a pengő gyen
gítést. A végén mi az aranynél- 
küli ország maradunk majd meg 
egyedül az aranyalapon, de a*- 
kor mar az ingatlan érték a nul
lán lesz valahol, ha előbb észbe 
nem kapnak.

— Állatvásári kimutatás. 
Az 1933. évi szeptember hó 11-én 
tartott országos áliattvasarról. 
Felhajtatott szarvasmarha 1102 
drb, ló és csikó 3965 drb, juh 
és bárány 669 drb, sertés es malac 
1576 drb, összesen 7312 drb. 
Eladatott szarvasmarha 444 drb, 
ló és csikó 181 drb, juh és bá
rány 375 drb, sertés és malac 
626 drb, összesen 1626 drb.

— Iparosok figyelmébe. A 
miniszteri rendelet értelmében a 
műhelyekben kifüggesztendő 
munkarend kapható Fridricíi 
Oszkár könyvkereskedésében.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi szeptember ho 
15 tői 1933. szeptember hó 22 ig 
Születések: Czvenics Julianna
Blanka, Simon János. Házasság
kötés : Csallos Mark és Benedek 
leréz, Czigler (Szekeres) János 
es Horváth Margit. Halálozások; 
Laklia János 4 hónapos, Reczik 
Lajos 74 eves, tGauzer Ferenc 
54 eves, özv. Porkoláb Mihály ne 
60 eves, Uszvald Jakab 6 hónapos.

IDŐ J ÁRAS
A mohácsi m. leír, téli 

Kazdasági isleola metec- 
rológiai állomássá Jelentii 
1933. szept. 15-től szept. 22 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -|- 22 CJ 
a hómérsékleti minimum -j-_5Cü 

csapadék 128mm. volt.-
IGAZGATÓSÁG
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— ízlése* modern bútort 
Pataki lakásberendező készít, 
Kossuth Lajos u. 37.

— Gabonaüszög elleni véde
kezés. A rolgáimester hirdet
ményt bocsátott ki, amelyben a 
gabonaüszög elleni védekezésre 
hívja fel a gazdákat s figyelmez
teti, hogy a gabona csávázasa 
kötelező. A csávázást ellenőriz
tetik s aki csávázatlan magot vet 

el, megbüntetik.

SPORT.
MTE—Siklósi S. E. 1:1 (0:0)

Siklós. Bajnoki. Biró: Világosi 
A múlt heti sú yos vertseg után 
a sokak áltál elparentalt MET 
Siklóson megemberelte magát| és 
majdnem mindkét bajnoki pontot 
hazahozta (a „majdnem* mind
össze 1 2 perc volt.) Azonban igy 
is meg lehetünk elégedve az 
eredméi nyel, mert el voltu ik ké
szülve a vereségre. A mohácsi 
tizenegy rácáfolt minden papírfor
mára, minden előitéletre, rácáfolt 
a kétkedőkre, de igazat szolgál
tatott azoknak, akik a multheti 
hanyatlást csak ideiglenesnek mi
nősítettek. Siklóson azzal hódítot
tak, amivel egy héttel ezelőtt 
Mohácson elbuktak : szívvel, küz
déssel, lelkesedéssel es 90 perces 
akarassul. Az értékes döntetlen 
feler egy győzelemmel, hiszen 
idegenben, távol a hazai buzdí
tásától, az idegen közönség fana
tizmusáról közülvéve fosztottak 
meg a hazai csapatot biztos győ
zelmi reményeiktől és egy baj 
noki pontjuktól. Pedig a csapat 
ugyancsak toldozott — toldozott 
volt, de küzdött, nem lankadt s a 
jól megérdemelt siker nem is ma
radt el-

A csapat tagjai megtették azt, 
ami tőlük tellett, egyix többet, 
másik kevesebbet. Voltak jobbak 
voltak gyengébbek, egyik a má
sik hibáját kijavitva és egymást 
megértve dolgoztak a közös ci- 
lert. Éppen ezért nem akarunk 
megdicsérni külön senkit, e dön
tetlen legyen mindegyik legna
gyobb dicsérete.

A siklósiak sokat fejlődtek és 
ez volt az oka, hogy túl fölénye
sen akartak játszani s a végén 
alig-alig tudták az egy pontjukat 
is megmenteni, kiemelkedett kö
zülük Guba, Bari és Voronyak.

Világosi biró nagy; meglepetésre, 
mindkét fél legnagyobb megelége
désére vezette a mérkőzést.

Siklós kezdi a játékot és az 
első 10 percben valósaggal kapu
jához szegzi a mohácsiakat. Ennek 
eltelte után vezeti az MTE az 
első támadást. Palfi veszélyes 
rúgásai a mohácsi kapus kezében 
halnak el, a 16. p ben Varga las
súsága old meg egy veszélyes 
helyzetet. A siklósiak szépen, de 
eredmény nélkül játszanak, a 25. 
p-ben Linka egy lépésről a fekvő 
kapus mellett erős nyomással fölé 
emel. A mohácsi védelem erélye
sen dolgozik. Linka gyönyörű rú
gását teszi ártalmatlanná a siklósi 
kapus. A játék képe: Siklós pe
pecsel, mohács rombol, igy a fél
idő gól nélkül végződik.

Lanyha játékkal kezdődik a 
II. félidő, csak a mindkét oldalon 
előforduló faultok „élénkítik* a 
játékot. Két szabadrúgás az MTE 
ellen, majd a 10. p-ben Varga 

keresztlabdájával fut le Kovácsics, 
de a 16-osan elrontja a biztos 
gólnak látszó labdát. Nagyon 
erősen dolgozik a mohácsi védelem 
Bárácz vezérletével. Közben mind
két oldalon 1-1 eredménytelen 
Korner esik. A 18. p-ben erős 
ostrom alatt van a siklósi kapú. 
Karácsonyi fölé lő, Berta és Ko
vácsics lövéseit pedig a kapus 
védi. A 23. p ben Pálfi megszö
kik és az ötösről megeresztett 
erős lövése melle megy, majd 
Nemetvarga is bemutathatja tu
dását. Puskás vezet uj siklósi 
támadást, de a védelem is legény 
a talpán. Kovácsics labdajavai 
Karácsonyi meglepne, de gáncsol
ják és vége a helyzetnek. A 34 
p ben Órdi veszélyesen tör kapura, 
de ott van Mu schler. Nagyon a 
levegőben lóg a siklósi gól és 
migis a mohácsi születik meg a 
35 p ben. Hátulról kerül a labda 
Vargához, ennak keresztlabdáját 
Berta elcsípi, egyet lép vele és 
20 méterről úgy vágja a felső 
sarokba, amint az a nagy könyvbe 
van irva 1:0. Siklós kapkod, vé
dekezik, csataraink kedvüket vesz
tik, mindenki elkönyveli az ered
ményt, amikor a befejezés elölt 
1/2 perccel Frieg egyenlít 1 : 1 
Kezdés és vege.

♦

Vasárnap DVAC—MTE talál
kozó kerül sorra Pécsujhelyen. 
MTE győzelem aligha születik 
meg, de tizstei eredmény elérését 
az MTE nagyon ambicionálja.

•

Múlt vasárnap a „Tömöri” — 
Németbólyi Legényegylet barátsá
gos mérkőzés 1:1 (0:0) arányú 
döntetlen eredményt hozott.

A harmadik forduló eredményei:
PÁC — DVAC 1 : 1 (Hl)
PEAC—PVS 4:0 (2:0)
PVSK-BTC 2:0 (0:0)
DPAC—NSE 3:1 (0: 1)
KSE —TSE 3:3 (1:2)

Szerkesztői üzenetek.
Egy optimista szülő és M. E. Jövő 

számunkban jön.
A muzeum bárátja A héten már 

csak megosztva közölhettük volna, ezért 
inkább a jövő hétre halasztottuk. 
Köszönet.

Felelős szerkesztőt
BÁN ANDRAb.

Lat>ttila|dan«i 4« kiadó 
FRIDRICH OSZKÁR

NYI LTTER
Az ezen rovatban foglaltakért nem váll al 

felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Kötelességemnek tartom, hogy 

közöljem, miszerint férjem néhai 
Varga János a Duna Általános 
Biztositó r. t.nál kötött életbiz
tosítását a minden más híresz
teléssel ellenkezően, jóllehet el
hunyt férjem csak egy havi biz
tosítási díjat fizetett ki, a legelő- 
zékenyebben kifizették a biztosí
tott összeget, miért is úgy neve- 
sett Biztositó Intézet pécsi fő
ügynökségének, mint pedig a 
Mohácsi Első Temetkezési Egy
let elnökségének ezúton is hálás 
köszönetemet fejezem ki.

ön. Varga Jánosné.

Nyilatkozat.
Feleségemért semminemű fele

lősséget nem vállalok, miután 
külön váltan élünk.

PASZA JÓZSEF 
nyug, őrmester.

1933 vh. 449. szám.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr Szivér Lajos ügyvéd által 
képviselt Héra János vásaljai 
lakos végrehajtató javára végre
hajtást szenvedők németbólyi 
lakosok ellen 440 pengő tőke 
és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbiróság 1927. P. 891. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végtehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőknél 1933 május hó 29- 
én le, illetve felülfoglalt s a 
449 1933. számú foglalási jegy
zőkönyvben összeirt 1605 pengő
re becsült ingóságokra a mohá
csi kir járásbiróság 891 1933 sz. 
végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908. évi XLI. 
t. c 20. §-a alapján fent nevezett 
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 folyamat
ban nincs végrehajtást szen
vedők lakásán, Németbólyon, 
leendő megtartására 1933. évi 
szeptember hó 28. napjának 
délután 2 óráját tűzöm ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútor- 
neműek stb. s egyéb ingóságo 
kát a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében eladom. 
Az árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabban nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésen, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10", 0 
bánatpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi augusztus 
hó 25 én.

Kanyó Béla 
kir bir végrehajtó, 

mint birósági kiküldött.

1933. vh. 691. és 793 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 és Hazai Alt. Bizt. T. 
végrehajtatok javára végrehajtást 
szenvedők hercegtőttősi lakosok 
ellen 200-J-1800-|-59+145 P 50 f 
tőke és járulékai erejéig a mo
hácsi kir. járásbiróság 1932. Pk. 
3835, 6919, 8751. és 1196 933. 
számú végzésével elrendelt 
kielégitési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőknél 1932. 
évi május hó 23 án le, illetve 
felülfoglalt és a Pk. 3835,1932. 
sz. jkv. 31. t. alatt, 6919/932. sz. 
jkvben 1. t. alatt, 8751/932. sz. 
jkvben 1. t. alatt, 1196/933. t. a. 
1. és 2. t. alatt (összeirt 2180 P 
50 fillérre becsült ingósá 
gokra a mohácsi kir. járásbiró
ság Pk. 3835 számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, 

annak az 1908. évi XLI t. c. 
20. § a alapján fent nevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégitési joguk még ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében Hercegtőttő- 
sön, leendő megtartására 1933. 
október hó 3. napjának délután 
2 óráját ti zöm ki, amikor a 
birói ag lefoglalt 1 asztal, 2 pad, 
20 q búza 150 q tengeri 25 akác
rönk és 400 rakás búza, s 
egyéb ingóságokata legtöbbetigé- 
rónék készpénzfizetés ellenében el
adom Azárverés alá kerülőingóka 
beférték kétharmadánál alacso
nyabban nem adhatók el.

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

Mohács, 1933. évi augusztus 
hó 30. napján.

Kanyó Béla
kir bir. végrehajtó, 

mint birósági kiküldött.

1933 vh. 794. sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Pakusz Gyula ügyvéd által 
képviselt Német Tamás és neje 
Thür Rozália cselegörcsönyi la
kosok végrehajtatók javára végre
hajtást szenvedők cselegörcsönyi 
lakosok ellen 1021 pengő 29 f 
tőke és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbiróság 1932. Pk. 4156. sz. 
végzésével elrendelt kielégitési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőknél 1932. évi augusztus 
hó 23. és október hó 27-én 
le, illetve felülfoglalt és a 
726 és 1000 1932. sz. foglalási 
jegyzőkönyvben 1—44. és 1—11. 
tétel alatt összeirt 2244 P re be
csült ingóságokra a mohácsi kir. 
járásbiróság Pk. 4156 1932. sz. 
végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatók javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégitési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nlnca 
végrehajtást szenvedők lakásán, 
üzletében Cselegörcsönyön, leen
dő megtartására 1933. évi szep
tember hó 29 én délután 2 és fél 
óráját tűzöm ki, annak befejezése 
után végrehajtást szenvedők sző
lőjében, amikor a biróilag lefoglalt 
bútor, gazd. felszerelések, szőlő 
gazd. felszerelések, bor, sertések, 
tehenek stb. s egyéb ingósá
gokat^ legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében eladom. 
Az árverés alá kerülő ingók 
a becsérték kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10% bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi augusztus hó 
28 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött
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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 helyűi 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 
vig>e el. A határidő eltelte után 
a szabályrendelet 3. § a alapján 
arról a hitközség fog gondos- 
kcdni. Egyben felkérünk min
denkit, aki ezen parcellában el
temetett hozzátartozója sírhelyét 
fennakarja tartani, ugyan azon zá
ros határidő alatt jelentkezzék 
Schmidt Károly egyházközségi 
világi elnöknél.

Mohács, 1933. évi szeptember 
hó 15-én.

A mohácsi rém. kát. 
egyházközség elnöksége.

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

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

A pécsi kir. törvényszéktől.

Ke. 34. 1933. szám.

Hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy Zeitvogel Fe
renc mohácsi bej cég birtokosa 
Zeitvogel Ferenc géplakatos vas- 
és rézöntőműhely mohácsi lakos 
kérelmére a csődönkivüli kény
szeregyezségi eljárást megindí
totta.

Vagyonfelügyelőül a kir. tör
vényszék tanácsa dr. Popper 
Manó mohácsi ügyvédet ren
delte ki.

A hitelezőket felhívja, hogy 
követeléseiket az 1933. évi októ
ber hó 13. napjáig bezárólag az 
1410 1926. M. E. sz. rendelet 
52 § ában meghatározott módon 
(írásban, a követelés összegének, 
keletkezésének, lejárati időpont
jának és jogcímének megjelölé
sével, annak előadásával, hogy a 
követelés váltókötelezett, adós
társ, vagy kezes kötelezettségé
vel, avagy külön kielégítésre jo
got nem adó más módon bizto
sítva van e, végül a netáni elő
nyös kielégítésre való igény be
jelentésével) az Országos Hitel
védő Egylet központjánál (Bu
dapest, Alkotmány u. 8. sz.) 
jelentsék be.

Felhívja a kir. törvényszék a 
hitelezőket, hogy ugyanitt a ne 
tán létrejött magánegyezség lé
nyeges tartalmának a Budapesti 
Közlönyben megjelent közzététe
lét követő 15 nap alatt a magán
egyezség tekintetében fennálló 
esetleges észrevételeiket Írásban 

nyújtsák" be (2180 1927. M E. 
sz. rend. 1. § a )

Az egyezségi eljárás megindí
tása iránti kérelem előterjesztés 
napja: 1933. évi szeptember hó 
11. Az eljárás meg nditásának 
joghatálya a mai nappal áll be. 
(1410 192Ó. M. E. sz. rend. 19. 
§a)

Pécs, 1933. szeptember hó 11.
PILCH ERNŐ s. k. törv. elnök.

A kiadmány hiteléül:
NEMES ISTVÁN 

irodatiszt. _____

Eladó
A kápolna közelében 1700 

□ öl újonnan ültetett 

szó'ló'met 
épület, kút és gyümölcsös
kerttel, szürettel, szabad kézből 
eladom.

Krosics János.
Jókarban levő nyitott 

és csukott

kisautó
olcsón eladó. 
Cím a kiadóban.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

Piaci árak)
Búza — — 7.80 P
Rozs — — 4.80 P
Árpa — 5 40 P
Zab — — 5 — p
Tengeri morzs. 6.30 P
Bab — — 8.50 P

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, vizvezeték stb. készí
tését és javítását úgy helyben 
n int a vidéken is szolid áron

Kérem a mélyen tisztelt kö
zönség szives pártfogását.

Teljes tisztelettel

MOZER JAKAB
géplakatos

Újfajta

kézi vászon szövőszék, 
100 cm. széles, keveset használva 
minden felszereléssel, egy szóval 
kész műhely, költözés miatt 50 

pengőért eladó.

Schiffer Vilmos
Budapest, III., Vörösvári u. 8.

rflL

Ön nem tudja mit eszik, 
mert a tej ehet piszkos, fertőzött, hamisított, 

csekély zsírtartamu s bármily olcsón adják is 

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 
Szentháromság u. 3. szám.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




