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Mi történik?
Amerikában a farmerek 

sztrájkolnák, Parisban az 
autók állottak meg, a francia 
tisztviselők tiltakoznak a fize- 
tésleszállitás ellen, a kis pol
gárság megmozdult az adó
emelések miatt s ha végig 
tekintünk a világ térképén 
alig találunk helyet, ahol nem 
lenne baj, ahol békés, nyu
galmas munkában élnének az 
emberek.

A belső mozgalmak mellett 
őrült iramban folyik a fegy
verkezés. Anglia a leszerelési 
konferencia sikertelensége 
miatt rendelte meg az ölő 
fegyverek százezreit, a töl
tények millióit s egész biz 
tosan a vegyi gyárakban 
készül a legborzalmasabb 
fegyver: a gáz! Még a világ
háború legnagyobb semlegese, 
a kis Svájc is fegyverkezik, 
mert a légkör olyan, hogy 
mindenki fél mindenkitől, 
mindenki ellenséget lát a 
másikban s ugyanakkor mind
egyik hangoztatja békés szán
dékait.

Józan gondolkodású ember, 
ha végig gondolja az esemé
nyeket, megdöbbenten áll meg. 
Kérdőjellé alakul és riadtan 
nézi, figyeli ezeket a meg
mozdulásokat, hogy mi ez ? 
Mi történik a lelkekben, mi 
az, ami az embereket meg
mozdítja, sztrájkba viszi, az 
utcára szólítja? Van valami 
különös tehetsége másoknak, 
amely megérezteti az esemé
nyeket eiőre s amely nyug
talanságban tartja, amig ki 
nem robban valami ?

Minél jobban gondolkodik 
azonban ezeken, annál ta
nácstalanabbá áll. Ha sorra- 
kérdezné az emberek millióit, 
biztosan azt a választ kapná, 
hogy dehogyis akar bonyo
dalmakat, békés munkát csen
des megélhetést keres min
den ember. Az ember, az 
emberek jók, az embereknek 
nincsenek hóditó céljaik, nem 
vágyódnak más ember bir
toka után, szeretik a fele

barátjukat, még ha az más 
nemzet nyelvén is imádja 
naponta Istenét.

Hát ki az, aki a zavargá
sokat előidézi, mi az, ami a 
lelkekben nyugtalanságot ül
tet, hogy esetleg később vi
hart arasson?

Ha a kérdésben idág ju
tottunk s mélyebben nézünk 
az események kavargó khao- 
szában, azt látjuk, hogy a 
kapitalizmus, a liberális gaz
dálkodás végvárai irányítják 
az egészet. Tőlük: a nagy
ipari érdekeltségektől indult 
ki a vámháboru, mert még 
többet akarlak harácsolni, 
tőlük: a pénz fejedelmeitől 
induit ki a valuta háború, 
mert a pénz hatalom s ezt 
a hatalmat görcsösen szoron
gatják szőrös markukban és 
tőlük, a földi pokol ipari 
nagy mestereitől: a fegyver 
és muníció gyárosoktól in
dulnak ki a háborús szelek, 
a nyugtalanító hírek, a bosz- 
szú gerjesztése, az emberek 
izgatása, mert ahol a halál 
kaszása fog végig suhantani 
millió és millió emberen, nem 
a halál arat, hanem az ő 
telhetetlen kincses zsákjuk!..

Szinte borzalom elgondolni, 
de igy van. A modern kor 
hatalmasai, a pénz, az ipar 
fejedelemjei békétlenkednek s 
anyagi kutforrása van aljas 
céljaiknak. Ezt igazolja az is, 
hogy ahol uj gazdasági rend
szer irdult, mint Olasz- és 
Németországban, [ott szívvel- 
lélekkel küzdenek a békéért, 
ott nem akarnak más népe
ket Ieigázni, ott békét kérnek 
és békéért harcolnak, hogy 
az embertömegeik részére a 
békés munkát, a kenyeret és 
a csendes otthont biztosít
hassák.

Szinte ordít a nép leikéből 
a kívánság, hogy ezeket a 
hatalmakat letiporják, hogy 
alkossanak uj, a mainál igaz
ságosabb világrendet, gazda
sági rendet, amely a legszebb 
krisztusi tanításon az ember- 

szereteten, a felebaráti szere- 
teten épül fel és ledötti a 
hamis bálványokat, amelyek

k Revíziós Liga helyi csoportjának tiltakozó 
gyűlése a felvidéki magyarság elnyomása ellen.

Amikor a Felvidék tizennégy 
évvel ezelőtt a győztes hatalmak 
jóvoltából a csehek uralma alá 
került, a csehszlovák köztársaság 
a kisebbségi szerződésben köte 
lezettséget válalt arra nézve, hogy 
a neki kiszolgáltatott őslakosság 
gal nem saját önkénye, hanem a 
szövetséges és társult hatalmak 
által megállapitot elvek szerint 
fog bánni s ez által alávetette 
azt a világ közvéleményének el
lenőrzése alá.

A cseh kormány azonban vál
lat kötelezettségét utón útfélen 
kijátszotta és megszegte úgy, hogy 
tizennégy év alatt a helyett, hogy 
békét teremtett volna a cseh és 
a kisebbségi népfajok között a 
bosszú és a gyűlölet által veze
tett politikája átkot, pusztulást 
hozott és eljárása azt igazolja, 
hogy a felvidéki magyarságnak 
bűnéül rója fel azt, hogy magyar
nak szü!etett.

A rendszeres jrtóhadjárat utolsó 
mozzanata volt, amikor hamisí
tott népszámlálás és statisztikai 
adatok alapján Pozsony, Kassa, 
Ungvár és számos más felvidéki 
magyar városban azon az alapon, 
hogy a magyar kisebbség száma 
az előirt 2O°/o-1 el nem éri, törölték 
a magyar nyelv hivatalos jellegét.

Kassa megalázása.
A csalárd módon megejtett 

népszámlálás következtében Kas
sán, a szinmagyar fejedelmi vá
rosban megkezdődött a magyar 
nyelvű feliratok eltávolítása, nem 
különben a magyar nyelvnek a 
hivatalos nyelvekből való törlése, 
amit Kassa város népe sírva néz 
és érzi, azt az arcpiritó szégyent, 
amit Rákóczi Ősi városában a 
csehek sértése okoz.

Ungvár harca a magyar nyelvért.
Ungvár városának tanácsa leg

utóbb tartott közgyűlésén arra 
való figyelemmel, hogy a nyelv
törvény értelmében a húsz szá
zalékon alóli kisebbség nyelvét 
is lehet tárgyalási nyelvként hasz
nálni, ha a tanács többsége eh
hez ragaszkodik, kimondotta, a 
cseh tagok követelésével őszem
ben, hogy ragaszkodik a magyar 
nyelv hivatalos használatához a 
cseh népszámlálás eredményére 

; való tekintet nélkül. 

véren, poklon keresztül tör
nek az emberiség átka: a 
pénz és arany után!

Ungvár cseh polgármestere 
azonban megsemmisítette a ta
nács ezen határozatát, azon indo
kolással, hogy nem lehet vissza
utasítani a kormány leiratát és 
elrendelte a magyar nyelv szám
űzetését.

Pozsonyban ugyancsak töröl
ték a magyar nyelv hivatalos 
használatát és a cseh képviselők 
hangosan tüntettek, amikor két 
pozsonyi tanácstag ennek elle
nére magyar nyelven szólalt fel.

A magyar társadalmat súlyo
san érintette a csehek ezen újabb, 
Európában eddig ismeretlen kor
mányzati szellemének ily meg
nyilvánulása és országszerte til
takoztak a magyar kisebbségek 
elnyomása ellen.

Vasárnap, folyó hó 22 én az 
ország valamennyi városában til
takozó gyűlések voltak, igy vá
rosunkban is, ahol a Reviziós 
Liga helyi csoportjának választ
mányi ülésén tiltakoztak a kisebb
ségi szerződés kijátszása és a 
magyar nyelv száműzetése ellen. 
Vasárnap délelőtt 11 órakor gyűlt 
egybe a Reviziós Liga csoport
jának választmánya és Margitay 
Lajos dr. polgármes'er, elnök 
megnyitó beszéde után, melyben 
ismertette a gyűlés egybeiiivását 
előidéző körülményeket, Bartók 
Lajos dr. aljegyző, főtitkár jelen
tésében ismertette a közölt jog- 
tipró cseh eljárásokat és feihivta 
a választmányi gyűlést, hogy 
egyhangúlag foglaljon állást a 
cseh rendszer ellen és intézzen 
feliratot az illetékes fórumokhoz 
orvoslásért.

A választmányi ülés ezután 
egyhangúlag elfogadta a javas
latot, elhatározta, hogy azt nem 
csak a Reviziós Liga elnökségé
hez, hanem Mussolirtihez, a ma
gyar igazság bátor harcosához, 
Hitler Adolf német kancellár
hoz és a Népszövetséghez is 
felterjeszti. Ezenkívül csatlakozá
sát jelentette be a Reviziós Liga 
központjának javaslatához, melyet 
meg fognak küldeni az Európai 
államok törvényhozó testületéi
nek és képviselőinek, valamint a 
nagyobb napilapok szerkesztősé
gének. Majd a közgyűlés dr. 
Margitay Lajos elnök záróbe
szédével ért véget.
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Megjelent a kormány ren= 
delete a g;azdaadósság-okról.

A törvényszék szabadlábra helyezte a Szakái családot.
Szakái József 21 napi büntetését tölti ki, mert megmerte 

az apját.
Két éves nyugalmi állapot, 4 o-oi kamat, 

adóhátralékára tiz éves részletfizetési
Kedden jelent meg a kormány 

rendelete, amely a gazdaadóssá 
gokról szól s amelyet már hosz- 
szabb ideje különféle tárgyalások 
és megbeszélések előztek meg. 
A rendelet főbb intézkedései a 
következők :

A rendelet két éves nyugalmi 
á lapotot teremt, amelynek tarta 
ma alatt a gazdaadósok a ren
deletben előirt feltéte'ek tejesítése 
esetén védve vannak a végrehaj
tási lépésektől és az árverések 
ellen. Ez a nyugalmi idő az 1934 
és 1935 évre szól, mig az idei 
évre a rendelet a jelenleg is ér
vényben levő moratóriumot hosz- 
szabbitja meg.

A nyugalmi idő előtt is azon
ban, már most október hó 24 tői 
kezdődően a régi gazdaadóssá 
gok kamata 5 és fél %-nál na
gyobb nem lehet. Ha azonban a 
gazda adóssága a kataszteri tiszta 
jövedelem tizenötszörösét meg 
nem haladja, úgy a kamatmaxi
mum ő°/0.

A védett birtok.
A rendelet „védett birtok" 

rendszert állapit meg. Ugyanis 
az a gazda, aki a kataszteri tiszta 
jövedelem tizenötszörösénél job
ban el van adósodva s a fenti 
kedvezménnyel nincs megeléged
ve, kérheti birtokának „védett 
birtokká" való nyilvánítását.

Az erre vonatkozó kérést 
november hó 30-ig kell 
az ingatlan fekvése sze
rint illetékes kir. járásbí
róságnál előterjeszteni.

Az ilyen „védett birtokot", 
amelynek ezen minőségét a te
lekkönyvben is feljegyzik s 
amelyre nézve ezzel terhelési 
tilalom lép életbe, a következő 
kedvezmények illetik:

A védettnek nyilvánított b rlok 
tulajdonosainak fizetési kötelezett 
sége 1933. évi január hó 1 tői kéz 
dődőleg lényegesen csökken. A 
kamat 4°,0 ra szállittatik le, de a 
súlyosabban eladósodott tiz hol 
dón aluli gazdáknál a tőketerhet 
is leszállítják.

A töketeher csökkentése.
A tiz holdon aluli, illetve a 

lOOaranykorona tiszta jövedelmen 
aluli birtokok közül külön vá 
lasztatnak azok, amelyeknek be 
kebelezett adóssága a kát tiszta 
jövedelem harmincszorosát meg
haladja. Ezeknek tőketartozása 
leszállittatik a következő módon.

A harmincszoroson felüli 
tartozás felét az állam 
készpénzben kifizeti a 
hitelező pénzintézetnek, 
a másik felerészről pedig 
a pénzügyminiszter in
tézkedik.

Mit kell fizetni a gazdáknak?
’ A tiz holdon aluli védett kis
birtokosnak 1934. évi január hó 
1-től fizetni kell a 4<>/0-os kama
tot és a kát. tiszta jövedelem 
negyvenszereséig terjedő beke
belezett tartozás után 1% törlesz
tést.

— A védett birtok 
kedvezményt kap.

A záloglevelekben felvett köl
csönök feltételei az eredeti ki 
bocsátás szerint maradnak.

A fentin kívül fizetni keil min 
den védett birtoknak a kataszteri 
tiszta jövedelem minden koronája 
után tiz fillért a tehermentesítési 
alap javára.

A tiz ho'don felüli birtokos
nak fizetési kötelezettsége any 
nyiban különbözik a fentitől, 
hogy egy száza'ék helyett 1 és 
fél 0 q tőketörlesztést kell fizet 
nie.

Tíz éves adótörlesztés.
A rendelet megengedi, hogy 

amennyiben a védett birtok tulaj 
donosa folyó évi adóját ponto
san megfizeti, ez esetben adó
hátralékának fizetésére tiz évi 
részletfizetési kedvezményt kap, 
amely idő alatt azt kamatmente
sen fizetheti.

A rendelet az előző morató
rium rendelettel szemben kiter
jeszti a kedvezményeket más 
eddig védelmet nem élvezett tar
tozásokra is, igy ügyvédi dijak, 
orvosi tiszteletdijak, stb.

Ki fizeti meg a kamat- 
külömbözetet

A rendelet értelmében élvezett 
kamat és a rendes kamat közötti 
különbözetet részben a pénzinté
zetek, részben pedig az állam 
fizetik A pénzintézetek tartoznak 
az 1933. évi szeptember hó 30 án 
volt a betétállomány után fél 

j % ot a tehermentesítési alap ja
vára lefizetni, ami egyenlő a hi 
vatalos kamatláb ilymérvü csök
kentésével. Az állam a tiz hol 
dón aluli birtokosok tőkecsök 
kentéséből 25 milliót magára 
vállal, ezenkívül a jegybanktól 
100 milliós kölcsönt vesz fel s 
75 milliós könyvadósságot vállal.

Az igy vállalt terhet az állam 
a költségvetésbe illeszti be s 
húsz év alatt törleszti. Mindeh 
hez természetesen az ország 
gyűlés hozzájárulása szükséges 
s ezért ezen a héten már tár 
gyalás alá is kerül a rendelte- 
tervezet a Házban.

— Megvesztegetésért elitéit 
községi biró. Hecker Diniéi 
magyarbólyi helyettes biró felke
reste jung János vendéglőst, aki
vel megállapodott, hogy a kocs- 
máros csak minden második hordó 
borát jelenti be fogyasztási adó 
szempontjából. Az igy megtaka
rított összeget aztán vele és 
Schiszler Péter községi bíróval 
hármasban felosztják. A megvesz
tegetés kitudódott s az elmúlt 
héten tárgyalta az ügyet a pécsi 
kir. törvényszék Szabó tanácsa. 
A törvényszék Schiszler Péter és 
Hecker Dánielt 8 hónapi, Jung 
Jánost 3 hónapi fogházra, Kresz 
Jánost pedig, aki a megállapodás
nak fültanuja volt, mint bűnré
szest 200 pengő pénzbüntetésre

I ítélte.

Szombaton Mohácsnak ismét 
szenzációja volt: Megérkezteit 
Pécsről a Szakái család A hir 
csakhamar az egész városban el
terjedt s mindenhol élénken ér
deklődtek a résziek iránt.

A Mohácsi Hírlap mu't heti 
számában jeleztejmár, hogy Sza 
kál Pál és fia József a vizsgáló
bíró előtt visszavonták beismerő 
vállomásukat s azzal védekeztek, 
hogy kényszer hatása alatt vállal
ták magukra a gyilkoságot

Pénteken került az ügy tár 
gyalásra a pécsi kir. törvényszék 
Szabó tanácsa elé. A jogászok a 
közönséggel együtt érdeklődve 
várták a törvényszék döntését s 
már előre az volt az álláspont, 
hogy minden válószinüség sze 
rint a törvényszék nem fogja el- 
rende'ni a per újra felvételét. A 
bíróság a lefolytatott tárgyalás 
után igy is döntött, mert a csen
dőrség és az ügyészség előtt
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Körömi László dr. volt majsi körjegyzőt saját 
káresere előzetes letartóztatásba helyezték.

Körömi László dr. volt majsi 
körjegyző pénteken jelentkezett 
a pécsi kir. ügyészségen

és azzal a meglepő ké
réssel állott elő, hogy bár 
ügyét még nem tárgyalta 
a törvényszék, helyezzék 
előzetes Idartóztatásba, 
mert mog akarja kezdeni 
büntetését.

A vizsgálóbíró az ügyész in
dítványára el is rendelte a letar
tóztatást, amit a jegyző „boldo
gan" tudomásul vett.

Körömi László dr. ellen annak 
idején fegyelmi vizsgálat indult, 
mert su'yos visszaéléseket köve
telt el. A fegyelmi eljárás során 
megállapítást nyert, hogy 

két év alatt 1600 pengő 
hivatali pénzt sikkasz
tott el.

így felvette és a saját céljaira 
fordította a nyagynyárádi állat

Mely fajta gyümölcsfákat ültessünk?
Tek. Szerkesztő Ur!

Meleg érdeklődéssel kisérem a 
Mohácsi Hírlap ideális propa
gandáját a gyümölcstermesztés 
terén. Úgy vélem, ha egyszer 
Mohácson odáig fejlődik a szak
szerű gyümölcstermesztés, hogy 
a lakosság jövedelmének egyik 
legfőbb s legkiadóbb forrásává 
válik, igen nagy része lesz ebben 
a Mohácsi Hírlap nemes törek
véseinek.

Ahhoz a kérdéshez, hogy mi
lyen fajta gyümölcsfákat ültes
sünk, legyen szabad nekem is 
hozzászólnom, aki már évek óla 
tanulmányozom a magyarországi 
gyümölcstermelés nagy jelentő
ségét a közgazdaságban s már 
évekkel előbb, hogy sem a me
zőgazdaság e termelési ága a 
magyar földmivélési kormány 
programmjának egyik kiemelkedő 

tett beismerő vallomás, miután 
azt a vizsgálóbírónál visszavon
ták, nem nyújtott biztos alapot a 
per újra felvételére. A törvény- 
szék ezután elrendelte a szabad
lábra helyezést és Szakálék a 
tábla döntését már szabadlábon 
várják be.

A városban különféle h’rek 
terjedtek el, mert a fjatal Szakáll 
nem érkezett meg. Értesülésünk 
szerint Szakái József 21 napi 
büntetését tölti ki, mert meg- 
verte apját.

Az történt ugyanis, hogy Sza
káll és felesége összeszólalkoztak 
s Szakái meg akarta verni fele
ségét A fiú azért neki ugrott 
apjának és megverte. Szaiil 
Józsefet ezért a b róság súlyos 
testi sértésért 21 napi fogházra 
ítélte, Az ítélet jogerős lett s igy 
a fiút ott tartották büntetése ki
töltésére 

orvos és a majsi körorvos fize
tését, ezenkívül elsikkasztotta a 
majsi körjegyzőség címére ér
kezett kü önféie közpénzeket. A 
sikkasztásnak — mint annak ide
jén megírtuk — mohácsi káro
sultja is vannak Megírtuk ugyan
is, hogy több mohácsi föld
igénylő, akik a nagynárádi i ha 
tárban kaptak földet postautal
ványon a körjegyző nevére küld
ték a pénzeket, ezeket Köröm.’, dr. 
elköltötte s a károsultak ügye 
azóta sem nyert elintézést.

Körömi dr. ügye azóta állan
dóan húzódott s ugylátszik maga 
akarta ezzel a lépéssel siettetni, 
hogy önként jelentkezett az 
ügyészségen Az ügyészség már 
el is készítette a vádiratot s egy- 
rendbeli folytatólagosan elköve 
tett sikkaszással vádolja Körömi 
dr.-t, akinek ügye most már ha
marosan főtárgyalás elé kerül.

pontjává vált, hírlapokban s szó
val széleskörű agitációt fejtettem 
ki a magyar gyümölcstermesztés 
okszerű fellendítése érdekében.

A Mohácsi Hírlap legutóbbi 
számában közölt Jgyümölcsfajták 
a földmivélési minisztérium által 
készített gyümölcs kataszterből 
vannak kivéve. Ez a gyümölcs
kataszter az éghajlati s talajvi- 
szonyok figyelmbevételével ké
szült, de nagy kilengéseket en
ged meg, amelyekbe a helyi vi
szonyok figyelembevételével egy
két igen nagy s szép sikerrel 
biró gyümölcsfajtát lehet beillezs- 
teni. |

Magyarország gyümölcster
mesztésében különös figyelem
mel kell lennünk az alma ter
mesztésére. Részben azért, mert 
igen szép, tápláló gyümölcs, 
mely akkor is rendelkezésünkre
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áll, amikor a többi gyümölcsöt 
csak konzerv vagy dunszt alak- 
jáben élvezhetjük, részben azért, 
mert a legtöbb jövedslmet hajtó 
gyümölcs, mely a háztartásnak 
tekintélyes jövedelmet szolgáltat, 
de nagyobb arányokban képes 
a hazai külkereskedelmi mérleget 
előnyösen megjavítani A téli 
almának igen nagy ára van s ha 
a magyar alma kereskedelmi kül 
sőben jelenik meg, képes kiszo 
ritani az összes külföldről im
portált almákat. A magyar almá
ban nem is volna hiba, hiba 
csak a magyar gazdában van, 
aki elmulasztja a minőségre való 
termelést s igy azt is, hogy a 
magyar alma versenyképes le
hessen.

Az almafa a talajt tekintve 
igénytelen növény, tulkövér ta
lajt nem kíván, elég neki a közép
minőségű. De annál érzékenyebb 
az éghajlattal szemben. Szereti a 
csapadékos, páratelt légkört, 
amely pedig.a mi Dunánk mel 
lett bőven adva van, különösen 
a mohácsi sziget területén. Meg 
ahol a fa vizet sejt, odakúszik a 
gyökereivel. Kedvelt talaját ott 
találja, ha a kutak nem mélyeb
bek 3—4 méternél. Az almának 
nagy ellensége a szél. Azt hi
szem a mohácsi sziget területe 
ettől is* nagyjában védve van. 
Észékra a Bátáig húzódó hegyek 
által, meg a szigeti nagy erdő
ségektől.

Magyarországon végzetes hiba 
a fajok sokfélesége. Amerika 
csak 6 fajtát ismer, de annak 
termesztését azután a technika 
minden vívmányával tökéletesíti. ;

Melyek volnának ajánlhatók 
Mohács vidékére, különös tekin
tettel a sziget területére ? Szerény 
véleményem szerint első sorban 
a ,,Jonathántl. Ezt az almát az 
amerikaiak is legjobban szeretik. 
Erről mondta egyik amerikai 
nagytermelő: Nem adná oda 
Amerika Jonathán álmáját egész 
Kalifornia arany bányáiért. Ez a 
gyümölcs még husvétkor is alma, 
igen szép s izes gyümölcs, 
amelyért ebben az időpontban 
nagy árat fizetnek. Testvére e 
téren a Húsvéti Rozmaring, 
szépségben, ízben s elállóságban. 
Vaiami finom viasszal van be
vonva, amiért husvétig is eláll. 
Egyik kitűnő tulajdonsága ennek 
az almának, hogy a többi al
mák halálos ellensége, a vértetü, 
nem igen bánija. Harmadiknak 
ajánljuk a Törölt Bálintot, melyet 
Jánoshalmán „Jeges almának1' 
neveznek. Nyári gyümölcsnek a 
Nyári Fontos máskép Tükör 
almát. Mind a négy az Alföld 
almája s mind a négy igen nagy 
jövedelmet nyújt, ha törelemmel 
s szeretettel kezeljük őket. Tü
relmeseknek kell lennünk abban 
a 7—8 esztendőben, mig a tér- 
mési korukat elérik. Bőségesen 
visszatérítik a hozzájuk tűzött 
várakozást.

A gyümölcsfába szerelmesek
nek kell lennünk, el kell talál
nunk minden bújukat s bánatu
kat, hogy azokat orvosolhassuk. 
Középtermetű fákat válasszunk 
az elültetésre, mert a magas tör- 
zsüeknek védelme nehezebb s 
jobban ki vannak téve a szél tá
madásainak. A gyümölcsfák tala
ját meg kell művelnünk s több
ször megkell kapálnunk, még az 

okszerű trágyázást sem szabad 
megtagadni tőlük.

Sokat Írhatnánk még erről a 
kedves témáról, de egyelőre 
elégnek tartjuk arra, hogy az 
alma kultusz minél nagyobb tért 
hódítson. Még az őszi barack s 
a berszKrcei szilva termelése 
volna az, mely legtöbb hasznot 
hajtana a vele foglalkozónak Am 
az őszi barackról elég, ha tavasz- 
szal írunk, a szilva pedig oly 
érdemes gyümölcs és annyira 
értékes, hogy megérdemli, hogy 
külön cikkben méltassuk előnyeit, 
szokásait s a vele való bánás
módot. Lukácsy István.

ununununco un un un un un un un

— ficz alispán Mohácson. 
Fischer Béla alispán szerdán Mo
hácsra érkezett s megtekintette a 
vármegyei gyümölcsöst. Az alis
pán a gyümölcsös megtekintése 
után autón visszatért Pécsre.

— A Szociális Misszió, gyűlése 
a Mindenszentek ünnepe miatt 
november hó második szerdá
ján, 8 án lesz megtartva!

— Esküvő Szombaton dél
után, folyó hó 28 án fel 4 órakor 
esküszik örök hűséget Pataki 
József városi tisztviselő Tóth Ág
nesnek, a belvárosi róm. kát. 
plébir.iatemplomban.

— Kitüntetett mohácsi gyü
mölcstermelő. A nem rég ren
dezett országos gyümölcs és vi
rág kiállításon Mohácsról Varga 
Pál gazdálkodó vett részt, akit a 
zsűri a baranyavarmegyei fiók
egyesület tisztelet dijával, egy 
ezüst cigarettatárcával tüntetett ki, 
A kitüntetés legszebb bizonyítéka 
annak, hogy a rendszeresen ke 
zeit mohácsi gyümölcsfák még 
országos viszonylatban is feltűnő 
gyümölcsöt hoznak s bizonyára 
ösztönző hatassal lesz a többi 
gyümölcstermelőkre is.

— Gálos László dr.: A Szent- 
lélekisten. A Szent István Társu
lat könyveinek sorozatában jelent 
meg üálos László dr. ezen című 
műve. Hitszónokok, lelkivezetők, 
intelligens hívők részére Íródott 
a mű, amelyről a kritika a leg
nagyobb elismeréssel szól.

— A Nemzeti Egység Partja 
gyűlései. Folyó évi november 
hó 5-én délelőtt fél 11 óra
kor Dunaszekcsőn az ottani 
nagyvendéglőben, délután fél 4 
órakor pedig Mohácson a Mo
hácsi Iparosok Olvasóköre nagy
termében a Nemzeti Egység 
Pártja pártértekezletet tart. A 
pártertekezieten fel fognak szó
lalni Mihálffy Vilmos ny. állam
titkár és vitéz Keresztes Fischer 
Mikiós országgyűlési képviselők. 
A Nemzeti Egység mohácsi 
szervezeie ugyanezen a napon 
déli 1 órakor a megjent képvise
lők tiszteletére társasebédet ren
dez a Mohácsi Iparosok Olvasó
körében, amelyre jelentkezest már 
most elfogad a vendéglős.

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

— A Mohácsi Sokacok Kató- ' 
likus Magyar Legényegyleté- ' 
nek ünnepélyes megnyitása. 
Vasárnap, folyó hó 22-én tartotta 
a Mohácsi Sokacok Kát. Magyar 
Legényegylete ünnepélyes meg
nyitását a Rózsa-utcai (volt Gaz- ■ 
dakör) székházaban. Az ünnepélyt 
délutáni táncmulatság vezette be, 
amely után este 8 órakor dísz
előadás következett. Dr. Kápolnai 
Zsigmond esperes-plébános, az 
egylet elnöke mondott ünnepi 
megnyitó beszédet.

— Örömmel tölt el — mon
dotta — a sokac ajkú, de ma- | 
gyár érzelmű ifjúság kulturális 
megmozdulásának eme újabb 
megnyilvánulása. A sokac nép, a 
hűség népe már számtalanszor 
tett tanúbizonyságot magyar ér- j 
zelméről, amely egy, a most meg
alakított, Katolikus Magyar Le- 
genyegyiet életrehivasában dom
borodik ki. Ez az egylet lesz hi
vatva a sokac népnek a magyar 
tőid, a magyar nemzettel szem
ben érzett szeretelét, sorsközös
ségét táplálni és elmélyíteni, amely 
mar évtizedek óta fűzi egybe őket.

A mélyen szántó beszéd után 
a szónokot lelkesen ünnepelte a 
megjelent közönség. Ezután Treuer 
Ferenc rendezésében előadásra 
került „A legnagyobb hatalom" 
című táncos daljáték, melyet táb
lás ház nézett végig es élvezte a 
műkedvelő gárda igényekét kielé
gítő szép játékot. Az előadás után 
szüreti tancmulatsag volt, amikor 
is a legnagyobb egyetértésben 
táncoltak a megjelentek, hol so
kac, hol pedig modern táncokat. 
Egy kellemesen eltöltött éjszaka 
soká élő emlékével tértek haza 
a resztvevők

— Kedvezményes jegyek a 
Nemzeti Hétre. A Társadalmi 
Egyesületek által rendezendő Nem- i 
zeti Munkahétre felutazók részére 
a MÁV kedvezményes jegyeket 
bocsátott ki. Az erre a célra szol
gáló igazolvány Bán Adrás tőzs
déjében kapható darabonként 2 
pengőért. A kedvezmény 50-%-os 
es kezdődik november hó 8-an 
0 órakor, befejeződik november 
22-én 24 órakor.

— A város becsülete. A kór
házi eseményekkel kapcsolatban 
egyik másik lap szinte Mohács 
varosához, társadalmához hozzá- I 
tartozónak állítja be ezeket. Ha 
igaz is, hogy az utóbbi evekben 
több sajnálatos esemény foglal- j 
koztatta a varost és a környékét, 
még sem lehet ilyen beállítással 
beszennyezni ezt a várost, mert 
úgy fest, mintha itt nem is len
nének tisztességes emberek, mint
ha az egész varos közönsége 
meg lenne mételyezve. Vannak 
azonban emberek, akik úgy lat- | 
szik kéjelegnek abban, hogy mind | 
sötetebb helyzetet fessenek. így 
pld. a héten igen érdekes levelet 
kapott felelős szerkesztőnk. A le
vél Bán Ivánnak szólott s a posta 
abban a hiszemben kézbesítette, 
felelős szerkesztőnk pedig ugyan
ebben vette at, hogy nevelirasról 
van szó. A evei a Nemzeti Új
ságtól érkezett, amelyben egy 
cikk kézirata van s értesíti, hogy 
miután a kórházi eseményekkel 
az Uj Nemzedék már fogialkozott, 
nem közölheti a cikket. Az érde
kes ebben, hogy a cikk a legsö
tétebb tónusban foglalkozik a 
korházi fegyelmivel s a hangja 
olyan, amely általánosításaival 

egyenesen sértő a városra. Az 
aláírás Bán Iván. A cikk tele van 
valótlanságokkal, olyan ténymeg
állapításokkal, amelyek még ki
vizsgálva nincsenek, de tele van 
olyan kitételekkel, amelyek az 
egész város becsületébe gazolnak. 
Miután mi Mohácson Bán Ivánt 
nem ismerünk, átadtuk a rendőr
ségnek, hogy nyomozza ki, ki 
az, aki álnév alatt akarta a vá
rost befeketíteni s a sajnálatos 
eseményből még nagyobbat csi
nálni.

— Sajtóhiba. Az újságírás in
cselkedő ördöge bosszantotta úgy 
a szerkesztőséget, mint a szedő
ket a héten, mert kétszer egy
másután ugyanazon hibával látott 
napvilágot a filharmonikus hang
verseny közleménye. Mindkét eset
ben „fiimharmonikus* szerepeit, 
amely bosszantó hibát ezennel 
helyreigazítjuk.

— A gazdaadósságokról szó 
ló rendelet. Lapunk más helyén 
közöljük a gazdaadósságok ügyé
ben kiadott rendelet ismertetését. 
A rendelet intézkedéseire még 
vissza fogunk térni, de már most 
meg kell jegyezni, hogy annyira 
komplikált, hogy abban csak szak
emberek ismerik ki magukat. így 
tehát a gazdának ügyvédre lesz 
szüksége, ami természetesen költ
ségét jelent s kérdés, hogy a 
gyakorlatban az eljárás is meddig 
fog tartani, mert ha tömegesen 
fordulnak majd a bíróságokhoz, 
az amúgy is túlterhelt bíróságok
nak sok időre lesz szükségük, 
amig mindent kivizsgálva, intéz
kednek a rendelet értelmében.

— Szüret. Az elmúlt napokban, 
amennyire az időjárás megen
gedte, a szőlősgazdák elkezdtek a 
szüretet. Az eredmény mindenhol 
alul marad a múlt évi alatt, azon
ban nem egyforma arányban. A 
legjobb esetben az elmúlt évi 
eredmény kétharmadát érték el, 
a legtöbben a felét, de igen sokan 
alig néhány százalékát szüretelték 
le a múlt évi bormennyiségnek. 
A must édessége is változó, min
den valószinüség szerint azonban 
a múlt évi minőséget sehol sem 
érik el az elkesett beérés miatt.

— Segély a kishadikölcsön- 
jegyzőknek. A belügyminiszter 
legújabb rendelkezése értelmében 
az ezer koronás és ezen felüli 
kölcsönjegyzők is segélyben ré
szesülnek, mig eddig csak az öl- 
ezerkoronas jegyzőknek nyújtot
tak kisebb-nagyobb segélyt. A 
segélyt csak annak adják, akik 
igazolják, hogy ravannak szorul
va. A kervényezesi eljárás ugyan
az, mint volt.

ASP IN

b&oáliah. a megkötés első 
jetéirtéL ésfejfájásnál 

Gyógyszertárban kapható.
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— Rovancsolás a kórházban. 
A kórházi fegyelmi ügyekkel 
kapcsolatban a városban külön
féle hírek terjedtek el, amelyek 
anyagi hiányokról is tudtak. 
Ugylátszik ezek a hírek illetékes 
helyre is elkerültek s folyó hó 
25—27-én Csernyánszky Béla vár 
megyei számvevőségi tanácsos 
rovancsolást tartott a kórházban. 
A rovancsolás kiterjedt a pénz- 
és anyagkezelés, a szám és 
könyvvitel ellenőrzésére és meg
vizsgálására s végeredményben 
mindent a legnagyobb rendben 
talált.

— Reformációi emlékünne
pek. F. hó 29-én, vasárnap dél
előtt reformációi istentisztelet lesz 
a ref. templomban, úrvacsora
osztással. Este 7 órakor a va
sárnapi iskolás gyermekek tarta
nak emlékünnepélyt a következő 
műsorral: Közének: Térj magad
hoz draga Sión . . . Ima. Luther 
élete: előadás tartja Birtalan 
Jolán. A jó pásztor: szavalja 
Szabó Katica. A fátyol: előadja 
Elő Ilonka és Tasi Manci. Kálvin 
élete: előadás tartja Tasi Margit. 
Kálvin és Faréi: előadja Marti
novics Lajos és Harczi Vilmos. 
Ima. Közének : Erős várunk né- 
künk az Isten . . . Október 31-én 
a délelőtti istentisztelet elmarad, 
mert a helybeli lelkészt a niagyar- 
bólyi ev. gyülekezet hívta meg 
magyar hitszóncklat tartására. 
Este 7 órakor közös protestáns 
emlékünnepély a helybeli temp
lomban, melyen Vértessy Zoltán 
ev. lelkész megnyitó beszédet 
tart, a borjádi egyházi énekkar 
egyházi énekeket ad elő, Hatz 
Józsefné vezetésével, ünnepi be
szédet mond Vikár Zoltán lel
kész, szaval Szász Árpád, be
záró beszéd: Ihrig Dénes ev. 
presbiter. Ima. Közének. A temp
lomi ünnepély után közös va
csora lesz Tóth János éttermé
ben, melyre szeretettel hívják és 
várják protestáns hittestvéreket. 
Egy teríték ára 1 pengő.

— Sikkasztás a pécsi viz 
müveknél. Pécs szab. kir. város 
csatorna- és vízmüveinél nagyobb 
sikkasztásra jöttek rá. Az üzem 
egyik tisztviselője Szmida Géza 
összejátszott Bucher Adám penz- 
beszedővel s éveken át megtar
tották maguknak a felek áltál 
befizetett pénzeket. Ebben a pil
lanatban nem lehet tudni mek
kora összegről van szó. Egyelőre 
tízezer pengő lett megállapítva, 
de Pécsett azt beszélik, hogy 
ennél nagyobb összeg lesz az 
elsikkasztott pénz, valószinüleg 
eléri a negyvenezer pengőt. 
Bucher és Szmida beismerték a 
sikkasztást s fedezetül Szmida 
két pécsi házát ajánlotta fel, A 
vizsgálatot szombaton fejezik be 
s akkor döntenek, hogy a bűn
vádi eljárást beadják-e a két 
megtévedt alkalmazott ellen ?

— Elvesztett tárgy. F. évi 
október hó 19-én reggel 8 és 9 
óra között a II. Lajos utcában 
egy ezüst cigaretta tárca veszett 
el, melybe J S J. monogramm 
volt vésve. A rendőrség megin
dította a nyomozást.

— Hamis kétpengős. Prauda 
Irén, a mohácsi gőzkompüzem 
pénztárosnője egy hamis kétpen- 
gőst kapott az egyik átkelőtől. A 
rendőrség megindította a nyomo
zást annak megállapítására, hogy 
ki fizetett a‘hamis kétpengőssel. i

Hoffer Kálmán a kórházi ügyek fegyelmi 
biztosa Mohácson.

Miután minden csoda három I 
napig tart, a kórházi orvosok 
fegyelmi ügyében elrendelt vizs
gálat iránt is a héten már csök
kent a közvélemény érdeklődése. 
Ennek okát azonban abban is 
megállapíthatjuk, hogy a fegyel
mit megelőző vizsgálat erélyes 
sége, Fischer Béla alispán köz 
ismert pártatlansága igen meg
nyugtatóan hatott, a szenzáció 
éhségből felizgatott kedélyekre, 
de Hoffer Kálmán vármegyei fő
jegyzőnek fegyelmi biztosul való 
kirendelése előre is garanciát 
nyújtott arra, hogy

a vizsgálat teljesen elfogu
latlan és igazságos lesz.

Lapunk más helyén foglalko
zunk az ebben az ügyben szinte 
mesterségesen táplált botrány 
hajhászással. Már lapunk múlt 
számokban jeleztük s most is
mételten hangsúlyozzuk, kogy 
egyelőre

vádakról van szó, ame 
lyeknek alapját a fegyel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

— AMagyar Rokkantsegélyzö 
és Nyugdijegylet mohácsi 25. sz. 
fiókja október 20 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.

— A mulatság vége. Késity 
Pál földmives vasárnap résztvett 
a Gazdakör mulatságán. Késity 
nemrégiben földet adott el s 100 
pengőn felül volt pénz a zsebé
ben. Ugylátszik ez a tudat, meg 
a jó bor hangosabbá tették, mert 
eldicsek^dett ezzel. Késity társa
ságában mulatott Emling Katalin 
Árok utcai lakosnő, aki a mind
jobban megittasodó Késitytől csak
hamar magához kaparintotta a 
100 pengőt. Feljelentésre a rend
őrséghez került az ügy, ahol 
Emling bevallotta a lopást s azt 
allitja, hogy a pénzből a mulató 
társaság két tagjának 20—20 pen
gőt adott kölcsön, a többi pénz 
nagy részét elvásárolta s csak 12 
pengőt találtak nála. A rendőrség 
folytatja a nyomozást a kölcsön
adott pénz ügyében.

— A városi adóhivatal köz
hírré teszi és egyben felhívja az 
adófizető közönség szives figyel
mét arra, hogy a folyó évi adó
behajtások során nem áll majd 
módjában az adóhivatalnak, hogy 
az elmúlt évek szokása serint 
az árveréseket a felek kérelmére 
felfüggessze. Erre való tekintettel 
ajánlatos, ha a hátralékosok fize
tési kötelezettségeiknek az árve
rés bevárása nélkül már eleget 
tesznek, a gazdaközönség pedig 
az adófizetésre szánt terményei
ket időben értékesíti. Az adófize
tésre szánt termények átvételét 
a helybeli „Futura* nagyban elő
segíti, sőt nagyobb mennyiségű 
gabona esetében a gazdáknak 
előnyös feltételű ajánlatot is tesz, 
miáltal az adóhátralékoknak ren
dezése is lényeges könnyebbséget 
fog jelenteni a gazdaközönségrek. 
Egyben felhívja a városi adóhi
vatal ezúton is az érdekeltek

mi vizsgálat van hivatva 
megállapítani.

Amikor természetesen magunk 
is a legszigorúbb vizsgálatot kö- j 
vetetjük végig, mert hiszen a 
kórkáz jó hírnevéről, a betegek 
bizalmáról és nyugalmáról van 
szó, ugyanakkor el kell ítélnünk 
azt a tónust, amely Mohács vá- I 
rosát, mint a bűn és szenny 
városát akarja feltüntetni. Ha 
vannak bűnösök, azoknak bűn
hődni kell, de i‘élni csak a té
nyek ismerete és a vizsgálat tel
jes elfogulatlan lefolytatása után 
lehet.

Az illetékes hatóság sürgősen 
megindította a fegyelmi eljárást 
és már a hét elején Mohácsra 
érkezett Hoffer Kálmán vármegyei 
főjegyző, aki a főbírói hivatal
bán meg is kezdte működését. 
Miután a fegyelmi eljárás még 
teljesen a kezdetén van, a nyil
vánosság részére nem nyilatko
zott s igy be kell várnunk annak 
befejezését.

figyelmét arra, hogy az önként 
felajánlott „adógabona" átvételét 
a helybeli „Futura“ október hó 
31-én már megkezdi, amikor is 
minden gazda az altala felajánlott 
gabonáját a Futurahoz beszállítani 
tartozik.

— Magyar bor kivitel Ame 
rikába. A tokajhegyaljai borter
melők egyesületet alakítottak, 
amelynek célja az amerikai pro 
hibicio megszűnésével a tokaji 
boroknak az Egyesület Államokba 
való kivitele. Az egyesület csak 
feltétlenül elsőrangú, ellenőrzött és 
márkázott borokat szállít. A to
kaji bor kivétele más bortermelő 
vidék gazdáit is érdekli, mert 
ezek a korok uem hatnak nyo
masztólag a borpiacra, amely aztan 
a kisebb értékű borokat is felveszi.

— Már Franciaország is 
felhígítja pénzt? A most meg 
jelent gazdarendelet előtt is, ille
tékes tényezőink hangosan nyi
latkoztak, hogy a pénzfelhigitas- 
ról szó sem lehet, mert hat mit 
szólna a külföld ? . . . Mert 
peisze a külföldi értékelés a fon
tos, hogy idebenn ennek folytan 
a magyar nemzet ingatlan va
gyona teljesen aláértékelődött, az 
más. És lám, most a külföld, sőt 
annak pénzügyi exponense, az 
arany halmazokon ülő Francia
ország készül pénzfelhigitásra 
Sarraut a designált francia mi
niszterelnök igy készül a válság 
megoldására. A frank tehát fel- 
higitódik, a pengő marad, mert 
annak stabilitását fenn keli tartani.

— Váltóhamisítás. Oottgas- 
ser Antal mohácsi szőlőhegyi ka
darmester feljelentést tett az ál 
lamrendőrségen, hogy az egyik 
helyi pénzintézetben olyan váltót 
számítolták le, amelyen ő mint 
jótálló szerepel, pedig senkinek 
váltót nem i t alá. A rendőrség 
megindította az eljárást.

— Svájc is fegyverkezik. 
Svájc szövetségi kormánya elha
tározta, hogy a költségvetésbe 
beállított 15 millió frankon felül 
további 85 millió frankot fordít 
fegyverek, ágyuk, muníció és 
egyéb hadiszerek beszerzésére.

Az indokolás szerint Németország 
kilépése a Népszövetségből tette 
szükségessé az ország védelmé
nek fokozottabb megszervezését

— Ingyenes fogorvosi ren 
delés a pécsi elemi iskolában. 
Huzella Lajos dr Pécs város 
tiszti főorvosa kezdeményezésére 
az elemi iskolában vándor fog. 
orvosi rendelés lesz, amelyen a 
szegény gyermekeket ingyenes 
fogorvosi tanácsban és kezelés
ben részesítik.

— Ötnapos szünet az állami 
iskolákban. Hohmann Bálint az 
állami iskolákban október hó 29- 
tői november 3-ig terjedő időre 
szünetet rendelt el. A felekezeti 
iskolában az iskolafentartók fog- 
nak intézkedni a szünet ügyében.

— Árú, vagy gumml dollár' 
Roosevelt arany vásárlást rendelt 
el, amelynek végső célja az árú, 
vagy gummi dollár bevezetése. 
Ezt az elhatározást azért tartjuk 
szükségesnek leközölni, mert most 
mir két éve, hogy megjelent fe
lelős szerkesztőnk kis tanulmánya, 
amelynek lényege ingatlan fede
zetű küiön belső pengő bevezetése, 
amely természetesen független 
lenne a külföld megítélésétől és 
állandó normális árakat, forgalmat 
és életet jelentene. Akkor köz
gazdasági tényezőink részéről 
vagy elhallgatták az eszmét, vagy 
lehurrogták. Minden szerénytelen
ség nélkül megállapíthatjuk azon, 
bán most már, hogy lám mégis 
elképzelhető egy külön belső pénz 
s mellette külön külföldi pénz, 
mint a hogyan most Roosevelt 
készül bevezetni. Ha nálunk már 
akkor bevezetik, mennyi baj, 
szomorúság, könny múlott volna 
el s hány azóta tönkrement .csa
ládnak megmaradt volna a kenyere.

— A gazdaadósságokról 
szóló rendelet ismertetése. A 
gazdaadóssagok ügyében kiadott 
rendeletről a kormány füzetet ad 
ki, azonkívül rádió előadásokat 
készít s egyébként is kórzeten- 
kint előadásokat tartanak, hogy 
annak rendelkezéseit a gazdák 
megismerjék.

— óriáskörték Pécsváradon. 
A gyümölcstermelőket bizonyara 
érdekelni fogja az a hir, hogy 
Molnár János pécsváradi gazda 
egyik körtefája átlagban fél kilós 
körtéket termett. Akad azonban 
köztük háromnegyed kilós is. A 
szép, nagykörték csodájára jár
nak a környékbeli gazdak.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi október hó 
20 tói 1933. október hó 27-ig. 
Születések ; Szekó János, Szabó 
Ferenc. Házasságkötések: Simity 
Mátyás és Perovity Maria, Bom
bái Pál és Scheidl Éva. Halálo
zások: özv Fridrich Ádámne 82 
éves, Varga Károly 1 hónapos, 
özv. Szvékán Balázsné 78 eves, 
Kovács János (Tutor) 84 eves, 
özv. Horváth Lászlóné 70 eves, 
özv. Kaufmann Mórné 78 eves, 
Gyuricza Péter 73 éves, Paddi 
Sándor 71 éves.

I UÖ JÁRÁS
A moháosi m. leír, téli 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása jelenti 
1933. október 20 tói október 27 ig 

Mohácson 
a hőmérsékleti maximum 4- 17 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- 3 C° 

csapadék 17 5 mm. volt.
IGAZGATÁSA1-!'
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Sípos István dr.: 
Egyházi perrendtartás.

Sípos István dr., a pécsi teoló
giai főiskoia nagynevű egyház
jogtanára „Egyházi perrendtartás" 
címmel új könyvvel ajándékozta 
meg a katolikus egyházi irodai 
mát A kiváló szerző nemrég 
második kiadásban jelentette meg 
lat mnyelvű, hatalmas egyházjogi 
tankönyvét, melljel hírnevet és 
megbecsülést szerzett a magyar 
tudománynak európaszerte, sőt 
Amerikában is, hol a külföldi 
egyetemek példájára, hivatalos 
tat könyvül használják. A szokat
lan sikert — a tudós alapossága 
mel ett — nem uto'só sorban 
annak a vi ágos, szabatos nyel
vezetnek köszönhető, mely Sipos 
dr. minden munkájának jellemző 
sajátsága. A mostani legújabb 
könyve is élénk cáfolata annak 
a rozsdás beidegzettségnek, mely 
azt tartja, hogy elvont tudomá
nyos kérdéseket nem lehet köz
érthetően és megfoghatóan ki
fejezni. Szinte üdítő olvasmány
ként hat Sipos István dr. könyve 
abban a sivár, rabvallató magyar
sággal összeveritékezett jogi iro 
dalomban, amit általában magyar
nyelvűnek szoktak nevezni ha
zánkban.

Az „Egyházi perrendtartás" va
lóban nagyon hézagyotló munka 
azok számara, akik az egyházjog- 
ga és egyházi bíráskodással be
hatóan foglalkoznak. A köteléki, 
fe szentelés elleni és büntető 
ügyekben biztos és határozott 
útbaigazítást nyújt. Részletesen 
largyalja az egyes perek illetékes 
bíróságát, lefolyását s minden, a 
perre vonatkozó tudnivalót. Igen 
nagy gyakorlati értéke van a 
szövegben közölt ügyiratminták- 
nak s nagyban elősegíti a könyv 
áttekinthetőségét egy olyan pon
tos tárgymutató, aminöt csak 
német könyvekban szoktunk 
találni.

— Baj van a cigányoKkal. 
A romániai cigányok Bukerestben 
kongresszust tartottak, amelyen 
a szónokok keservesen kifakad 
tak a civilizáció ellen. Igy — 
szerintük — a rádió és a gramofon 
halálos csapást mért a cigány- 
zenészekre, a hipnositőrök, asz 
trologusok pedig a kártyavető 
cigányasszonyoknak okoznak 
nagy konkurenciát. Még a lótol 
vaj cigányok sem tudnak meg
élni — mondották a panaszko- 
dók — mert a lovakat mindenütt 
kiszorítja az autó. A kongresszus 
aztán azzal a határozattal oszlott 
széjjel, hogy a cigányok vagy 
abbahagyják ősi életformáikat, 
vagy pedig más világrészekbe 
kivándorolnák, ahol a civilizáció 
niég nem tette tönkre a cigány
iparokat és művészeteket.
- Találtatott. E hó 20 án 

egy darab bőrpénztárca pénzzel 
találtatott. Igazolt tulajdonosa a 
kapitányságon átveheti.

SPORT.
Tolnavármegyei S. E.—MTE 

2:1 (1:1)
Bajnoki. Biró: Wittenberger. 

Nehéz ellenfelet kapott mérkőző 
társul az MTE a Tolnavármegyei 
SE csapatában. A TSE mindig is 

jó játékerőt képviselt és mohácsi 
szereplése alkalmából ezt be is 
bizonyította. Az idei évadban a 
TSE nek sem kedvez a szerencse 
s látszólag gyengéknek bizonyul
tak, ez azonban csak látszat, 
mert a pályán ugyanolyan erősek 
mint azelőtt. A mérkőzés, mely 
kevés számú közznség előtt folyt 
le, mindvégig igen izgalmas, vál
tozatos küzdelmet hozott. Helyen
ként kemény, de durvaságmentes 
férfiakhoz illő volt a játék. Mind 
két csapat igen rámenős, testtel 
való játékot produkált s amelyik
nek ez jobban és többször sike
rült, az lett a győztes. Az MTE 
a mérkőzésen ne:n játszott má
sodrangú szerepet, sőt a mérkő
zés első szakaszában ő volt a 
dirigens s csak a balszerencse és 
a csatárok puhasaga volt oka a 
meddőségnek. Feltűnt ezúttal is, 
hogy az MTE az 1. felidőben, 
hogy bírta a nagy iramot, szünet 
után pedig egyes részek összerop
pantak es ekkor Szekszárd vezé
nyelte a játékot. Lelkesedés, aka
rás, küzdés terén határozott ja
vulást mutatott a hazai együttes, 
ez azonban meg mindig kevés a 
gjőzeiem eléréséhez.

A védelem biztos oszlopa 
Mózer volt, nyugodt, jól rugó 
játékos, Ziemberi is megbízható, 
Balatoni a bekapott gólok után 
kitünően védeti (előbb miért nem?) 
A halfsorban a rangsor Bárácz 
Dichter (I. félidőben.) Hafner 
(megsérült.) Örvendetes eseménye 
a csatarsonak Karácsonyi biztató 
formajavuiasa, volt néhány szép 
akciója, mely dicséretet érdemel. 
Varga sehol; Linka elvész erejé
vel a részlet munkákban, Heil 
igeret, csak lassú, Kovácsics meg
felelő.

A TSE szálas fiukból álló tár
saság, gyorsak, veszélyesek. Régi 
jó hírnevüket itt is igazoltak. 
Kiemelkedett közülük Fekete és 
Gui.

A TSE ke di a játékot és 
Balatoni fogja a labdát. Karácsonyi 
lefut, a labda azonban a vonalon 
fut ki. Az 5 p-ben a TSE táma
dása lesen akad el. A 9. p-ben 
tumultus a TSE kapuja előtt, de 
a védők tisztáznak. Az első ne
gyedóra játéka inkább a a szek
szárdiak térfelében folyik le. A 
TSE kapusa megsérül és 10 
percre kiáll. A 22 p ben a szek
szárdiak lefutnak, Feketéhez ke
rül a labda, veszélyesen húz a 
kapuidé, Balatoni akar is meg 
nem is kifutni, aminek a vége 
1:0 A gól után a TSE marad 
támadásban, melyből két Komért 
ér el. A 37 p-ben az MTE tá
madása sikerrel kecsegtet, de a 
csatárok sokat „dekáznak“ a lab
dával és az eredmény semmi, 
A 40 p. hozza meg a kiegyenlí
tést. Barácz Linkához passzol, ez 
lefut és elegánsan emeli be a 
labdát 1:1. Az utolsó 5 perc 
igen mozgalmas. TSE erősen tá
mad, majd Karácsonyi ritká szép 
lövését boxolja ki a kapus.

TSE lefutás és kézzel beütött 
gól vezeti be a II. félidőt. Vála
szul Heil „lukra“ játssza Ková- 
csicsot, de ő nem érti meg. Ha
tározott TSE fölény alakul ki. Az 
MTE ideges, kapkod. A 20. p-ben 
dől el a mérkőzés. A jobbszélső 
beadásszerü lövését Balatoni ki
üti, nem tudja azonban megsze
rezni, és a sok láb között lassan 
gurul a bőr a háló felé, Mózer 

ráveti magát a vonalon, ám a 
biró 30 méterről is megítéli a 
gólt 2 : 1 Nagv bátorság volt I 
Az MTE-t letöri az igazságtalan 
ítélkezés és visszaesik, Heilnak 
még egv alkalma lenne a kiegyen
lítésre, de gyengén gurít a kapus 
kezébe. TSE tamadas fut, amikor 
a biró kettős füttye a játék végét 
jelzi.

«

Vasárnap az MTE Nagymá- 
nyokra randu* bajnoki mérkő
zésre.

*

A hetedik farduló eredményei:
DVAC—PVSK 2:0 (1 : 0) 
PÁC—NSE 3:1 (2:1)
PEAC—DPAC 4 : 1 (3 : 1) 
BTC-KJE 3:3 (0:2)
PSC—SSE 2:1 (1:1)

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS

Leotiilaldonos ét kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYÍLttér

Az ezen rovatban foglaltakért nem vallal 
felelősseget a szerkesztőség.)

Bajára történt áthelyezésemmel 
kapcsolatban ezúton búcsúzom 
mindazon ismerőseimtő1 és jóba
rátaimtól, kiknél az idő rövidsége 
miatt bucsulátogatást nem tehet
tem. Tartsanak meg jó emlékeze
tükben.

Mohács, 1933 évi október 27.

KANABÉ GÉZA
m kir. államot- főtanácsos.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik forrón sze

retett örökké felejthetetlen édes 
apánk, nagyapa és após

T. Kovács János
temetésén résztvettek és részvét
nyíl vánitástikkai fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét

Mohács, 1933. évi október 26.
A gyászoló család.

Értesítem a közönséget, hogy 
a piacon a szokott helyen 

különféle fűszerpaprikát 
árulok.

LIZIGAM ANTAL
Szentháromság u. 10,

I——

Ültessünk gyümölcsfát!
Értesítem Mohács és környéke n. 

é. közönségét, hogy ifj Zsiga András 
jóhimevii szegedi faiskolájának kép
viseletét átvettem

Gyümölcsfák, rózsák,* 
díszfák és cserjék 

a legolcsóbb napi áron kaphatók?” 
Előjegyzéseket már most elfogadok. 

Kertészetemben vágott és cserepes 
virág nagy választékban ;kapható és 
Mindenszentekre koszorukötest a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebbig olcsó 
írón elvállalok.

Szives pártfogást kér 
özv. Peck Gusztávné 

kertészete.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

2128. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Pakusz Gyula mohácsi 

ügyvéd által képviselt Nagynyárád 
község képv. Prell Péter biró 
javára végrehajtást szenve
dő nagynyárádi lakos ellen 
747 pengő 50 fillér tőkekövete
lés és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1932. évi 3850. 
sz végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1933. évi február 
hó 13-án lefoglalt 1280 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltet
vén,annak 1908 évi XLI. t. c.20 §-a 
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára 
is végrehajtást szenvedő laká
sán Nagynyárádon leendő 
megtartására határidőül 1933 évi 
október hó 30 napjának délután 
2 órája tűzetik ki, amikor a bi- 
róilag lefoglalt bútorok, csikó, 
tehenek s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében, esetleg 
becsáron alul is elfogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
hacsak ellenkező kívánságot nem 
nyilvánít.

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

Mohács, 1933 évi október 
hó 4 én.

Pogány Vilmos 
kir. bir. végrehajtó.

Oíjmentesen átalakítjuk

ALADDIN
petróleumgáz rámpára

Nincs p n mpi I á s, előmelegítés. 
Automatikns üzem. — 125 gyértvte-eiü b chér 
izzófény, szagtalan, z aj t a l a n, robbanás i entes.

ÁTALAKÍTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

p 20.—

Kérjen díjmentes bemutatást 
KRAMER ANTAL FIAI cégtől 

Mohács.
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Hirdetmény.
Hercegtőttös község 

bérbeadja a tulajdonát alkotó 

korcsmát 
a legtöbbet ígérőnek 
1934. évi januar hó 1-től 3 
tvre Az árverés ideje 1933 
évi november hó 11-én délelőtt 
10 óra.

Kikiáltási ár 400 pengő, bánat
pénz 50 pengő, mely 15 nap 
alatt az elért bér 1 rére egészí
tendő ki. További feltételek a 
körjegyzői irodában.

Elöljáróság.

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

Szerb ucca

8. számú házamat
szabad kézből eladom.

Átyimovits Lázár 
háztulajdonos.

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

Zephir kályha 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Önálló 4 szobás

lakás
mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó.

Felvilágosítást ad

NÉMET GÉZA
Kossuth Lajos u. 45.

° '“U*- -*■ - ■ ~ ~
Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

Piaci á r 9 k i *zeril«>■ ■ ** ■ nett placo#
Búza — — 6.50 p
Rozs — — 4.— P
Árpa — 6. — p
Zab — — 5.50 p
Tengeri csöves 3— P
Tengeri morzs. 7.— p
Bab — — 9. — P

A dunaszekcsői piac-téren álló 

437. sz. ház, 
mely áll, 6 szoba, 3 konyha, 3 pince, 
3 présház és 2 szép nagy bolthelyiség
ből, a hozzátartozó szántóföld és 
szőlővel együtt azonnal szabad kézből 

eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

KISSFALUDY VIDOR 
ny. jegyzőnél.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig 
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

dir
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On nem tudja mit eszik,
mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított, 

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 
Szentháromság u. 3. szám.

UH

LŐJ

r

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




