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Hol a segitség?
Az a nyájas olvasó, aki 

már annyiszor elveszítette 
úgy nyáját, mint nyájasságát, 
néha úgy érzi, hogy most 
már a kis megmaradt esze 
következik, ha figyelemmel 
olvassa a válság megoldásá
nak tanácsait. A hány párt 
annyiféleképen akarja meg
oldani, ahány ember annyi el
gondolása van, egyben egyek 
csak, hogy ezt a mozdulat
lanságot, ezt a tétlenséget, 
vágj legjobb esetben félmun
kát nem lehet folytatni.

Ezúttal nem csak a magyar 
politikára gondolunk, hanem 
általában. Katyuba kerültek 
politikai pártok, elvek, gaz
dasági elméletek s Összedől
tek olyan eszme-épületek, 
amelyeknek örökkévalóságára 
esküdtek egykoron.

Tisztelettel meghajlunk 
azon elmélet képviselői előtt 
is, akik azt mondják, hogy 
az Ausztriával való szorosabb 
gazdasági kapcsolat mennyire 
előmozdítaná mezőgazdasá
gunk terményeinek elhelye
zését. Ebben feltétlenül egye
tértünk.

Ugyancsak tudja Ausztria 
is, hogy mennyire egymásra 
vagyunk utalva ebben a dunai 
síralcm völgyében s hogy 
amennyire összeszoktunk év
századok alatt a sok vesze
kedés közben, már nem tu
dunk egymás nélkül élni. 
Már most, ha mindkét rész
ről megállapítják ezt a való 
igazságot, hát akkor ki, vagy 
mi az, ami, vagy aki meg
gátolja a közeledést?

Már annyiszor olvastunk 
róla, hogy az államférfiak 
mennyire akarják, az újságok 
cikkeztek róls, már folytak is 
holmi előkészítő tárgyalások s 
aztán ismét csend következett. 
Nem haliunk semmit, nem 
történik semmi.

Pedig amily szivesen ven
nénk mi egy kis ipari olcsó
ságot, olyannyira készséges 
őrön mel latnak az osztiák 
sógorék az olcsóbb magyar 

kenyeret, húst, gyümölcsöt. 
Nem járna rosszul a munka
nélküli osztrák ipari munkás
ság sem, mert munkához 
jutna és hálásan venné a 
reménytelen magyar gazda is 
ezt a kis örömet hirdető 
napsugarat... de ugylátázik 
van a háttérben valami, ami 
megakadályozza ezt a termé
szetes folyamatot. Vannak ér
dekek, amelyek meggátolják 
a magyar mezőgazdasági és 
az osztrák ipari termékeknek 
kölcsönös s az egymásra 
utaltságból fakadó kicserélő
dését. Vannak bizonyos sző
rös mancsok, amelyek elég 
hosszúak, hogy belenyúljanak 
sok-sok kérdésbe s annak 
megoldását mindig a saját 
érdekeiknek megfelelően for
dítsák meg.
I Mi nem Írjuk alá azt, hogy 
Ausztriával csak a közös 
uralkodón át lehet megoldani 
a gazdasági kérdéseket, de ha 
a kermánynak nircs elég 
ereje szétütni a magyar ipari 
kartellek között, amelyek 
szinte mesterségesen távolí
tották el a magyar piactól az 
éhes és enni akaró Ausztriát, 
akkor a kormány ne csodál
kozzon azon, ha az egyszerű 
emberek milliói fogják a ki
rály kérdés megoldását kö
vetelni, mint egyedüli csoda
szert, amely kivezet a gaz
dasági válságból.

Gondolkozzunk néha az 
egyszerű ember eszével. Ez . 
hallja az Ígéreteket, fogadko
zásokat, látja a nagy neki- 
gyürközéseket és — azután 
nem történik semmi. Ezzel 
az emberrel nem lesz nehéz 
elhitetni, hogy csak azért nem 
sikerül semmi, mert bizonyos 
közjogi kérdések nincsenek 
elrendezve. Annak a kormány
nak, amely tettekkel kormá
nyoz, amely Ige hirdetés 
helyett kenyeret, munkát és 
megélhetést ad. nem kell félni 
az ellenzék agitációjától. A 
népgyülések mindig vasárnap 
délután vannak s ha a gyo

mor tele van, akkor köny- 
nyen hajlik az optimizmusra, 
ha azonban korog, nem so
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Negyvenkét városi alkalmazott adta 
be a névmagyarosítás iránti kérvényt.

Dr. Margitay Lajos polgármester akciójának eredménye —
A többi hivatalokban is meg kell indítani a névmagyarosítást. 
— Társadalmi akciót a magánalkalmazottaknak es az önálló 

foglalkozásuaknak.
A Mohácsi Hírlap az utóbbi 

hetekben több cikkben foglalko- 
kozott a névmagyarosítás ügyé 
vei. Örömmel állapítjuk meg, 
hogy

cikkeinknek az egész tár
sadalomban élénk vissz
hangja támadt s napon
ta jönnek tanácsért szer
kesztőségünkbe névma 
gyarositási ügyben.

Ezeket a városházára utasítot
tuk s itt külön is közöljük, hogy 
a városházán szivesen állanak 
mindenkinek rendelkezésére eb
ben az ügyben s ott is örömmel 
látrák, ha még szélesebb meder
ben indulna meg a névmagya
rosítás.

Egyik cikkünkben annak az 
óhajnak adunk kifejezést, hogy 
dr. Margitay Lajos polgármes
tert szeretnénk látni a mozgalom 
élén. A héten alkalmunk volt 
ebben az ügyben beszélni a vá 
ros po’gármesterével, akinek ki
jelentését a legnagyobb örömmel 
hozzuk a nyilvánosság elé, hogy 

polgármester már előbb 
a városházán megkezdte 
a névmagyarositási moz
galmat s ennek ered me
ny éke pen már negyven- 
ketten beadták kérvényü
ket a névmagyarosítás 
iránt.

Ez a szám mutatja legjobban, 
hogy a névmagyarosításnak ed
digi az az egyedüli kerékkötője 
volt, hogy nem általános moz 
galom volt, hanem egyesek in
dultak neki. Egy egy embernek 
pedig ma még nagy elhatározás
ba kerül, hogy elinduljon A 
nagyközönségben még mindig 
vannak, akik ezt kissé furcsának 
találják s lehet, hogy egyesek 
még meg is moljogják, bár ezt 
a leghatározottabban el kell Ítél
ni. Ha azonban tömegesen tör
ténik, valahogyan könnyebb az 
egyes embernek is elhatároznia 
magát. Ezért fontos az ilyen 
tömegmegmozdulás s különösen 

kát kell biztatni, hogy a leg
sötétebben lássa az eléje állított 
dolgokoat és ese nényeket.

az fontos, hogy a társadalom ve
zetői álljanak ennek az élére. 
Nagyon természetes, hogy ha 
ezeknek idegen nevük van

példaadás miatta névma
gyarosításban is vezes
senek.

A városházán elindult nagyon 
szép mozgalomnak folytatását, 
úgy képzlejük el, hogy ezután 
a többi állami intézményeknek, 
hivataloknak kell következni. 
Úgy tudjuk, erre a kormány ré
széről is történt már buzdítás 
tehát az alap meg van az elin
dulásra, csak szívvel lélekkel kell 
a vezetőknek befeküdni.

Ha az állami intézmények 
mozgalma megindul, nem lesz 
nehéz a társadalmi megmozdulás 
megszervezése. Ez Jsem olyan 
nagy dolog hiszen ebben

igen értékes munkát 
fejthetnek ki már meg
levő társadalmi egyesü
leteink s a különféle fog
lalkozási ágak érdek
képviseletei.

A iparosok, a gazdák és más 
szabad foglalkozású ágak is mind 
vagy egy egy társadalmi egye
sület, vagy pedig érdekképviseleti 
intézményben vannak tömörülve. 
Nem nehéz tehát elindulni, csak 
egy kis jóakarat, lelkesedés és 
ügyszeretet kell hozzá. Ha ez 
megvan, akkor a többi könnyen 
megy. Az erkölcsi támogatásra a 
társadalom mindig számíthat 
úgy a hatóságok, mint a helyi 
sajtó részéről, ami pedig az 
anyagiakat illeti, ma már oly ke
vés költségbe kerül, hogy min
den közepes jövedelmi iparos, 
gazda is megteheti.

Külön hangsúlyozzuk nemré
giben irt cikkünkben foglaltakat. 
Ne felejtsük el, hogy mohácsiak 
vagyunk! Van itt a városban, a 
környéken annyi jellegzetes név, 
amelynek felvétele nagyon szé
pen fog hatni. De vannak a mo
hácsi történelemben, elhunyt hő
seink között is nevek, amelyek
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igen alkalmasak a felvételre. 
Szépen csengőek, magyar csak 
és folytatják a mohácsi történel
met. _ ,

Utalunk vitéz Marosy Oyula 
cikkére: Ez a nemzedék lesz az 
az ős, amely nevet ad az elkö
vetkezőnek. Egyszer majd uno
káink büszkék lesznek reánk, 
tehát rajta. Magyarosítsuk meg 
a családneveket l

Dr. Kápolnai Zsigmond 
színdarabja telt házat 

vonzott
Mint lapunk múlt heti szarná 

bán jelentettük, dr. KápolnaiZ.s\g- 
mond esperes-plébános »Amikor 
a nap felkel* cimü színdarabja 
szombaton és vasárnap este a 
Kát. Legényegyletben került elő
adásra

A színdarab elé nagy várako
zással tekintett a közönség és 
városszerte nagy érdeklődés előz 
te meg a bemutató előadást. A 
nézők egyértelmű megállapítása 
szerint a színdarab költői lélek 
finom megnyilvánulása volt. A 
színdarabban a régi és uj, a népi 
és irodalmi nyelv tüneményes és 
csodálatos összeolvadása ad a 
mű nyelvének uj, a mesterkéltség 
látszatától is mentes szint. De 
feltűnt a napjainkban szokatlan, 
a szerző egyéni érzelmeinek kü 
lönös megnyilvánulása, sajátsa 
gos mondatfűzése és a román 
tikus szóbőség. A szóképekkel 
szinte teleaggatott, tulcicomázott 
események éppen ezen tuldiszit- 
ségük folytán lassú folyásuakká 
váltak és néha már fárasztóan 
is hatottak, mégis a nyelvi ké 
peknek torlódó áramlása volt az, 
amely sikerre vitte a színdarabot. 
A szenvedélyességig fokozódó 
érzelmi megnyilvánulás szülte 
képek és helyzetek megvilágitá 
sára szolgáló, a szerző képzele 
lének nagy elevenségét bizonyító 
száz meg száz csodálatos finom
ságú, minden árnyalatot hűen 
festő jelzők, a nyelv hangzásbeli 
szépségeit pazarul csillogtató ki
fejezés módok nemcsak a szerző 
telkében támadt képzeletnek és 
ezzel kapcsolatos hangu'atnak 
Contos megjelölésére voltak al- 

almasak, de a helyenkénti sivár 
eseménytelenséget is betöltötték 
magukkal ragadó finomságukkal.

A mű jelképes gondolata >Ami 
kor a nap felkel, eltűnnek a kis 
csillagok* végig húzódik az egész 
színdarabon, hogy a végén az a 
nap, amelynek fényétől, szem
vakító világosságától és pazar- 
ságától az igénytelen, de fényét 
még sem tőle, hanem belsejében 
izzó igaz értékektől nyerő kis 
csillag eltűnik, fényt, boldogsá 
got árasszon és ezerszeres fény
pompába, megvilágításba helyez
ze úgy a saját ragyogását, mint 
a kis csillag igénytelen fényét is.

Éppen a költői rész uralko
dása arra enged következtetni, 
hogy a szerző színdarabját ere
detileg nem is a színpadra kí
vánta vinni, mert az nagyobb 
hatással van az olvasóra, mint a 
nézőre és alkalmasabb a lélek 
mélyére való hatoiásra. Helye 
nem is a reflektor fényében úszó 
színpad, hanem a csendes meg- 
hittségü, parázsvilágitotta leány
szoba.

Pethes Blanka a báróné sze
repében Ferenczy Clemminek 
volt alkalma sokszor csodás já
tékát csillogtatni. A környezetén 
uralkodó nagyvilági nő minden 
mozdulatát hűen alakitó játéká 
val ragadta magával a közönsé 
get. Szkladányi László dr. a hang 
nagymestere, jól nevelt arcjáté
kával és mély átérzésével, a tra
gikus összeomlás mesteri meg 
játszásával nyert nagy tetszést. 
Dettkó Károly a fölbirtokossá 
vedlett, előbbi énjét feledni nem 
tudó képügynök szerepében han 
golta nevetésre a közönséget és 
kapott sok tapsot. Erzsi, a kis 
csillag mély érzelmű alakját Se 
pacz Erzsi testesítette meg sok

Nagy tömeg vett részt a Nemzeti Néppárt 
vasárnapi zászlóbontásán.

Griger Miklós, örgróf Palavicini és Soalódy László voltak a 
szónokok

A Nemzeti Néppárt vasárnap 
délutáni zászlóbontó népgyülése 
a legoptimistább reményeket is 
felülmúlta. Ember-ember hátán 
szorongott a Kát. Legényegylet 
nagytermében, de emberek lep 
ték el a mellette levő helyiséget 
is, akik kiszorultak a nagyterem
ből.

Valamivel fél 4 óra után nyi
totta meg lendületes beszéddel 
Erős József elnök a népgyülést 
s üdvözölve a vendégeket átadta 
a szót Origer Miklós, ország
gyűlési képviselőnek.

Origer beszédében rámutatott 
arra, hogy a komunizmus óta 
nem volt átfogó gazdasági poli
tika az országban s ez az oka 
a válságnak. Bármily rossz egy 
ország helyzete, helyes gazdasági 
politikával tehet segíteni. Kriti
zálta az adópolitikát. Az utóbbi 
években egymásután uj adókat 
vezettek be, amelyeket a ma gaz 
dasága alig bir el. A társulati 
adó a részvénytársaságoknak ked
vezett Ezekben az években épül
tek ki a kartellek, amelyek a mai 
étet gazdasági tankjai s elpusz
títanak mindent, ahova érnek 
Legázolják a fogyasztókat A 
fogyasztók adót fizetnek a kar- 
te lek diktatúrájának.

Ezután a királykérdéssel fog
lalkozott. Magyarországnak tör
vényes királya van, aki hivatva 
van elfoglalni a trónt Nem fo
gadhatjuk el az 1918 as forrada
lom trónfosztását törvényesnek. 
Érzelmi szempontok is vezetik 
a legitimistákat, amikor az anyagi 
szüköiködésben tevő királyfit 
vissza akarják hozni a távolból 
A restaurációt akarják, mert ez 
hozza meg az igazi demokrácia 
győzelmét. Nem hive semmiféle 
diktatúrának, ha vörös, ha fehér, 
vagy ha barna is. A diktatúra 
rabszolgává teszi a szabad em
bert s elnyomatása hozza a for
radalmad A legitimizmus diadala 
jelenti majd a szociális evolúciót 
is A királyfi saját magán tanulta 
megismerni a gondot, megismeri 
majd tehát a nép baját is.

A magyar legitimizmus jelenti 
a törvényes jogfolytonosságot, 
Szent István Magyarországát. Ha 
ellenségeink a románok, csehek 

bájjal. Cémberland, a milliomos 
megfontolt szerepét Vörös Imre 
vitte sikerre, Marton Kató özv. 
Kürtös mama, Balogh Pál Oerő 
titkár, Knittl Ilonka Klári szere
pében szép alakításukkal biztosi 
tották a színdarab sikerét.

Dr. Kápolnai Zsigmond esp- 
plébánost, a színdarab szerzőjét 
úgy szombaton, mint vasárnap 
tartott előadás alkalmával telke 
sen ünnepelte a nagyszámú kö
zönség.

A szűnni nem akaró ováció 
után vasárnap este tánc volt, 
amelyen a legjobb hangulatban 
táncoltak a jelenlevők a Kát. Le
gényegylet uj zenekarának üte
mére a záróráig.

nem akarják, akkor biztosan ne
künk jó. Az uj egyesülés Ausz 
triával: Ausztria-Magyarországot 
fogja jelenteni és nem fordítva.

Ezután a kormány politikáját 
bírálta, majd azzal fejezte be be
szédét, hogy az ellenzék is egy
séges — a kormány támadásában.

Origer Miklóst igen telkesen 
ünnepelte az egybegyült közön
ség, majd Petrovics Károly be
szélt.

— Az óváció, amely Origer 
Miklósnak szólott, igazolt ben
nünket — mondotta — akik a 
Nemzeti Néppárt zászlóbontását 
előkészítettük A nemzetnek joga 
van, hogy maga intézze a sorsát, 
joga van követelni, hogy álljanak 
félre azok, akik csak ígértek, de 
nem alkottak semmit

Ezután gazdasági kérdésekkel 
foglalkozott A neház viszonyok
ról beszél, amelyeket mindenki 
érez. Itt az adófizetés utolsó 
órája s az emberek nem tudják, 
hogy miből fizessenek. Nem az 
adó a sok, hanem nincs pénzünk 
megfizetni. A mai rendszer dé
delgeti a gyáripart, amely kiter
melte a kartelleket. Hatalomra 
jutottak s fojtogatásukat min
denki egyaránt érzi.

Petrovics Károly szépen fel
épített beszédét több ízben félbe 
szakította a taps s a végén so
káig éljenezték.

Palavicini őrgróf beszédét egy 
közbekiáltás nyitotta meg:

— Beszéljen a tizenhárom 
aradi vértanúról! — kiáltotta va
laki.

Palavicini azzal válaszolt, hogy 
a közbeszóló hasonlítsa össze a 
régi közjogi kapcsolatok idején 
fennállott viszonyokat a maival, 
majd támadta a diktatúrákat s 
tiltakozott ilyennek a gondolata 
elten is.

— Félek — mondotta — hogy 
Gömbös olyanokat forgat a fe
jében, ami beleütközne a magyar 
alkotmányba .. .

Oltványi rendőrtanácsos ennél 
a résznél félrevonta Erős elnököt 
s kérte, hogy figyelmeztesse a 
szónokot, tartózkodjon ilyen ki
jelentésektől.

A közönség közben állandóan 
zúgott. Harsogó >Halljuk* kiál

tásoktól volt tele a terem.
Palavicini azzal folytatta be

szédét, hogy a parlamentben 
sokkal élesebben bírálja Gömbös 
politikáját, majd a Duna völgye 
problémájának rendezéséről be
szélt. A magyar integritás a Duna 
völgyének boldogulását hozza 
Meg kell találnunk a kapcsola 
tokát Ausztriával, amelyek azelőtt 
a két ország javát szo'gálták. 
Félő, hogy ha összetalálkozásunk 
Ausztriával sokáig késik, úgy a 
német imperium elnyeli Ausztriát, 
ami a magyar nemzetre is vet 

| szélyes, mert gyarmattá válnánk.
Ezután a kormány politikája- 

bírálta igen élesen s azzal fejezte 
be beszédét, hogy távozzon a 
helyéről.

Somlódy Lász’ó gazdasági ba- 
jnkról szólt. A régi időben a 
gazda tudott számolni, mert biz
tos volt a termény elhelyézése 
és rendes ára. Az Ausztriával 
való kapcsolat jelentené azt, hogy 
eltudnánk helyezni terményeink 
fölöslegét s ez természetesen 
javítaná az árakat Tiltakozott az 
ellen, hogy a legitimizmus nem 
aktuális.

Erős József elnök még pár 
szóval befejezte az ülést, majd 
a jelenvoltak a Himnuszt éne
kelték el.

Gazdaszemlélődés.
Tengeri szárítása,

A késői tavaszodás, hosszan
tartó hűvös időjárás, a beköszön
tött esőzések ismét egy gonddal 

j gyarapította a gazdák nem irigy
lendő helyzetét. Nem érett be 
idejére a tengeri s most is nyir
kos a késői fajta, kockázatos az 
eltartása, könnyen fog penésze- 
sedni. Pár évvel ezelőtt egy na 
gyobb uradalomban jártam szép- 

, tember elején. Tengerit szárítottak 
erre a célra berendezett szárítóban. 
Számításuk az volt, hogy a szá
raz tengerinek nagy ára vo’t, igy 
tehát mesterségesen szárítottak. 
Ezt a tapasztalatomat még abban 
az évben hasznosítottam, nem 
volt ugyanis ó tengerim a hizla
lás megkezdéséhez; gyenge tü
zet rakattam a kenyérsütő kemen
cébe, akác rőzse akadt s pár nap 
múlva 20 mázsa száraz tengerim 
készen állott. Ezt is meg lehet 
próbálni kenyér sütés után vagy 
külön is, de persze ne a vető 
tengerivel.

Burgonya eltartása és 
válogatása.

Kisgazdaságokban a burgonyát 
legtöbbször pincében tartják el 
vetőt étkezésit egyformán. Ezen 
eltartásnak nagy előnye, hogy 
bármikor, könnyű szerrel hozzá 
tudunk nyúlni, hátránya, hogy 
ha meleg a pince, a burgonya 
erősen csírázik, igy értéke csők 
ken a vetőburgonyát pedig, ha 
kétszer lecsirázzuk, harmadszorra 
már értéktelen csirák törnek elő 
s ezzel termésünk felére csökken.

Vetőburgonyánkat ha 5-6 
mázsáról van is szó, a tél be
állta előtt föld felett rakásba te
gyük el. A burgonya kupac alá 
kevés szalmát hintve takarjuk be 
7—8 cm vastagon szalmával, ta
karjuk be 10 cm vastag földdel. 
Középre ne huzzunk földet, hogy 
még szellőzödhessen, hanem te-
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gyünk ide egy kéve tengeri szá 
rat, hogy be ne ázzon. A teljes 
beföldelés fagy beálltakor törté
nik, felül is 45 cm vastagon. 
Nagy fagy esetén rakjunk rá vé 
konyán trágyát, vagy szalmát, 
tengeri szárat. Ültetésig hozzá se 
nyúljunk, tehát nem csirázgatjuk, 
hogy második csirája földben 
találja

Elrakás előtt gondosan átváló 
gátjuk, mely átválogatásnak nem 
szabad elmaradnia a pincében el
rakott burgonyánál sem.

Négy gumó betegség szokott 
előfordulni Burgonyavészes, gyű
rűs, baktériumos és gombás rot
hadás Előbbi kettő száraz rőt 
h.dás, utóbbi kettő nedves rot
hadás.

A burgonyavészes rothadás 
arról ismerhető fel, hogy a gu
món lilás színű, besüppedt föl 
tok vannak. Az ilyen gumó a 
tél folyamán teljesen elkorhad.

A gyűrűs rothadás könnyen 
felismerhető a köldök részen ka
rikásán besüppedt hegyről. Ta
vaszig ez is teljesen elkorhad.

A baktériumos rothadás 
okozza a burgonyagumó széf
folyását undorító bűz kíséreté 
ben. Ez a rothadás egyike a 
legveszedelmesebb betegségek 
nek, mert melegben (pincében) 
nagyon gyorsan terjed. Kiválo
gatásnál arra kell ügyelni, hogy 
ne csak a már teljesen elrothadt 
gumókat szedjük ki, hanem a 
mellette levő, már nedves gumó
kat is, mert a fertőző anyag ez 
zel reájuk kerülve az egészséges
nek látszó gumóra, pár nap 
múlva azt is elrothasztja s igy 
egyebet sem csinálunk, mint rot
hadt burgonyát szedhetünk ki.

A gombás rothadás felismer 
hető arról, hogy a gumó felüle
tén fehéres gomba csomók ül
nek. Ezek kiválogatásánál ugyan 
arra kell ügyelni, mint a bakte 
riumos rothadásnál, mert a két 
kártevő rendesen egyszerre tá
madja meg a burgonyát.

Átválogatás elmulasztás a esetén 
a nedves rothadástól egész ra
kás burgonyánk mehet tönkre, a 
száraz rothadásió! szétporlott 
gumó fertőző anyaga pedig reá 
jutván az egészséges gumóra itt 
a kórokozó gomba tavasszal a 
földben benő a csirába és cse- 
nevész, satnya bokrok fejlődnek 
ezekből.

Február havi cikkemben reá 
mutattam a burgonya előcsiráz 
tatásának nagy fontosságára, 
most csak utalok arra, megjegyez
vén azt, hogy ezen előbsirázta- 
tást már december-január hóban 
is végezhetjük, legalább sok 
gyenge, cérna csira esetén lesz 
módunkban a téli folyamán gon
doskodni egészséges vetőmagról 
s akkor nem néznek ki burgonya 
soraink oly szánalmasan rosszul 
ki, mint azt ez év folyamán sok 
helyen alkalman volt tapasztal
hatni.

A kihányt, romlott burgonyát 
ne dobjuk a trágyatelepre, hanem 
ássuk el valahol az udvar sarká
ban mélyre, mert nem egy fer
tőző anyag a trágyával kikerül a 
a szántóföldre s igy fertőzzük a 
talajt.

márka csokoládé.

k Magyar Vöröskereszt 
Mohácsi Fiókegylete 

közgyűlése.
Kedden délután 4 órakor igen 

gyér érdeklődés mellett tartotta 
meg évi rendes közgyűlését a 
Magyar Vöröskereszt Mohácsi 
Fiókegylete a városháza kis ta
nácstermében. Nagyon szomorú 
jelenség a ma társadalmára, hogy 
ez a nemes, emberbaráti egyesü
let nem vonzott nagyobb érdek
lődést. A közgyűlést dr. Rüll 
János elnök nyitotta meg. Elnöki 
megnyitójában röviden ismertette 
a vöröskereszt egyletek alapítá
sát Közel 70 éve annak, hogy 
Dumant Henrik svájci nemes 
emberbarát és iró a solferinoi 
csatában tapasztalt borzalmas 
események hatása alatt megirt 
tanulmányára a genfi egyezmény 
létesült, amelynek alapján 1862- 
ben a vöröskereszt egyletek vi 
lágszerte megalakultak.

Ennek hatása alatt a boszniai 
hadjárat eseményei után alakul 
tak meg a magyar vöröskereszt 
egyletek 1879 ben, melyeknek a 
világháború alatt kifejtett nemes 
emberbaráti tevékenységét bizo
nyára minden hadbavonult többé- 
kevésbé megismerhette.

Városunkban ötven évvel ez 
előtt alakult meg a vöröskereszt 
egyleti fiók, amely a világháború 
csapásainak enyhítésében köztu 
domásulag erősen részt vett. Igy 
pld. kisegítő kórházat is fenntar 
tott. A megszállást követő évek 
ben ugyan megbénult a műkö
dése, de az utóbbi években is 
mét kissé megélénkült. Sajnos a 
mai érdeklődés igen gyenge.

Az elnök ezután a pénztári 
eredményt ismertette, majd az 
egyesület ügyrendjének megálla
pítása következett, amelyet az 
adott viszonyoknak megfelelően 
állapítottak meg. A tisztujitás 
után — amely a régi tisztikart 
bízta meg a vezetéssel, miután 
a kevés számú jelenvolt nem 
akarta a választást megejteni, — 
a költségvetést tárgyalták le, majd 
a közgyűlés váget ért.

an<£Dunamanan(ja>jcnanuncin<£n

Frontharcosok.
Az Országos Frontharcos Szö

vetség mohácsi főcsoportja va 
sárnap délelőtt tartja évi rendes 
közgyűlését. Szeretnénk, ha a 
közgyűlés ezúttal olyan sikerű 
lenne, amilyent az eszme meg
érdemel s ezért a közgyűlés eié 
néhány gondolatot küldünk in 
nen.

A mohácsi frontharcos szer
ve-.kedés valahogyan alulmaradt 
annak, amit céljainak kitűzött. 
Elszigetelődött. A tagok száma 
elég kevés, de az kisebb baj 
lenne, ha ez a kevés ügyszere
tettel, lelkesedéssel állana az 
eszme szolgálatában. Ha a hibát 
keressük, ne egyben, vagy egye
sekben akarjuk azt megtalálni, 
hanem az összesben. Több ér
deklődés, nagyobb lelkesedés és 
összetartás hozza meg az orvos
lást. Az a szellem, amely a há 
ború vérzivataraiban bajtársakká 
tette a frontharcosokat, ez vo 
nuljon be a csoport életébe s 
akkor biztosan nagyobb lendü
letet, több életet és frisseséget 

mutat majd a frontharcos helyi 
mozgalom.

Akik már benne vannak és 
akik kivül állanak, nézzék meg 
a szomszéd Pécs mozgalmát, más 
városok megmozdulását s ezt a 
példát szemelőtt tartva dolgoz
zanak az ügy szolgálatában, ak

Mikulásra
legolcsóbban csillár, rádió, állólámpa, grammofon

METEOR
villamossági és csillárgyár r. t. pécsi üzletében kapható
Király ucca 5.
4 lángu modern 

ebédlő csillár
p 11.-

— Egyházi áthalyezés. Lu- 
kácsy István miskei plébánost, 
lapunk illusztris munkatársit, a 
kalocsai érsek Kalocsára h'vta be 
szolgáiattételre, ahol a polgári is
kola hitoktatásának vezetésével 
bízta meg.

— Esküvő. Folyó hó 18-án 
délután 4 órakor a belvárosi plé
bánia templomban esküdött örök 
hűséget ifj. Nagy Árpád jvárosi 
tisztviselő, Rótt Emma Erzsébet
nek.

— Adventi összejövetelek 
a Mohácsi Kát. Legényegylet
ben. A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet az idén is rendez advent
ben vallásos estéket, melyeket 
vonzóvá fognak tenni kiváló 
előadók beszédei, színdarabok 
és szavalatok Előadók lesznek: 
P. K'ss Szaléz pécsi ferencrend- 
hittanár, Roródi Katona János 
országgyűlési képviselő és dr. 
Gábriel Pál pécsi tanitóképezdei 
h. igazgató.

— A íparostanoncok cser 
készcsapata. Az Országos Cser
kész Szövetség a kora tavasz 
óts szorgalmasan gyakorlatozó és 
tanuló iparostanonc cserkészcsa
patot „604. sz. II. Lajos király 
cserkészcsapat" címen igazolta. 
A csapat vezetője Benedek Jó
zsef külv. elemi isk. tanító nagy 
ambícióval foglalkozik a f uk ta
nítás val.

— A Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetség, értesíti rag
jait, hogy f. évi december hó 7 én 
csütörtökön este fél 9 órakor, az 
Iparosok Olvasó Köre könyvtár 
helyiségeben választmányi ülést 
tart. Az elnökség kéri a taghöl
gyeket, hogy a választmányi ülé 
ven minél nagyobb számban szi 
seskedjenek megjelenni. 

kor ezen a helyen lelkes dicsérő 
szavakat találnak.

Az idei közgyűlésnek uj lendü
letet kell hoznia a mozgalomba, 
uj életet, szebb bajtársi össze
tartást

Minden frontharcos ott legyen 
a közgyűlésen I Egy frontharcos.

Pannónia szálló épület 
Hálószoba 

ampolna 
p >.5o

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

«. PALMA
QKMA

/nem cwoX ádt,

Ezt kérje cipészétől!

— Találtatott. E hó 10-én a 
Barát utcában egy asztalterítő és 
e hó 15 én 1 drb. werthein kasza 
kulcs találtatott. Igazolt tulajdo- 
uosa a kapitányságon átveheti.

VfÍ\o4fg'l tteletek lu£ÍU9‘

a meghűlés élsó jelei
nél és főfájásnál

Gyógyszertárban kapható.
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Vörös Márton egyetemi lektor 
előadása a szabadliceumban.

Varosunkban már a Nagy La
jos kollégium a tavasszal tartott 
előadása alkalmával kellemes be
nyomást tett a mohácsi hallgató
ságra a kiváló előadó. Mostani 
alkalommal Svédországról tartott 
vetitetképes előadást.

Bevezetésül ismertette Svéd 
ország geográfiai helyzetét. Kitért 
a Skandinávi félsziget lassú emel
kedését előidéző erők ismerteté
sére is. Majd vetített képekkel mu
tatta be Svédország nevezetes
ségeit.

Élvezettel hallgatott előadását 
rövidzárlat zavarta meg. Ekkor 
felolvasásban Langerföld Zelma, 
a Nobel díjas svéd írónő neves 
regényei szinterén érzett mély 
benyomásait festette mesteri mó 
dón. A regény sokszor csodált 
alakjait a magyar szívhez köze
lebb álló megvilágításba helyezte. 
Majd több Svédországban történt 
epizódot olvasott fel.

Folytatva a vetitetképes elő
adást minden képhez, minden 
tájhoz, minden röghöz egy-egy 
kedves történetet mondott a kö 
zönség nagy érdeklődése mellett. 
Előadasa nem szorítkozott egye
dül a képekhez fűzött tájékozta
tásra, hanem a főszerepet egy 
kivaló író rendkívüli érzékeny 
lelkének a csodás tájaktól, az 
európai népek évezredes bölcső
jében fújó történeti szelektől való 
megrészegedettségének pazar meg
nyilvánulása vitte.

A kiváló előadó éveket töltött} 
Svédországban és nagy érdeme
ket szerzett az ott élőkben a 
magyar nemzet iránt érzett ro- 
konszenvének fellobbar.tásával. 
Ennek tudható be az is, hogy 
fogékony lelke olyan érzelmekre 
is reagált, melyet nem a történe
lem szele ébresztett benne, ha
nem a magasba nyúló, halk han
gon suttogó nyírfák tövében élő 
nép lelkében éltek.

Előadás után a közönség lel
kesen ünnepelte az előadót. Jövő 
csütörtökön, folyó hó 30-án dr. 
Kovrig János a .Magyarság" 
keletázsiai tudósítója tart „A ja
pánélet*-ről vetített képes előadást.

— A Nemzeti Egység Pártja 
zászlóbontása Némettólyon. 
Folyó hó 19 én, vasárnap délután 
tartotta zászlóbontó nagygyűlését 
a Nemzeti Egység Pártja Német- 
bólyon, amelyen mint egy 2000 em
ber vett részt. A gyűlésen részt- 
vett vitéz Keresztes-Fischer Mik
lós országgyűlési képviselő és 
Teleki Sándor kormányfőtanácsos. 
Trischler Ferenc elnök üdvözölte 

a megjelenteket, majd v. Keresztes- 
Fischer Miklós majd két órás 
beszédben vázolta a kormány 
eddigi tevékenységét s összetar
tásra és kitartásra buzdította a 
hallgatóságot, rámutatva, hogy 
az egész világ bajjal kűzköd. 
Felszólalt még Teleki Sándor 
kormányfőtanácsos is.

— A filharmonikusok uj 
hangversenye. Mint értesülünk 
nagyszerű filharmoikus zene
karunk december hó 16 án újabb 
hangversenyt ad. Az uj hangver
senyen a zenekar olyan művészi 
műsorral fog szerepelni, amely 
bemutatja azt a nagyszerű hala
dást, amelyet rövid fennállása 

óta befutott, de egyben mutatja 
azt is, hogy az uj zenekar alap 
köve a mohácsi zenei életnek, 
amelyen a kultúra újabb bástyát 
épit. — A filharmonikus zenekar 
a hideg beállta óta próbáit a Bel
városi Kaszinóban tartja. Esten
ként megtelik a kis szoba és oly 
sűrűn állanak a kotta állványok 
egymás mellett-mögött, hogy ép
pen a hangszerek férnek csak el 
Amikor a héten meglátogattu k 
őket a próbán Schubert „Három 
a kislány* nagy potpourijat gya
koroltak. A zenekar fejlődését és 
haladását legjobban igazolja, hogy 
szigorú karmesterük, Virág Ele
mér csak egyszer állította le a 
darabot. — Reméljük, hogy az 

í uj hangverseny az elsőnél is na
gyobb sikert jelent.
— A tűzoltók riasztó szirénája

Mint megírtuk, hétfőn délután, a 
Mohácsi önkéntes Tűzoltó egyiet 
próba vészjeleket adott le a most 
beszerzett uj elektromos sziréná
val. A kísérlet a parancsnokság 

| teljes megelégedésével végződött, 
| mert — az utánabeérkezetlje len- 

tések szerint — a Szőlőhegyen, 
Lánycsókon is meghallottak. A 
sziréna valamivel 3 óra után szó 
lalt meg. Kisaé megborzongató 
hangja igen alkalmas lesz a tűz 
jelzesere s arra, hogy a tűzoltó
kat a tűzhelyére utasitsa. A szi
rénának többfele jelzese lesz, 
amelyeket lapunk más helyén köz
lünk, hogy a közönség azokat 
megismerje. Az eddigiek szerint 
minden vasárnap delben pont 12 
órakor megszólal a sziréna. Ez 
egyben pontos időjelzés is lesz, 
de célja, hogy a tűzoltóság meg
győződjön arról, hogy a sziréna 
rendben van.

— Az Ipartestület tombolája.
A Mohácsi lpartestületnek az el 
szegényedett iparosok, özvegyek 
és árvák javára rendezendő tom
bola játékhoz a jegyzések oly 
nagy arányban indultak meg, hogy 
a jegyzett tárgyak valóságos ki
állítás jellegét mutatják. Egyedül 
Kramer Antal Fiai cég gyűjtésé a 
több gyárosok áltál adományozott 
értékes tárgyak felülmúljak a 400 
pengő összeget. Az iparosok sa
ját késziiményű ipari termékeik
kel, mig a gyárosok és kereske
dők sok sok szép tárgyal igyekez
nek hozzájárulni, hogy a nélkülöző 
iparosokon segitsenek. Az Ipar
testület vezetősége felkéri mind
azokat akik szivesek voltak a 
gyűjtésben részt venni, hogy az 
adakozók névsorát a targ yak 
összegyűjtése végett az ipartestü
let irodájában leadni sziveskedje- 

| nek.
— Folynak a tárgyalások a 

selyemgyár ügyében. A mo
hácsi selyemgyar üzembeállítása 
ügyében a helyszínen tartott 
szemle után állandó megbeszélé
sek és tárgyalások folynak. 
Miháiffy Vilmos ny. államtitkár 
nagy ambícióval kezeli az ügyet 
s állandóan felszínen tartja az 
illetékes hatóságoknál a kérdést. 
Dr. Margitay Lajos polgármes
terhez intézett leveleben közli, hogy 
a Magyar Olasz Bankkal a regi 
selyemszövő érdekeltségével is 
megindultak ismét a megbeszélé
sek, hogy amennyiben a bourett- 
fonal gyár részére tényleg kicsi
nek bizonyulna a gyár, ez eset
ben a regi selyemgyar induljon 
meg. Egyébként uj irányban is 
megindultak a tárgyalások. Egy 

I

elzászi érdekeltség ugyanis szintén 
gyárát akar létesíteni sappe gyár
tásra. A gyár főmérnöke már 
Budapestre is érkezett és a ke
reskedelmi minisztériumban járt. 
Itt Miháiffy közbenjárására a 
a mohácsi gyárépületet ajánlották 
s a főmérnök már a napokban 
Mohácsra is érkezik a gyárépület 
megtekintésére. Az eddiek szerint 
tehát minden remény megvan, 
hogy a gyárat ismét üzembehe
lyezik és a gyár volt munkásai 
munkához és kenyérhez jutnak.

— A tűzjelző vész sziréna 
jelei. Bánovics József tűzrendé
szed felügyelő, főparancsnok a 
tűzjelzés szempontjából négy 
kerületbe osztotta a város bel 
területét. Az első kerületet Horthy 
Miklós ut, Jenő herceg u., vala 
mint Tisza István u., a II. kerü
letet Király ut s ugyancsak a 
fenti két utca, a III. kerületet 
Horthy Miklós ut és Rákóczi 
utca s végül a IV. kerületet a 
Kiráty ut és a Rákóczi utca által 
határolt derékszögben fekszik el. 
A tűzjelzés az I. kerületben a 
sziréna hosszú egyenletes hangja, 
a II. kerületben a sziréna szag
gatott, vészes hangja, a 111 ke
rületben egyenletes és szaggatott, 
a IV. kerületben két szaggatott, 
illetve egyszer megszakított hang. 
Ezek a jelek jelzik, hogy a tűz 
melyik kerületben van. Vasárnap 
délben — mint máshol Írjuk — 
pontos időjelzés, egyenletes, si 
ma sziréna hanggal.

— Iskolai tejtizórai akció 
Pécsett. A pécsi városi hatóság 
kezdeményezésére nagyszabású 
iskolai .tejtizórai akció indult meg 
Pécsett november hó 27 én. Az 
akció céija olcsó tízóraival való 
ellatasa a tanulóifjúságnak s ez si
került is. Ugyanis 2 dl. pasztőrö
zött tejet és egy rozscipót 8 f- 
res árban adnak Pécsett, olyképen 
azonban, hogy minden három 
adag egy szegény gyermeknek 
ingyenes uzsonnát juttat. A vá
ros hatósága ezenkívül a szegény 
gyermekekről úgyis gondoskodik, 
hogy trafikok utján lejjegyet áru- 
sittat, amellyel szintén hozzá
járul a szegény gyermekeknek 
ingyenes uzsonnáztatáshoz. De 
a szegényebb osztály is hoz
zájárulhat gyermekének uzsonna
tejéhez úgy, hogy ingyenes mun
kát vallat, illetve ezért tejtizórai 
jegyeket kap, amelyekkel a gyer
meke megkapja a tízórai tejet a 
rozscipóval. A varos egyidőben 
nagy propagandát indított meg, 
hogy a társadalom is támogassa 
ezt az akciót, amit egyesek a 
tejjegyek megvételével tehetnek 
meg, a jobbmóduak pedig azzal, 
hogy gyermekeik részére rendel
nek tejtizórait. — Ezt a követésre 
méltó mozgalmat ajánljuk Mo
hács város vezetői figyelmébe. 
Sok szegény gyermek lesz hálás 
a megvalósításáért.

— Bosszantó villamos áram
zavarok. A héten több Ízben 
igen bosszantó áramzavarok vol
tak. Megtörtént, hogy egy óra 
alatt háromszor is elaludt a vil
lany, hogy aztan percekig ne 
világítson. Ezek a hibák külö 
nősen az ipari áramnál kellemet
lenek, ahol a gép megáll s eset
leg olyan kellemetlen pillanatban, 
hogy a félig kész járura ártalmas. 
Meg kell jegyeznünk az igazság 
kedvéért, hogy ez a régi városi 
villamosmű idején nem fordult elő.

— Mezőgazdasági bizottsági 
tagok választása. A polgármes
ter hirdetményt bocsátott ki, 
amelyben a mezőgazdasági bizott
sági tagok választását december 
3 ra tűzte ki, amikor is 20 rendes 
és 20 póttagot választanak.

Motorkerékpár
F. N. 350 es alig használt eladó. 

Megtekinthető

Varga Ferencnél.

— A vízgyűjtő medencek 
ügye. A héten megvásárolt tűz
jelző sziréna üzembe ámításával 
kapcsolatban kaptuk azt a figye
lemre méltó megjegyzést, hogy 
tűzoltóságunknak sikeres mnnkaja- 
hoz most már sok értékes előfeltétele 
van, csak — elegendő viz hiány
zik. Mint annak idején megírtuk 
a Mohácsi önkéntes Tüzoitóegy
let választmánya átirt a város ve
zetőségéhez s kérte, hogy a fon- 

j tosabb helyeken vízgyűjtő cisz
ternákat építtessen a város. Ezek
ben a ciszternákban nagyobb 
mennyiségű viz lenne állandóan 
s a vizhordó kocsik innen lenné
nek megtöltve. A város ebben az 
ügy ben még nem intézkedett, pe- 

! dig ez nagyon fontos kérdése a 
lakosság tűzbiztonságának. Bi- 

I zunk abban, hogy a város veze
tőség hamarosan ezt is megoldja 
s ezzel is nagyobb nyugalmat és 
vagyon biztonságot nyújt polgárai
nak.

— Frontharcosok névváltoz
tatása. A belügyminiszter az Or
szágos Frontharcos Szövetség ké
relmére küldött leiratban értesítette 
a szövetséget, hogy tiszti front
harcosoknak, akiknek kimagasló 
harctéri érdemeik vannak, szabad 
pályán is műkődnek, megengedik 
a régies írásmóddal irt nevek fel
vételét.

— A házbérvallomások be
adása. A városi adóhivatal figyel
mezteti a háztulajdonosokat, hogy 
a házbéradó céljait szolgáló be
vallást november hó végéig kell 
eszközölni. Akik eddig vallomást 
nem adtak, ezen időpontig pótol
ják mulasztásukat.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi novevember hó 
17 tői 1933. november hó 24 -ig 
Születések: Harczi János és Tasi 
Maria gyermeke: Julianna Erzsé
bet, Grieszgruber Mihály és Kvala 
Anna gyermeke: József Mihály, 
Aladics János és Kovács Anna 
gyermeke: János Házasságköté
sek: Nagy Árpád Béla és Rótt 
Emma Erzsébet, Winkert Ferenc 
és Marton Mária, Salga István és 
Kovácsics Maria, Alabert .István 
és Bicskei Jozefa. Halálozások: 
Herr József 67 éves, Jancsics 
Lukács 68 éves, Guzsvány réter 
5 hónapos, Cselinácz János 67 
éves, Báder Márkus 52 éves, 
Szili István 68 éves, Báli Mihály 
57 éves.

IDŐJÁRÁS
A mohácsi m. kir. téli 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása Jelenti 
1933. november 17-től nov. 24-ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 15 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- 1 C° 

csapadék 1 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG
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A Jenye patakba fűlt 
Báli Mihály éjjeli őr.

Báli Mihály, a DÓT. éjjeli 
őre hétfőn éjjel lámpával a 
kezében indult szokásos útjára. 
Őrhelyére a szokott időben nem 
érkezett meg és csak később 
akadtak rá. de ekkor már halott 
volt.

A kiszállt rendőri bizottság 
megállapítása szerint Báli Mihály 
szerencsétlenség áldozata lett. A 
A nyomozás során ugyanis ada 
tok merültek fel abban a tekin
tetben, hogy Báli mielőtt kezébe 
vette volna éjjeli lámpáját és 
utolsó kőrútjára indult volna, na
gyobb mennyiségű bort ivott. 
A valószínűség amellett szól, 
hogy a kelleténél nagyobb meny- 
nyiségü szeszes italtól részeg 
lett és botorkálása közben lám
pája is e'a'udt. Igy érkezett az
után a Jenyei patak hidrához, 
ahol a sötétben nem tudott át
menni a keskeny hídon, hanem 
beleszédült az alig fél méter mély 
vizű, de sebes folyású patakba. 
Esés közben szenvedte a fején 
és arcán ta;ált kisebb sérüléseket.

Lehet, hogy részegség, lehet, 
hogy ütődés folytán eszmétetét 
vesztette és képtelen volt kimász
ni a patakból. Ez ugyan nappal 
és józan állapotban is nehéz 
feladat, mert ezen részén a Je
nyei patak ki van kövezve és 
lehetetlen a teljesen sima felü
letű több méter magasságú falon 
felkapaszkodni.

Olyan verzió is került szájra, 
hogy Báli Mihályt haragosai tet
ték el láb alól. Az éjjeli őr ugyan
is több egyén ellen tett feljelen
tést szénlopás miatt. Ezek állító
lag megfenyegették azzal, hogy 
bosszút állanak rajta, A rendőr
ség ezért ebben az irányban is 
megindította a nyomozást, de 
erre vonatkozóan, tudomásunk 
szerint, még semmi terhelő bizo
nyíték nincsen.

A szerencsétlenül járt Báli Mi
hály holttestét szerdán délután 
Vargha Káro'y dr. ügyészségi 
alelnök jelenlétében boncolták 
fel.

— Tolvaj cigányasszony 
Szerdán délelőtt Bakács utca 16. 
sz. alatti házba egy ismeretlen 
cigányasszony ment be. A ház
ban egy öregasszony volt, akitől 
a cigányasszony engedélyt kért, 
hogy az illemhelyre mehessen. 
Az öreg néni nem törődött to
vább a cigányasszonnyal s csak 
jóval később vette észre, hogy 
eltávozásával egy liba is eltűnt. 
Feljelentésére megindult a nyo
mozás a tettes kézrekeritésére.
— Szerencsétlenül járt gazda. 

Heréb József mohácsi gazda a 
szekszárdi vasárra igyekezett. Vár
dombon szállt meg s amikor más
nap indulni akart tel akarta kötni 
lovai farkat, hogy könnyebbn jár
janak. Az egyik ló felrúgott s 
arcon találta Herébet. Teljesen 
összezúzott arccal szállították a 
szekszárdi kórházba. Felépülésé
hez kevés a reméuy.

— Másfélévi börtönre Ítélték 
a volt majsi jegyzőt. Megírtuk 
annak idején, hogy dr. Körömi 
László volt majsi körjegyző ön
ként jelelentkezett a pécsi kir. 
ügyészségen s kérte letartóztatá
sát és sikkasztási ügyének letár- 
gyalasát. A régóta húzódó ügy

ben hamarosan főtárgyalást tűz
tek ki s a kir. törvényszék a 
teljes beismerésben levő Körömi 
dr.-t másfélévi börtönre ítélte.

— Hamis ötven filléres. 
Cserháti Sándor halaszbérlő egy 
hanrs ötven fillérest szolgáltatott 
be a rendőrségnek, amelyet is
meretlen egyéntől kapott Á rend
őrség megindította a nyomozást.

— Készül az adóreform. A 
A pénzügyminisztériumban dol
goznak az adóreform megalkotá
sán Vargha Imre dr. államtitkár 
a napokban Imrédy Béla pénz
ügyminiszternek tett jelentést az 
eddig lefolytatott előzetes szak- 
tanácskozasokról. A hírhez az 
adózó polgár megjegyzi: Már 
megint valami készül rólunk — 
nélkülünk . . .

— Hurutnál és Ingerköhö
gésnél, ne felejtsen el este le
fekvéskor és reggel ébredéskor 
Negrot fogyasztani. Negro a torok 
kéményseprője

— Miért vágják ki a Király 
ut fáit ? Egy levelet kaptunk egy 
olvasónktól, aki ezt a kérdést 
szegezte nekünk Kiindult bizto
san abból, hogy a szerkesztőség
nek mindent kell tudni. A szer
kesztő, ha hozza fordulnak sem
mire sem mondhatja, hogy nem 
tudom. Kezdve a lekvár főzéstől 
a kisebb és nagyobb tudományok 
összes ágazatain és fokain át, 
mindenre válaszolni kell tudni. És 
többé kevésbé ez sikerül is. Mert 
amit a szerkesztő nem tud, meg
kérdezi másoktól. Ezu’tal azon
ban, kénytelenek vagyunk érdek
lődőnk előtt beismerni, hogy sem 
mi nem tudunk erre választ adni 
sem azok, akiket eddig megkér
deztünk. Után néztünk a lexikon
tól kezdve az álmos könyvig 
egész könyvtárat, de erre felelni 
nem tudunk. Ha valaki tud, szí
vesen látjuk a lap hasábjain.

Pécsi Bőrgyári T.C —MTE 
bajnoki találkozóra kerül sor va
sárnap délután 2 órai kezdettel a 
kastélykerti pályán. A pécsi csa
pat még újonc a pécsi alosztály
ban, játékereje azonban nem vall 
kezdőcsapatra, hiszen éppen az 
elmúlt vasárnap győzték le a most 
kitűnő formában levő PAC-ot. 
Nem kisebb nevek szerepelnek 
benne, mint Hartmann (Sárga,) 
Kruskovics a PVSK-ból, Horváth 
II. a DPAC-ból. Ennélfogva igen 
erős mérkőzésre van kilátás, mert 
az MTE ugyancsak ambicionálja 
a jó szereplést. Most is megakarja 
állni a csapat a helyét és meg
adásra kényszeríteni a vendége
ket. Ehhez kettőt kérünk: a mo
hácsi csapattól eredményes játé
kot és bírót, de .valódit*1

«

A félbeszakadt MTE—DPAC 
(1:0) mérkőzést a Dalnyugati 
LASz. intézőbizottsága megsem
misítette és annak újrajátszását 
rendelte el Mohácson december 
10 én. A DPAC az újrajátszásba 
beleegyezett, csak a terminust ki

fogásolta semiatt fellebeztek is, ők 
ugyanis november 28 án (kedden) 
hétköznapon szeretnék lejátszani. 
Ok : ők mér befejezték a szezont 
és nem akarnak decemberig várni. 
Az MTE pedig hétköznap nem 
áll ki bajnokira

•
Háfner Dezsőt a fegyelmi bizott

ság 2 hétre tiltotta el a játéktól, 
mivel azonban eddig még soha
sem volt kiállítva, a büntetést 3 
hónapra felfügyesztették.

*

A 10. forduló eredménye:
A PVSK veresége Szekszárdon 

és a PÁC e a meglepetés.

TSE—PVSK 4 : 3 (3: 1)
NSE-PSC 3 : 0 (3:0)
PEAC—SSE 5 : 1 (3:1)
BTC—PÁC 2 :0 (1:0)
DVAC—DaC 3 :P0 (0:0)

Felelős sz-rkesztö :
BÁN ANDRÁ S

Lapt iitaldoroa *• kiad* t 
FRIDRICH OSZKÁR

A mohácsi kir. jArAsbirósAg mint 
telekkönyvi hatosAg. __

12017/1933. tkv. szám.

árverési hirdetmény kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t végrehajtatónak 
Pakusz János és neje Tarnóczy 
Teréz és dr. Pakusz Gyula vég 
hajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság az újabb vissz- 
árverést 3300 pengő tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett 
a mohácsi kir. járásbiróság terü
letén levő Mohács megyei város
ban fekvő s a mohácsi 4708 sz. 
tkvi betétben A 1—2. sorsz. 
8365. és 8366 hrsz alatt felvett 
szőlő és présház 1577 pengő 
10 fillér kikiáltási árban, (a szak
értő becsüsök által megállapított 
közép értékben), de a C. 1. sorsz. 
szerint 779 909 tk. sz. végzés
sel özv. Vörös Jánosné Hamber- 
ger Franciska javára bekebelezett 
évi 520 K életjáradékból álló 
kikötményi jogával terhelten.

A legkisebb vételárat a követ
kezőkép állapija meg: 1. Mo
hácsi Mezőgazdasági és Iparbank 
r. t. legkisebb vételár nélkül ár
verezhet. 2. Neuvirth Félixel 
szemben 6547 pengő 50 f ben, 
3. Malesevics Istvánnal szemben 
8696 pengőben, 5. özv. Varga 
Zsigmondnéval szemben 8803 
pengő 88 fillérben, 6. Mohácsi 
Malomipar r. t.-vel szemben 
9883 pengő 88 fillérben, 7. 
Milasin Gizellával szemben 9909 
pengő 38 fillérben, 8. Kovácsé- 
vics Józsefnéval szemben 10030 
pengő 38 fillérben, 9. dr. Bernáth 
Samuval szemben 10923 pengő 
42 f ben, 10. özv.Balassa Pálnéval 
szemben 10944 pengő 42 fillér
ben, 11. Báder Lipóttal szemben 
11954 pengő 08 fillérben álla
pítja meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek a tkvi hatóság hivatalos 
helyiségében (Szepessy tér 1. sz. 
em. 1. ajtó) megtartására:
1933. évi december hó 11. 
j napjának délelőtt 11 óráját

tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t.c. 150. § a alap
ján a kővetkezőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés alá eső ingat
lant a kikiáltási ár 2/s-ánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet 
(1908 : XLI. t.-c. 26. §.), ahol 
legkisebb vételár van megállapít
va, ott ez az irányadó.

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10°,o-át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t. c. 42 §-ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX te. 147, 150, 170. 
§; 1908 : LX. t. c. 21. §)

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár °,0-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár 
ugyanannyi °/0-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI. t.-c. 25. §.)

Mohács, 1933. évi október hó 
13. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
LEOPOLD FERENC 

kiadó.

Mészárosokésvágókfigyelmébe!
Három Sonka Jegyű Pácoló 
egy adag elegendő 1 disznó 
4 sonkájához és husneműjéhez 

2 pengő.
Fél adag 2 sonka és kb. 10 kiló 
hús pácolásához ára 70 fillér. 

Felvilágosítással szolgál és 
kapható

Ehrenfeld Antal és Fiánál, 
Mohács.

önálló 4 szobás

lakás
mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó.

Felvilágosítást ad

NÉMET GÉZA
Kossuth Lajos u. 45.

^KT>petról 
WritimpüT 
RT HfíSZnfiL

díjmentesen átalakítjuk

ALADDIN
petróleumgáz lámpára

Nincs pumpál ás, előmelegítés. 
Automatikus üzem. — 125 gyertyaerejű h rehér 
izzófény, szagtalan, zajtalan, robbanás.: entes.

ÁTALAKÍTÁSHOZ
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

p 20.—

Kérjen díjmentes bemutatást 
KRAMER ANTAL FIAI]cégtől 

Mohács.
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Eladó
a Baross ucca 83. számú HÁZ 
NAGY KERTTEL szabad kézből.

Bővebbet
a háztulajdonosnál

Ház
szép egészséges és forgalmas 
helyen fekvő, esetleg üzlettel 

együtt ELADÓ.

WOLF GYÖRGY 
Szentháromság ucca 69.

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

ÉRTESÍTÉS.
Privát 

sertésvágást 
jutányos áron vállalok.

Szives pártfogást kér
Cvenits Ferenc 

hentes 
Perényi ucca 48.

Férfi inget 
bármely kivitelben és mindennemű férfi 
fehérneműt mérték szerint szavatosság
gal készíts Pontosan ! Szépen! Gyorsan! 
Olcsón!

VORJSEK
férfi fehérnemű üzeme.

Bérbeadó esetleg Eladó
lnkÁsok ős liAzsik 

Kossuth Lajos ucca 32. sz. 
Korsós ucca Ti. sz.

Horthy ]>Jiklös ut 38. sz.
ért ekezlio t ii i

Mohácsi Takarékpénztárnál.

Elárusitónő 
lehetőleg óvadékkal felvétetik 

a Bán tőzsdében.

Zephir kályha
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Piaci
Búza
Rozs

áraki
— — 9.50 p
— — 4.— P

Árpa —
Zab — — 
Tengeri csöves 
Tengeri morzs. 
Bab — —

6 30 P
6.50 p
3.— P
8. - p
9. - P

A dunaszekcsö! 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.
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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, zsírdus tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk!

Mohácsi Kisgazdák Tej szövetkezete
Szentháromság u. 3. szám.

Uhu
UMDO
11 ’ 11

50

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




