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Őfelsége haláltusája.
Az a küzdelem, amelyet 

Amerika folytat a dollár ér
tékének leszállítása érdekében, 
végeredményben több évszá
zados bálvány uralmának 
megtörését jelenti, ha sikerül. 
Mert a harc nagy tétre megy. 
Őfelsége a pénz, nem hagyja 
magát. Talán nincs nap, ame
lyen a sajtóban híreket ne 
helyeznének el, hogy nem si
kerül Rooseveltnek, hogy el
keseredés támad intézkedései 
nyomában, hogy baj van az 
elmélettel, szétbomlik az agy
tröszt és még sok olyan hir, 
amelynek kiindulása a nagy
bankok vezérigazgatói irodája, 
a nagyiparosok hatalmas 
urainak palotája. Ezzek a hí
reket clvasva, nem szabad el
felejteni, hogy az amerikai 
sajtó majd teljes egészében, 
a többi országok sajtója is 
a legnagyobb részében a ka
pitalizmus földi isteneinek ha
talmában van s a szájuk ize 
szerint ir.

Nem kell ahhoz nagy tu
domány, hogy ma már min
denki meglássa a baj kutfo- 
rasát. Csak széjjel kell nézni 
magunk körül s szinte ordit 
a fülünkbe, de ha süketek va
gyunk, érezzük a zsebünkben.

A szegény embernek nincs 
kenyere, mert nincs pénze 
venni. Nincs pénze, mert 
nincs munkája. Nincs mun
kája. mert a munkaadónak 
nincs pénze dolgoztatni. A 
munkaadónak nincs pénze, 
mert a vevőnek, a megren
delőnek sincs. A vevőnek pe
dig ismét azért nincs, mert 
csökkent a jövedelem, vagy 
pedig vissza értünk a kindu- 
láshoz, mert nincs munkája. 
Az egyik oldalon emberek 
milliói allanak munka nélkül, 
mert nincs pénz, amellyel 
foglakoztatnák őket, másik 
oldalon ugyancsak milliók 
áll nak, akik nélkülözik ezt 
a n ut kát, nincs cipőjük, ru
ha uk, mert nincs pénzük, 
ho^) rendeljenek s ezzel ké
njeiét és munkát adjanak a

| munkanélkülieknek.
I Es csodálatos mindezek 

mellett, hogy lényegében 
minden van. Van kenyér 
annyi, hogy az országok ve
zetői fejüket törik, hogy mit 
csináljanak, mert eladni nem 
tudják. Van nyers anyag, 
amelyből az összes ruhátla
nokat lel lehetne ruházni és 
az összes munkanélkülieket 
foglalkoztam. Az Isten min
dent adott. Az Isten nagy
lelkűsége bőséggel látta el 
az emberiséget, a pénz feje
delmeinek kegyetlensége pe
dig elvonta az emberektől 
azt a osere eszközt, amellyel 
mindezt egymás között ki
cserélhetnék.

Ha mindezekei látjuk, vilá
gos, hogy a pénzben van a 
baj s még ha évezredes is 
lenne a dicső aranyelmélet, 
ha evezredeken át bevált 
volna, ma a fejlődésnek ezen 
a fokán elvesztette maga alatt 
a talajt, elvesztette a jelentő
ségét s az országok vezetői
nek meg kell találni a másik 
alapot, amely ismét megin
dítja a közgazdaság kályuba 
ragadt szekerét. Már sorra ki
nyílnak a szemek s egyik or
szág a másik után belátja, 
hogy tarthatatlan ez a szoba 
elmélet, mert a világ válsá
gának lazmérője mást mutat. 
Őfelsége megkezdte a halál
tusát már Amerikában s ha 
az uj erős akaratú és kezű 
elnöknek sikerül harca, ez a 
halálát fogja jelenti.

Sajnos nálunk a politika 
mindig mások után kullog. 
„Az idő nekünk dolgozik* s 
varjak, mi lesz az eredménye 
mások munkájának, mások 
harcának. Elfelejtik azonban, 
hogy a gazdag Amerika tar
talékjai nagyobbak, jobban 
kibírja az időt. Mi a háború
ban annyit veszítettünk, a 
háború után következett rossz 
politika annyit szegényitett 
rajtunk, hngy nincs idő már 
a varakozasra, mert az eset
leg a halált jelentheti. Sür

gős, hogy végre pénzügyi 
vezetőink más elhatározásra 
jussanak, mig össze nem dűl 
minden.

Az emberek csodálatos ön
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A szigeti átkelők harca úszó 
jégtáblákkal, hideggel, köddel.

Életveszélyes az átkelés a zajló Dunán. 
A kenyér harca a halálveszéllyel. 

A kormány a közmi nkák során építse n eg a mohácsi hidat.
— Nem lehet, nincs pénz — 

már halljuk előre, mindazoktól, 
akik ezeket a címeket elolvas
sák. Trianon után szegény lett 
az ország, a nyomasztó adóssá
gok, a kamatok elviszik a jöve
delmét.

— Nem lehet — halljuk — 
mert a határhoz közel vagyunk 
s nem engedik meg a hídépítést.

Jól van, nem lehet. Fogadjuk 
igy el ezeket a válaszokat és 
menjünk le a zajló Duna part
jára s nézzük meg

micsoda küzdelmet kell 
végigvívni az átkelők 
nek, amig egyik partról 
a másikhoz jutnak. Néz
zük meg ezt az életve
szélyes átkelést s akkor 
ismét kérdezzük meg: 
Ezt lehet?

A jégzajlás óta a mohácsiak 
egy része naponta nézegeti a 
Dunát. Néha olyan látványok
nak szemtanúi, ame'yek izgalma 
messze meghaladja a legizgal
masabb filmeket. A napokban 
többször volt például alkalma 
megfigyelni a szemlélődőknek, 
hogy olyan megterhelt csónakok 
közlekednek a Dunán, amelyek 
alig féltenyérnyire állanak ki a 
vízből.

Amikor aztán az ilyen 
csónak a jégtáblához 
ütődik, alig pár centi
méter választja el a fel 
borulástól. Hátborzon
gató nézni ezeket az 
átkeléseket s szinte fel- 
lélegzenek a nézők is, 
amikor a csónak eléri a 
partot.

Hozzátehetjük ehhez, hogy a 
napokban oly sürü köd volt, 
hogy alig pár méterre lehetett 
látni. Dermesztő hidegben, fa
gyosan, egymásmellé húzódva 
ülnek emberek, asszonyok a 
csórakban s az evezősök min
den erejüket összeszedve küz
denek a feléjük úszó jégtáblák

feláldozással és kötelességér
zettel vitték a pénzt adóba, in
tézkedést kérünk, követelünk, 
hogy a másikat megkereshes
sék.

kal Tapasztalt, öreg evezősöknek 
kell lenni, akik minden veszély 
nélkül átszállítják ilyenkor az 
embereket.

A szegény szigetiek, akik 
annyi mindenben mostoha gyer
mekei a sorsnak és a városnak, 
kétségbeesett elszántsággal jön
nek mégis át. Kell! Nagy szó ez. 
Kell az a kis pénz, amit a te
jért, csibéért, tojásért kapnak s 
ezért a pár fillérért neki kell 
vágni a veszélyes útnak Az a 
tejfelesasszony néha 1—2 pen
gőért kockáztatja az életét, a 
tejesember pedig talán egy pen
gőt kap összesen a tejéért, de 
meg kell tennie, mert a pengőre 
nagy szüksége van.

Szeretnénk mindazokat, 
akik tétlenül nézik ezt 
a vergődést, de módjuk
ban lenne segíteni, egy 
ilyen csónakra ültetni 
és a zajló jégtáblák kö 
zött megcsónakáztatni.

Csak egyszer keiiene ezt a 
sétát meglenni, bizonyára más
képen gondolnának arra az 
annyiszor megígért és annyiszor 
elfelejtett hidra.

Mohács ebből a szempontból 
nem hasonlítható más partmenti 
városokhoz. Mohácsnak öt ezer 
lakosa van a túlsó oldalon. Mo
hács éléskamrája a dúsan termő 
sziget és semmiféle akadálytól 
nem szabad megijedni, nem 
szabad semniféle közöny előtt 
megtorpanni, de a hidat mégis 
meg kell építeni.

A kormány ezen a télen sok 
milliós közmunkát végeztet. Bi
zonyára a jövő télen is.

Miért ne lehetne ebből 
azt a pár milliót a mo
hácsi hidra szánni ? 
Miért ne lehe ne ezért 
addig ostromolni a kor
mányt, amig meg nem 
valósítja.

Memorandumokkal, küldöttsé
gekkel addig keli az illetékeseket 
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járni, amig be nem látják, hogy 
milyen nagy közgazdasági érté
ket jelent ez ennek a mostoha
sorsú városnak.

Abban az országban, amely
nek annyi pénze van, hogy po 
litikai szolgálatokat nyugdíjjal 
tud honorálni, kell, hogy ilyen 
alkotó munkára is jusson pénz. 
Ha nincs, ez sokkal előbbreva^, 
mint elvonuló minisztereknek 
nyugdijat adni. Az első legyen 
mindig a nemzet nagy érdeke 
s ebben benne legyen minden 
város népe egyformán és meg
találják mindegyiknek a legége
tőbb problémáit.

Nagyon szerelnénk, ha ezek 
a soraink megmozgatnák a város 
és a társadalom vezetőd Aki 
még mindig gondolkod k, aki 
fél a bizonyára nehéz úttól, csó
nakázzon végig a zajló Dunán 
Ez erőt fog adni a küzdelemhez, 
amely kell, hogy elvezessen Mo 
hács város hidjához.
CŰO oooczn CCD CflO Uf> <JT> UT>

Ünnepélyes keretek 
között avatták fel az uj 
cserkészcsapat tagjait. 
Jó munkát, 604. sz. II. Lajos 

munkásifju cserkészek!
Kedves ünnepe volt múlt va 

sárnap, folyó hó 10 én d. e. 11 
órakor a mohácsi iparos és ke
reskedőtársadalomnak s velük 
együtt Mohács város társadal
mának és a magyar cserkészet
nek is.

Egy uj lelkes kis csapattal 
többen lettek abban a dicső- 
multu nagy családban, melyet 
Magyar Cserkészszövetségnek 
liivnak. A 604. számú II. Lajos 
munkásifju cserkészcsapatnak 
volt az avatóünnepélye a városi 
tornacsarnokban.

Huszonkét derék munkásifju 
cserkészujonc várta nagy öröm
mel azt a pillanatot, amikor oda 
tűzik mellére a jellemes ifjú 
«signum laudiusát* a cserkész
liliomot

Az avatóünnepélyt Kecskés 
Lajos tanonciskolái igazgató, a 
csapat szervezőtestületének el
nöke nyitotta meg. Beszédében 
üdvözölte a megjelenteket. Tá 
mogatást kért a munkaadó ipa
ros és kereskedő társadalomtól.

— A cserkészköszöntés <jó 
munkát!* — mondotta — tehát 
támogatni kell szivvel-lélekkel az 
iparos és kereskedő társadalom
nak egy olyan mozgalmat, mely
nek <jó munkát* a jelszava.

— Cserkészeket a társadalomba 
— mondotta továbbá — olyan 
embereket, akiknek becsület, hű
ség, szolgálatkészség, tisztaság 
a jelszavuk és akikre nyu 
godtan tekinthet majd, mint 
utódokra az iparos és kereskedő
társadalom.

Beszédjét, — mellyel hisszük — 
sokat lendített városunkban a 
munkásifju cserkészet ügyén, 
nagy tetszéssel fogadták.

A szép megnyitó után vitéz 
Széky Pál cserkészkerületi főtit
kár, a cserkészek jólismert és 
igen szeretett Pali bácsija beszélt.

A jamboree után az első 
cserkészavatásom — mondotta — 
Hiszem tehát, hogy missziót is 
teljesítek akkor, amikor beszá
molok úgy a közönségnek, mint 

nektek kedves testvérek, arról a 
magvalósult álomországról, me
lyet «gödöllői jamboreenak* 
hívtak s melybe 52 nemzet 
küldte el ifjúságának a szine-javát. 
A jamboree ízelítő volt az Úr
isten nagy békéjéből. Két igen 
nagy nemzeti haszna olt, a 
kitűzött általános cserkészcélki- I 
tűzéseken kívül a jamboreenak. 
Az első az, hogy megismertette, 
megszeretette a külföldiekkel 
hazánkat és ezáltal nagyon sok, 
igaz barátot szerzett a magyar 
ügynek. A második nagy nyere
ségünk pedig az, hogy a ma
gyar fiuk önérzetét erősítette. 
Meglátta itt ugyanis a szegény 
csonka haza fia a magyar cser
kész, hogy mindenben megállja 
a helvét a művelt, gazdag nyu 
gat fiai mellett, sőt a magyar 
cserkész és cserkészet újabb 
dicsőséget, megbecsülést vívott 
ki Gödöllőn a magyar névnek 
és magának. Eddigi sikereit és 
a külföldiek előtti nagy nívóját 
sokszorosan növelte.

Majd a cserkészekhez intézte 
szavait.

— Bemutattam nektek most 
azt a társaságot, azt a nagy 
családot ahova lépni akartok. 
Bízzatok ! Higgyetek ! A cserkész 
egyeneslelkü ! Minden magyar 
cserkész igaz örömmel nyújtja 
nektek most baráti kezét, szere
tettel fogad testvérévé Egy 
olyan családba léptek ahol nin
csenek társadalmi osztályok, kü- 
lömbségek. Fogjuk meg tehát 
egymás kezét és 300.000 ma 
gyár cserkész helyett most és 
ezentúl 300 022 cserkész végez
zen jó munkát édes hazánk ja
vára és a magyar cserkészet di
csőségére

vitéz Széky, a már városunk 
közönségétől is megszokott és 
megszeretett szónok, nagyhatású 
és értékes beszédje után fel 
avatta a csapatot és a cserkésze 
két. Fogadalmuk egy nagy Ígé
ret volt a jövőre nézve <Foga
dom, hogy hiven teljesítem kö
telességeimet . . » Büszkén vi
selhetik ezután a cserkészliliomot

A fogadalmat tett cserkésze 
két a csapat egyik tagja Linyák 
János üdvözölte, egyben meg
köszönte agilis vezetőjüknek, 
parancsnokuknak Benedek Jó

A filharmonikus zenekar hangversenye
Szombaton este negyed 9 órai 

kezdettel, a városháza díszter
mében tartja meg a Mohácsi 
Szinpártoló Egyesület filharmo 
nikus zenekara már jelzett első 
önálló hangversenyét.

A hangverseny iránt város
szerte nagy az érdeklődés. Ez az 
érdeklődés már a filharmonikus 
zenekar előzetes sikere és ér
deme, hiszen ezelőtt Mohácson 
egyáltalában nem volt zenei 
élet. A zenekar első szereplése 
élesztette fel az emberekben a 
zenei szeretetet és első sikerük, 
amely sokáig élt az előadáson 
résztvettek lelkében, hozta meg 
a közönség szeretetét a zene 
karral szemben is. Egész biztos, 
hogy a városháza díszterme 
zsúfolásig fog megtelni zeneked 
velőkkel.

Az est kitünően összeáilitott 
műsorát már lapunk múlt szá

I zsefnek eddigi eredményes 
munkáját és kérte, hogy ezután 
is vezesse őket azon az utón és 
olyan szeretettel, mint eddig.

Az ünnepély a Himnusz 
hangjaival ért véget Ez a csa
ládiasán kedves ünnepély elis
merése volt több hónapi csen • 
des, dobszónélküli, igazi cser 
készmunkának. A fiuk parancs 
nokuk Benedek József rk. tanító 
irányítása mellett, már eddig is 
eredményes cserkészmunkát vé 
geztek. Kedves, szép otthonuk 
is van Otthonukat saját maguk 
mintegy elővarázsolták a belvá 
rosi iskolában lévő egyik helyi
ségből, mely eddig kamra volt. 
Szép céljaik vannak a jövőre 
nézve, céljaik középpontjában a 
jellemes, becsületes, kötelesség
tudó, lovagias, vallásos munkás
ifju cserkész kialakítása áll. Szép 
és nagy céljaikat azonban csak 
akkor tudják teljes mértékben 
elérni, ha munkaadóik is teljes 
szeretettel, megértéssel kezelik a 
cserkészet eszméjét és örömmel 
engedik tanoncaikat a cserkész
foglalkozásokra.

A munkásifju cserkész érték. 
Megbízható, becsületes ifjú, aki 
kocsma helyett a cserkészott
honba megy művelni magát. 
Akire nyugodtan bizhatja a 
munkaadó a szerszámot, mert 
fogadalmat tett arra, hogy — hi
ven teljesiti a kötelességeit. A 
munkásifju cserkésznek tiz tör
vénye van, ezt követi és eszerint 
él. Becsület, hűség, szolgálat
készség stb. Ha ezekre gondo 
lünk, ha mérlegre tesszük azo
kat a nagy lelki értékeket, me 
lyeket a cserkészet, a cserkész
munka ad az ifjúságnak és 
amelynek az ifjún keresztül a 

I munkaadó is hasznát látja, akkor 
nem hisszük, hogy ne látná be 
minden munkaadó a cserkészet 
nagy értékét és azt, hogy örülni 
kell annak, ha a tanonca cser
kész akar lenni

Kérjük tehát ezúton is a 
munkaadókat, kik mindig szere
tettel nevelik az utódjaikat, ne 
tiltsák el őket a cserkészettől, 
hanem örömmel engedjék őket 
abba a nagy családba melynek 
a jelszava «Emberebb embert, 
magyarabb magyart!*

Cs. B.

mában ismertettük. Ez a műsor 
a fentieken kívül a további von
zóerő, hiszen öreg, fiatal, zene
kedvelő és laikus is megtalálja 
a műsoron kedvenc zeneszerzőit 
és muzsikáját. Régi és uj ope
rettek, forró színházi esték ked
ves, felejthetetlen melódiái vár
ják a közönséget. Régi boldog 
esték, színes, aranyos jókedve 
támad fel újra pár órára majd 
ezen az estén s elfelejteti a ma 
gondját, bánatát.

A Szinpártoló Egyesület ki
bocsátott plakátjai az összes 
közelebbi tudnivalókat hozzák, 
amihez még hozzátesszük, hogy 
a városházán este 7 órakor lesz 
a pénztárnyitás.

A közönség szives jóakara
tába ajánljuk a hangversenyt. A 
zenekar, amely megalapozta Mo
hács város zenei életét, minden 
támogatást megérdemel.

Korodi Katona János 
orsz. gyűlési képv. 
volt az adventi est 

szónoka.
Pénteken este tartotta a Kát. 

| Legényegylet második adventi' 
estjét, me’yet Ránics Annuska 
nyitott meg szép szavalattal.

Ezután Korodi Katona János 
orsz gyü'ési képviselő léoett a 
függöny elé, hogy a Credo mo
hácsi szervezete meghívásának 
eleget téve beszédet mondjon

— Szívesen tettem eleget a 
Credo mohácsi szervezete meg
hívásának. Úgy gondoltam, hogy 
Mohácson mély meggyőződéses 

| katolikus élet folyik. S amikor 
ily nagy számú hallgató közön
séget látok egybegyülve úgy ér
zem, hogy legbensőbb gondola
tom vált valóra.

— Örömmel tölt el az a köz
lés, hogy Mohácson a Credo 
több száz tagot számlál, de 
őszintén szólva katolikus szivem
nek nem esik jól hallani, hogy 
a tagok a szokásos gyűléseket 
bizony nem látogatják a meg
kívánt pontossággal. Meg kell 
értenie minden kato'ikus ember
nek, hogy az a havi néhány óra, 
amelyet a Credo ülésen tölt el, 
igazán a legkevesebb, amivel val- 

; lásos érzületének tartozik.
— Vannak sokan, kik müve- 

letlenségnek vélik, ha valaki val
lásos buzgalmában imádkozik, a 
templomot látogatja és az oltári 
szentséget magához veszi, stb. 
Ezeknek azt üzenem, hogy a 
legnagyobb tudósok, az emberi
ség legnagyobb jótevői kivétel 

1 nélkül buzgó keresztények voltak, 
akik nem csak hangoztatták ke
resztény voltukat, de Krisztus tör
vényei szerint éltek is.

— Szerves összefüggésben van 
a vallásos élettel, a benső meg
győződéssel az is, hogy katoli
kusok csak katolikus napilapokat 
és irodalmi müveket vegyenek 
kezükbe és olvassanak. Tudnunk 
kell, hogy a gyilkosságokat, rab
lásokat, bestiális kegyetlenséggel 
elkövetett különféle bűntetteket 
egyes, a katolikus érzülettől tá
vol álló újságok teljes részlete
zéssel hozzak nyilvánosságra 
és mételyezik meg ez által a 
közíudatot és nem egyszer a 
családi életet is. Számtalan bűn
tett követtetett már el emiatt, de 
sok bűntény látott napvilágot a 
a mozi látogatása folytán is. A 
vászonra kerülő pazar berende
zésű paloták, divatos ruhák és 
regényes történetek nem egyszer 
alkalmasakká válnak arra, hogy 
különösen a fiatal szemlélőket 
ábrándozásba hozzák. Számtalan 

| tragédia történt már ebből fo- 
lyóan. A lepergetett, túlvilági 
örömöt, boldogságot tálaló film 
nem egy fiatal leányt késztetett 
arra, hogy becsületének feláldo
zásával keresse azt. S talán mon
dani sem kell, hogy ha sikerült 
is, de csak,percekre és nem soká 
bekövetkezett a tragikus bukás.

— A magyar katolicizmusnak 
restelnie kell, hogy többsége el
lenére mai napig sem tudta ér
vényre juttatni Krisztus királysá
gának fő dokumentumát, a va
sárnapok és ünnepnapok meg- 

i szentelését. Már mozgalom is
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indult, hogy a parlament mondja 
ki a vasárnapok és ünnepnapok 
munkaszünetét. Mielőtt azonban 
ily irányú törvény lépne életbe, 
a katolikusoknak bensőleg hitéleti 
alapon kellene azt érvényre 
emelni. Ennek pedig első köve 
telménye, hogy azok, kik ma nem 
látogatják a templomokat, temp- 
lomjárokká és prédikációt halga- 
tokká váljanak. Ha ez megtörté
nik, sokkal nagyobb súllyal lehet 
követelni a vásár és ünnepnapok 
külső megszentelését is. Kétség
telen ugyanis, hogy nem hatja 
át a vallásos hangulat teljesen a 
vidéki földművelő népet, ha ak
kor, amikor templomba készül, 
nyitva, hétköznapi zajtól hango
san tárulnak eléje az üzletek, a 
hivatalok.

Katolikus szempontból a va
sárnap és ünnepnapok súlypontba 
a délelőttre esik, miután a szent 
misék általában 9 és 10 órakor 
kezdődnek. Módot kell ezért fa
la ni arra, hogy vasárnap és ün
nepnapokon az üzletek zárva le
gyenek Megtörténhet ez esetleg 
az előző napi zárórák meghosz 
szabbitásával is. Hiszen edd g is 
a kereskedők, iparosok üzleteiket 
csupán azért tartották vasárnap 
nyitva, mert konkurenciától féltek. 
Ha ettől megszabadulnak, öröm
mel fognak menni templomba.

Ha a teljes vasárnapi és ün
nepnapi munkaszünet megvaló
sul, ugy mi akadálya sem 
lesz annak, hogy az egyház 
Krisztus által hirdetett keretek 
között szentelje meg azokat.

A közönyös katolikusok fel 
rázását célzó, nagy tetszéssel fo
gadott beszéd után Petrovics 
Dezső hozzáértő rendezésében 
„Jöjj és kövess“ cimü evangé 
liunii jelentek került 2 felvonásban 
eőadásra. Knittl Ferenc, Koller 
Károiy, Rezsonya Pál, Egri Ká
roly, Huth Árpád, Laki János, 
Pap József szép játékukkal biz 
tositották a színdarab sikerét.

— Könyvet vegyen karácsonyi 
ajándéknak Fridrich Oszkár 
könyvkcrckcdéséból, Mohács.

Mikulás ünnepély 
a külvárosi iskolában.

Jól sikerült Mikulás ünnepélyt 
rendezett a külvárosi róm. kát. 
iskola tantestülete és tanuló ifjú
sága dec. 8 án délután az isko'a 
egyik tantermében Az ünnepély 
d. u. fél 4 órakor kezdődött és 
azon szép és nagyszámú közön
ség vett részt, úgyhogy a későn 
jövők már nem is fértek be a 
terembe. A nagy érdeklődés 
megérdemelt voit, mert a tan 
testület minden szép és jóért 
lelkesedő tagjai valóban nagy 
munkát végeztek s a kis elemista 
apróságokkal igazán elismerésre 
méltó gördülékeny kedves elő
adást produkáltak. Az első szám 
a <Megbántott Mikulás* c. kis 
színdarab volt, amelyben a Mi
kulás szerepében Uhl Ferenc, a 
házmester szerepében pedig 
Cserveni Jenő aratott a szülők 
részéről sok tapsot. Ügyesek 
voltak még Verbán József, La 
katos Ferenc és Ursprung József.

Ezután Katz János alkalmi 
szavalata aratott nagy tetszést.

Kedves kis vígjáték követke
zet: <Szegény gyermek Miku

lása* címmel, amelyben Csanádi 
Lucia, Horváth Lilla, Varga 
Erzsi, Uhl Feri és Lauly Laci 
játszottak hiba nélkül.

Jól sikerült Oartner Stefi és 
Uhl Feri dialógja is

A rendező tantestület a végére 
hagyta a csemegét. <Az erdei 
anyóka* címmel egy nagyobb- 
szabású alkalmi gyermek dara
bot mutattak be meglepő ügyes
séggé és precizitással A jó 
tamtóbácsik és nénik gondos 
rendezése és fáradozása nagy 
sikerre vitte ezt a bájos ineséjü 
kedves kis darabot A szereplő 
kicsinyek lámpaláz nélkül ügye 
sen mozogtak s szerepeiket is 
hiba nélkül tudták Különösen, 
kiváltak : Kersics Anna, Schleicher 
Sándor, Moser Márta, Ursprung 
József, Schmidt Miklós és Láng 
Magda. Nagyon helyesek és 
ügyesek voltak még: Paschke 
Lucia, Becző Erzsébet, Oaspa 
rich Franciska, Petrovics Oszkár, 
Bartók Nelli, Vidák Mátyás, 
Lauly Laci és Apáti Attila. Meg 
érdemelt sok sok tapsot kaptak 
a rendezők és a gyermekek is, 
akik ezúttal egy szép és kelle
mes délutánná' örvendeztették 
meg szüleiket, A bevételt a sze 
gény gyermekek felruházására 
fordítják.

— Ha nem tudja mit vegyen 
karácsonyi ajandéi.u', nézze meg 
Fridrich Oszkár kö-y vkereskedő 
kirakatát

Mohács város polgár
mestere akciójára a 
szőlőbirtokosok elő

nyére módosították a 
gazdaadós védelmi 

rendeletet.
Dr. Margitay Lajos felszólald a a 
polgármesterek értekezletén. — A 
módosítás folytán több mohácsi 
szőlőbirtokos került kedvezőbb 

helyzetbe.
A gazdatartozások szabályo 

zásáról szóló rendelet nem tett 
külömbséget az ingatlan mive- 
lési ágak között, hanem a ka
taszteri tiszta jövedelmet vette 
alapul. Ennek folytán a szőlő
birtokosok, akik edd g a régi 
rendelet alapján kedvezményes 
kamatot fizettek, ismét elestek a 
kedvezménytől, mert a szőlőbir
tok és más mivelés alatt álló 
földek között alig van külömb 
ség. Ha tehát a szőlőbirtokos
nak — mint ahogy a legtöbb 
igy van — háza is van, az uj 
rendelet alapján.

miután a ház jövedelme 
magasabb, mint a sző
lőé, a kát. tiszta jőve 
delem alapján számítva, 
már nem számítódott 

Ugyancsak sérelmes volt az is, 
hogy a ház jövedelmének ki
számításánál az 1932. évi jöve
delmet vették alapul, holott köz 
tudomás szerint azóta a házbé 
rek jelentékenyen csökkentek.

Ezen sérelmes rendelkezések 
miatt dr. Margitay Lajos pol
gármester a november 11 én 
tartott polgármesteri értekezleten 
felszólalt s javaslatot tett, hogy 
ennek helyesbítése iránt intézze
nek feliratot a kormányhoz

Az értekezlet egyhangú
lag elfogadta dr. Aíar 
gitay Lajos javaslatát. 

A polgármester ebben az ügy
ben Miháljfy Vilmos ország
gyűlési képviselőhöz is fordult 
intervencióért, de személyesen is 
eljárt a minisztériumban.

A felszólalásnak és a közben
járásnak már részben meg is 
van az eredménye, mert novem
ber 30 iki kelettel uj rendelet 
jelent meg, amely

kimondotta, hogy ezen 
esetekben a szőlőbirtok 
nál a kataszteri tiszta 
jövedelem 4 szeres szor
zata helvett a tényleges 
jövedelmet kell számítani, 
amennyiben ez annál 
magasabb, Ennek iga
zolása a királyi adóhi
vatalnál eszközleridő.

A házbért illetőleg később 
történik intézkedés, de már most 
is a felebbezések során a tör
vényszék a tényleges jövedelmet 
fogja kikeresni.

Mohácson is eddig már több 
szőlőbirtokos vette igénybe ezt 
az újabb kedvezményt s az or 
szag többi része ben is ezreknek 
és tízezreknek jelent majd köny- 
nyebbséget a kamatfizetésnél, 
sőt több esetben a védett birtok 
előnyeit is élvezhetik.

Mindenesetre örömmel közöl
jük ezt a hirt, hogy Mohács vá
ros polgármesterének kezdemé
nyezésére országos vonatkozás
ban is ily fontos és előnyös 
intézkedés történt.

ZzrAS- Jrf-Or

— Dicsérő elismerés. Baranya- 
vármegye és Pécs városa testne
velési felügyelősege Faragó Gá- 

■ bor tanító, levente oktatónak 1923. 
óta végzett buzgalmas és példás 
munkásságáért dicsérő elismerését 
fejezte ki. az elismerés arra ér
demes levente oktatót ért.

— a Kai. Legényeyelet 
Leánycsoportja ma, vasarnap 
délután 4 orakor gyűlést tart a 

| belvárost elemi rom. kát. népis
kolában Előad lesz: vitéz 
Haydan Józsefné, Patonay Vilma 
polg. isk. tanárnő

— Mansz teadtlutánok. A 
I Magyar Asszonyok Nemzeti Sző- 
i vétségének mohácsi szervezete ez- 

u on értesíti a varos közönségét, 
hogy a már hagyományos es fő- 
képén családias jellegű tea dél
utánjait eziden is megrendezi. Az 
eiső teadeiutan Karácsony első 
napján, a második Ujev napjan 
deiutan öt órai kezdettel l-.sz meg 
tartva az Iparosok Olvasókörében. 
Az olcsó es közismert Mansz — 
teán kívül műsorral es tánc lehe
tőseggel biztosítja a Mansz a kö
zönség szórakozását. A tea-jegyek 
ara személyenként 60 filter lesz.

— Missziós táncestéi/. A 
szociális tevékenység, a karitatív 
munka mindig nemesen erzö ke 
beiből indul ki. A szociális cél a 
mai élet kegyetlen forgatagában 
szent cél, amikor a munkanélkü
liek százai acsorognak az utcákon 
gondterhelt anyak es éhező, rosz- 
szul öltöztetett gyermeke* ezrei 

várják a szociális kéz simogató 
felemelő melegét, az adakozó lé
lek Áldozatos készséget. Ez a cél 
vezeti a Szociális Misszió Társu
lat mohácsi szervezetet, már évek 
óta s ez a cél vezette akkor is 
amikor elhatározta, hogy ismét 
megtartja a hagyományos januar 
6-iki táncestélyét, hogy annak 
tiszta anyagi jövedelmet odaállít
hassa a szent cél érdekében. A 
balbizottság már megkezdte mű
ködését s minden jel arra mutat, 
hogy az idei misszós táncestély 
is igen jól fog sikerülni, biztosítja 
ezt a nagyszámú fővédnöki kar, 
a missziós hölgyek faradhatatlan 
nemes szivü munkakedve és az 
ifjúság társadalmi allasra való 
tekintet nélküli munkakészsége, 

melyet felajánlott a balbizottság 
rak A táncestélyt nagyszerű műsor 
fogja megnyitni, amelyre majd 
meg rész eteken kitérünk. A Szo
ciális Misszió Társulat felkéri 
mindazokat, akik megértik a mai 
szociális munka óriási fontosságát 
es erejet, hogy munkásságukkal 
a bal sikere érdekében közremű
ködni szíveskedjenek.

— Karácsonyra töltőtollat ve
gyen, nagy választék mar 1 Pen
gő ól felfele Fridrich Oszkár 
könyvlc.reskedesében.

— Frontharcosokteadélután- 
ja. Az Orsz. Frontharcos Szövé
sig mohácsi főcsoportja teadelután 

| rendezését határozta el. A cél az, 
hogy többszöri összejövetelekkel 
minél szorosabbra fűződjön a baj- 
tarsak között az a kapocs, amely
nek szalai visszanyúlnak a harc- 
(erek löveszárkaiba. A teadelutá- 
non természetesen a frontharcosok 
családostól jelennek meg s igy 
annak sikere már is biztosítva 
van.

— A villányi választás. Bleyer
Jakab iialaiavaí megüresedett vil
lányi kerület mandátuma hamaro
san betöltésre kerül, amennyiben 
a választást december hó 29-re 
tűztek ki. A központi választ
mány a választás elnökéül Proksch 
Artúr ny. villányi főjegyzőt, he
lyettesévé Vágó István villányi 
gyógyszerészt választotta meg. A 
kerületben mar is megindultak a 
választási mozgalmak. A Nemzeti 
Egység pártja hivatalos jelöltje Dr. 
Heckenberger Konrád lanycsóki 
esperes piebanos, kormanyfőtana- 
csos lett, aki azonnal meg is 
kezdte az ajanlasi ivek alairasai- 
nak gyűjtését. Lapunk zártáig Dr. 
Heckenberger ivén 2600 alairas 
van. A szavazatok szama a ke
rületben 8500. A független Kis
gazda part jelöltje Riesz Ádam 
szajki gazdálkodó. Előre látható
lag mindkét part teljes erejevel 
b befekszik a választásba, amely 
ele az egész vármegye érdeklődés
sel tekint. Dr. Heckenberger tá
mogatására a kerületet járják vi
téz Keresztes-Fischer Miklós dr., 
Brogly József, Schmidt Miklós 
dr. es Patacsi Denes országgyű
lési képviselő*. Az agitáció de
cember 23 ig tart.

— Köhögés, rekedtség ellen 
használjon Negrot, vagy malata 
izü Negromaltot. Pillanatok alatt 
megszünteti a köhögést, rekedt- 
seget. Negro a torok kéménysep
rője.

márka csokoládé,
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A zárdatemplom 
uj gyóntatószékei.

Három hónappal ezelőtt azon 
kéréssel fordultam e lap hasáb
jain a mohácsi hívekhez, támo
gassanak bennünket, hogy a 
belvárosi templomhoz hasonlóan 
ml is csukott gyóntatószékeket 
szerezhessünk be. Azóta, bár 
csendben, de serényen folyt a 
munka és ma ott vagyunk, hogy 
készen és ami a fő, kifizetve áll 
megújult gyontatófolyosónk. Fo
gadják ezúton is úgy a gyűjtők, 
mint a nemeslelkü adakozók 
hálás köszönetünket.

Bár nyilvános elszámolással 
nem tartoznánk, hogy azonban 
mégis tudják adakozóink, hogy 
mennyi folyt be és mégis mire 
ment, röviden a következőket 
közlöm. A gyóntatószékek sző 
nyeg, villany és még tervezett 
egy két kisebb dolog összesen 
975, azaz kilencszázhetvenőt P 
be került Ezzel szemben befolyt 
eddig a hívek adományaiból 680 
pengő, a zárda adott 375 pen- 
pengőt, úgy hogy összesen tehát 
1055 pengő folyt be, 80 pengő
vel több mint amennyibe gyón- 
tatófolyosónk került.

Bár volna még zárdatemplo
munkban is mit csinálni, ezen 
80 pengővel, mégis nem tartjuk 
meg, hanem számítva arra, hogy 
lesznek még jólelkü adakozók, 
átadjuk ezt a püspöktemplomnak, 
hogy az ottani gyóntatószéket 
is átalakítsuk csukottá

Ugyanekkor a püspöstemplom- 
ról is szeretnék még néhány szót 
szólni külvárosi híveinkhez. Mint 
hallom a belvárosi hívek is ké
szülnek a régi belvárosi templom 
rendbehozására. Ugyanakkor te 
hát, mikor a belvárosban épül 
a nagy fogadalmi templom is, 
meg a régit is akarják rendbe
hozni, ne hagyjuk mi sem árván 
külvárosi püspöktemplomunkat, 
hanem dolgozzunk mi is tovább, 
hogy a zárdatemplom mellett ezt 
is minél előbb rendbehozhassuk. 
Tegyük ezt annál is inkább, ne
hogy aztán csak úgy félvállról 
beszéljenek rólunk a belvárosiak, 
mint szegény külvárosi falusiakról.

Mohács, 1933. dec. hó.
P. Herr Leó. 

fér. r. áld.

— Olosó és szép mese és 
ifjúsági könyvek mar 20 fillértől 
kaphatók Fridrich Oszkár könyv
kereskedéseben.

— Halálozások. Isten utjai 
kiszámithatatlanok. Elszólitott az 
élők sorából egy fiatal, eleterős, 
hivatásáért rajongó férfit, ideális 
férjet és apát, kedves, meghitt jó 
barátot. Folyó hó 9-én, szómba- 
ron meghalt dr. Tímár Lajos 
joggyakornok, 30 éves fiatal elet 
maga után hagyva nagy fájdal
mában összetört fiatal hitvest, 
apró gyermeket, kétségbeesett 
szülőket. Dr. Tímár Lajos makói 
születésű volt. A jogtudományi 
doktorátus után ügyvédjelölt lett, 
majd pedig kinevezték a mohácsi 
jarasbirósághoz jcggyakornoknak. 
Kedves megnyerő modoráért, nagy 
szaktudásáért mindenki szerette. 
A megboldogult hűit tetemét a 
gyászhazban va-árnap délelőtt 11 
órakor szentelték be a gyászoló 
család, a bírói és ügyvédi kar és 

nagyszámú ismerős és jóbarát 
jelenlétében ahonnan elszállították 
Makóra. — özv. Masa Vidorné 
sz. Fári Anna életenek 84 ik 
évében f. hó 8-én meghalt. Te
metése vasárnap délután 2 óra- j 
kor volt a Rókus kápolnából nagy 
részvét mellett. Az elhunytban 
Fehérváry István műszaki tanács
nok nagyanyját gyászolja.

— Vegyen hozzátartozóinak 
amatőr albumot, nagy választék 
Fridrich Oszkár könyvkereskedé
sében

— Körvadászat. Vasárnap a 
mohácsi vadasztársasag körvadá
szatot rondezett, amely alkalom
mal az alsó és felsömezőket haj
tották meg A vadászaton pécsi 
és környékbeli vendegek is részt 
vettek. A vadász szerencse ebben 
az évben gyenge volt, amenyiben 
mindössze 297 nyúl esett el. A i 
sörvedaszat után a vadaszok az 
iparoskor külön heiyisegében va
csorán vettek részt, amely kelle
mes hangulatban az éjszakai 
órakba nyúlt.

— A líceum 6 iki előadása. 
Folyó hó 6-an Koczkás Gyula 
egyetemi magántanár tartott 
e őadast a szabadiiceumban. A 
világ egyetem keletkezést fej
tette mely gondolatokkal. Ismer
tette előad, saban a világegyetem . 
keletkezését es annak módját. Az 
ár apály eimeletet és a vnagtestek 
keletkezésit okozó természeti erő
ket. Egy tudós tapasztalaival gaz
dag előadást odaadó figyelemmel 
haigatta a líceum közönségé, mely , 
ez alkalommal nagy szambán i 
jelen meg.

— A belvárosi elemi iskola- 
javitasa. A belvárosi elemi is-B 
kóla épületére mar régen ráférne 
alapos p.tja vitás, azonban ez az 
ügy állandóan húzódik, mert az 
egyházközségnek nem volt ra fe
dezete. Az utóbbi időben az az 
eszme merült fel, hogy az egy
házközség az iskolai alapvagyon- 
ból vegyen fel 15 — 20 UOO pen 
gőt, amennyibe az eddigi tervek 
szerint az alapos atjavitas kerülne 
s így fedezze le a költségeket. 
Ebben az ügyben Dr. 
Lajos polgai mestei felkérésre el
járt az iletékes minisztériumi 
ügyosztályban, ahol megígértek, 
hogy az előterjesztendő kérést a 
legszívesebben karoljak fel. Az 
ügyre, ha érdemben döntés tör
ténik részletesebben térünk vissza.

— Adventi est a Kát. Le
gényegyletben. A Mohácsi Kát. 
Legenyegyiet folyo hó 18-an hét- [ 
főn este pontosan fel 9 órai kez
dettel tartja az idei harmadik, egy
ben utolso vallásos össznjövetclét 
a következő programmal: 1 Sza
valat. 2 Beszed. Tartja : Oábriel 
Pál dr. pécsi püspöki tanitókepez 
dei h- igazgató. 3. Szavalat. 4. 
Karácsonyi színdarab. 5. Előadjak; | 
Ackermann J, Balázs J., Csémi 
G., Földváry M., Hajnal T., 
KUmó A., Laszák M., Matkovics 
T., Mink K., Nikolausz M., I 
Pusiberk L., Rubint M, Tóth
N., Kalenta E. a helyi Leány- 
klub tagjai.

— Üzletek zárórája az ün
nepeken. A kereskedelmi minisz
ter most megjelent rendeletével 
szabályozta a karácsonyi ünnepek 
előtti üzleti zárórát. Eszerint 
mindazon üzletek, amelyeknek 
egyébként 7 óra előtt kell bezárni 
december 11—23-ig este 7 órakor, 
a túlnyomóan élelmiszereket áru

sító üzletek pedig este 8 órakor | 
zárhatók be. A december 24-re 
eső vasárnapon az üzletek az 
egész országban reggel 7 órától 
este 6 óráig, az élővirág üzletek 
este 7 óráig nyitva tarthatók. De
cember 31-én vasárnap a . üzletek 
reggel 7-tól este 6 ig tarthatók 
nyitva. December 24 én és 31-én 
égetett szeszes italt is szabad 
árusítani zárt edényekben a ven 
déglőkben. Szilveszterkor a do- 
hanytőzsdék este 8 órán túl is 
ny itvataethatnak.

Kelemen Andor dr. 
liceáiis előadása a 

Szentföldről.
A mohácsi szabadliceum vál 

tozatos programmu előadássoro
zatának szép száma volt f. hó 
14 én, csütörtökön tartott elő
adás, melynek keretében Kelemen 
Andor dr. szentszéki ülnök, pécs- 
belvárosi esperes plébános szent
földi emlékekről beszéli.

— Amikor a Szent Atya az 
1933-as évet szentévnek hirdette, 
kifejezte ama óhaját, hogy nap
jainkban ezerszeres szüksége 
merül fel annak, hogy a katoli 
kusság meglátogassa az emlé
kekben oly gazdag Szentföldet. 
De bármennyire is áthatja az 
emberiséget a Szentföldre való 
zarándoklás vágya, a ma pénz
telensége meggátolja azt. Ezért 
választottam előadásom tárgyául 
a Szentföldet, hogy elvezessem 
a hallgatóságot oda, hova min
den katolikusnak lépnie kellene, 
hol K isztusnak, Isten Fiának 
bö csője ringott, keresztje felma
gasztosult.

Vetített képekkel és élvezetes 
leírással mutatta be a keresztény
ség bölcsőjének helyét. Bemu
tatta Jeruzsálemet,! három vallás 
ereklyékben oly gazdag városát. 
Majd tovább Betlehemen, Nazá- 
retee, Genezaret tavát, Olajfák 
hegyén, Táborhegyen át mind
azon helyeket, melyeket régen 
Krisztus lábai érintettek, melyek
hez az ember földi életéből egy- 
egy történet tapad.

Nem felejtkezett meg a Szent
föld magyar vonatkozásainak is
mertetéserői sem. Bemutatta a 
Nagyasszony templomát, a ma
gyar áldozatkészségből elhelye
zett gyönyörű oltárképet. Ismer
tette a Szentföld népeinek szo
kásait, a katolikus vallásu vonat
kozásokon felül az arab és zsidó 
zarándokhelyeket is.

A Szentföld emlékei a csodák
kal telített keresztény hit múlt
jának nagy fényes világítótornyai, 
a jelen zarándoklásának végcélja 
és a küzdelmes jövő üdvössé
gének temploma.

Előadását nem a turistának 
csupán a tájék természeti szép
ségei iránti rájongásával, hanem 
egy vallásos embernek a Szent
földön érzett mély benyomásá
val tartotta.

— Mindenkinek vehet kara 
csonyi ajándékul imakönyvet 
Fridrich Oszkár könyvkereskedé
sében.

— Festetich Sándor gróf 
kilépett az egységes pártból. 
Sztranyavszky Sándor a Nemzeti 
Egység partjának elnöke és Fes
tetich Sándor gróf közölt tanács
kozások folytak, amelynek folya-

mányaképen Festetich bejelentette 
kilépését a pártból. A kilépésnek 
az ad érdekességet, hogy hírek 
szerint Festetich Sándor gróf lép 
a magyar horogkeresztes mozga
lom élere.

— Tizennyolc farkas a vo
naton. A régi mesék világába 
való ez a megtörtént eset, amely
nek hőse a budapest-bukaresti 
mozgópostás és áldozata 18 far
kas. Az történt ugyanis, hogy a 
budapest-bukaresti express vona
tot a chinaui állomás közelében 

’ faikasok támadtak meg. Eleinte 
revolver lövésekkel riasztották el 
a farkasokat, de amikor a go
lyók elfogytak, ezek a kocsik fel
járóira is feimerészkedtek. A hely
zetet a mozgópostás ötlete, men
tette meg. Ugyanis a postakocsit 
teljesen kiürítette, majd a kony
hából jó nagy adag nyers húst 
helyezett el abban. A farkasok 
egymás után beugrottak a kinyi- 
tóit kocsiba s elkezdtek marakodni 
a húson. Amikor már mind benne 
volt, a kocsi ajtaját bezárták. Az 
igy elfogott farkasokat Bukarest
be szállították le.

— Klfestökönyvek, festősze
rek, társasjátékok szép választék
ban, kaphatók Fridrich Oszkár 
könyvkereskedésében.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi december hó 
8 tél 1933. december hó 15-ig 
Születések: Hornung János és 
Auth Erzsébet gyermeke: Anna, 
Gadányi Ferenc es Szajki Érzse
bet gyermeke: Miklós Ferenc, 

i Boskovics Mihály és Huszar Er
zsébet gyermeke: Irén, Peszt Ja- 

I nos es Varga Mária gyermeke: 
Miklós János, Kriszt Maria gyer
meke : Margit, Kun József és 
Preizinger Teréz gyermeke: Sán
dor János, Mullerlei Béla és Föld- 

I vári Hona gyermeke: János, Bá 
kos Sándor és Kiss Maria gyer
meke : .Maria, Schumacher Péter 
és Feith Erzsébet gyermeke : 
Gyula Sándor János. Házasság 
kötések: Aladics Antal és Sza
bados Katalin, Gajdos Kálmán és 
Gergics Éva. Halálozások: Lo- 

j vak Gycrgyné 70 éves, özv. Masa 
í Vidorné 84 éves, Szekeres László 

7 hónapos, Dr. Tímár Lajos 30 
éves, Kolompár József 68 éves, 
Kesity .Mátyás 56 éves, Patai 

i Magdolna 2 hónapos, Nikolausz 
Irma 18 éves.

— Téli divatlapok megér
keztekés kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papirkereske- 
desében Mohács.

IDŐJÁRÁS
A mohácsi m. leír, téli 

gazdasági istcola meteo
rológiai állomása jelenti 
1933. dec. 8-tól december 15 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4- 3 C° 
a hőmérsékleti minimum — 18 Cc 

csapadék 8.8mm. volt.
IGAZGATÓSÁG

3 szoba, fürdőszobás modern

lakás átadó.
Cim a kiadóban.
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— Óvodások ünnepélye. Az 
óvodások szeretettel meghívják 
az iskolás pajtásokat szombaton 
d. u. 4 órára, a kedves bácsikat 
és néniket vasárnap d. u. 4 órára 
a Legényegyletbe műsoros ünne
pélyükre. A kicsik elvezetnek 
1—2 órára minket meseországba 
a törpék, kis ördögök, tündér- 
királynő, virágok, Jézuska és an
gyalok birodalmába, ahova valjuk 
be — ebben a nehéz világban — 
taian a nagyok is néha vágynak. 
Mivel az ünnepély rendezése nagy 
k.adással jár, adományokat hálás 
köszönettel vesz a vezetőség.

Veszélyes csónak átkelés 
a Dunán Szerdán detután Pál 
József mohácsi lakos, aki a Mo
hácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 
homorudi fölöző állomásának tej
színjét és fölözött tejét szállítja 
at a varosba, még szélmentesebb 
időben átment, a szigeti oldalra. 
Mire megrakott csónakjával visz- 
szatért az erős északi szél a part
tól majd a Dunaközepéig oly vas
tagon halmozta fel a viz szintre 
a havat, hogy a csónak közéje 
szorult. Az ember tehetetlenül 
vergődött a fagyos, jeges hó kö
zött s sem a partra nem tudott 
kievezni sem vissza nem tudott 
a nyílt Dunára kerülni. Kétség- 
beesetten segítségé t kiáltott s a 
partról Róka Lajos és társai siet
tek a segítségére, akik aztán kö
telet dobtak neki és a kötél se
gítségévéi vontatták ki a partra. 
— Tudomásunk szerint hivatalos 
mentő állomás is van, azonban 
erről a részről senki nem sietett 
a bajba jutott ember segítségére. 
Ugy gondoljuk, hogy ilyenkor 
kettőzött szolgalatot kellene telje
sítem ennek a mentő állomásnak, 
mert hiszen ugy ebben az eset
ben, amikor száz szigeti gazda 
tejtermeléséről van szó, mint 
máskor, ha a szigeti gazdak a 
piacra igy ekeznek kétszeres a kö
telesség ügyelni testi épségükre 
és Életükre, mert a zajló Duna 
sokkal veszélyesebb, mint nyáron 
strand időben.

— Karácsonyra levélpapírt 
dobozban, blockban vegyen Frid
rich Oszkár könyvkereskedésében.

SPORT.
Múlt vasárnap kellett volna 

újra lejátszani a félbeszakadt 
MTE—DPAC bajnoki mérkőzést, 
azonban a hirtelen beállott hava
zás lehetetlenné tette a mérkőzés 
lejátszását és mindkét fél közös 
megegyezés alapján kérte a szö
vetségtől a mérkőzés tavaszra 
halasztását, amit a szövetség 
meg is adott.

«
A DVAC lett a pécsi alosztály 

őszi bajnoka a PEAC előtt, mi
vel a múlt vasárnapi PEAC— 
DVAC mérkőzés 2:2 (1:0) 
arányú döntetlen eredményt ho
zott. A hEAC már 2 : 0-ra ve
zetett, amikor a biró Kajtort ki
állította, ezután a DVAC 11-est 
is hibázott, végül is remek haj
rával beszorította a PEAC-ot és 
nemcsak, hogy kiegyenlített, de 
győzelme csak hajszálon múlott.

♦
Az MTE is befejezte az őszi 

mérkőzéseket, ez azonban nem 
jelent tétlenséget, sőt Karácsony 
után már megindulnak a torna

termi edzések hetenként kétszer 
s ha vasárnaponként az idő en
gedi, akkor a társaság kint a 
pályán is edzi magát labdával. 
Erre a nagy munkára azért is 
van különösen nagy szüksége a 
csapatnak, mert nem akarja ta
vasszal megismételni az őszi 
gyászos szereplést, hanem lelki
ismeretesen, jól felkészülve akarja 
várni az ellenfeleket, hogy ameny- 
nyire lehet változtasson rossz 
helyezésen és jó eredményekkel 
csalogassa vissza a futball ra
jongóit.

Mint ismeretes az NSE meg
óvta a 0 : 0 ra végződött m.es
ését azzal, hogy az MTE későn 
érkezett, az intézőbizottság azon
ban elu ásította az óvast.

A pécsi •aló:sztafy csapatainak
helyezése az ŐSZI i<lény végén:
DVAC 11 8 2 1 39: 8 18
PEAC 11 8 1 2 32: 10 17
PVSK 11 8 0 3 33: lő 16
PÁC 11 6 2 3 29:21 14
TSE 11 5 3 3 22: 18 13
NsE 11 5 2 4 IS: 19 12
DPAC 10 4 3 3 16:20 11
KSE 11 2 4 5 17:27 8
PSC 11 3 2 6 15:30 8
PBTC 11 2 3 6 15:27 7
SSE 11 0 4 7 12 :28 4
MTE 10 0 2 8 6:31 2

Szerkesztői üzenetek,
J. E. Bonyhád A kiadóhivatal pon

tosan expediálta a példányt s minden 
valószínűség szerint a postán kallódott 
el. Intézkedtünk nyomban pótlásról.

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS 

Lapti,l«|dono> •? kiadő ;
FRIDRICH OSZKÁR

Kossuth Lajos ucca 42. számú 

ház eladó 
szabadkézből, készpénzfizetés 
ellenében.
Értekezni lehet Ugyanott.

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

ÉRTESÍTÉS!
Privát 

sertésvágást 
2 pengőért vállalunk. 

Szives pártfogást kérnek 
HENCZLER LAJOS i .

és 
MÜLLER IMRE 

. í Apponyi ucca 8.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint tkvl 
hatóságtól.

14387 1933-11 tk. szám.

Hirdetmény.
Hercegszabar község telek

könyve birtokszabályozás követ
keztében az 1869 évi 2579. sz. 
szabályrendelethez képest átala 
kittatik és ezzel egyidejűleg min- 
azon ingatlanokra nézve,amelyekre 
az 1886: XXIX , az 1889: XXXVIII. 
és az 1891 : XVI t cikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogá
nak bejegyzését rendeli, az 1892: 
XXIX t.-cikkben szabályozott el
járás a telekkönyvi bejegyzések 
helyesbítésével kapcsolatban fo- 
ganatosittatik. E cé ból az átala
kítási előmunkálat hitelesítése és 
a helyszíni eljárás a nevezett 
községben 1934. évi január hó 
15 én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1. Az összes érdekeltek, hogy 

a hitelesítési tárgyaláson szemé 
lyesen, vagy meghatalmazott ál
tal jelenjenek meg és az uj te
lekkönyvi tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket annál bizonyosab
ban adják elő, mert a régi te
lekkönyv végleges átalakítása 
után a téves átvezetésből ered
hető kifogásokat jóhiszemű har
madik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok akik a telek
könyvekben előforduló bejegy
zésekre nézve okadatolt előter
jesztést kívánnak tenni, hogy a 
telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kez
dődő eljárás folyama alatt jelen
jenek meg és az előterjesztései
ket igazolóokiratokat mutassákfel.

3. Mindazok, akik valamely in
gatlanhoz tulajdonjogot tartanak, 
de telekkönyvi bekebelezésre 
a'kalmas okirataik nincsenek, 
hogy az átírásra az 18886: XXIX. 
t c 15-15 és az 1889 : XXXVIII. 
t c. 5, 6, 7. és 9. § ai értelmé
ben szükséges adatokat meg
szerezni iparkodjanak és azokkal 
igényeiket a kiküldött előtt iga
zolják, avagy odahassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdo
nos az átruházás létrejöttét a 
kiküldött előtt szóval ismerje el 
és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét nyilvánítsa, mert kü
lönben jogaikat ezen az utón 
nem érvényesíthetik, a bélyeg és 
illeték elengedési kedvezménytől 
is elesnek; és

4 azok akiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vo
natkozó jelzálogjog, vagy meg
szűnt egyébb jog van nyilván- 
könyvileg bejegyezve, úgyszin
tén az ily bejegyzésekkel terhelt 
ingatlanok tulajdonosai, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérel
mezzék, illetve, hogy törlési en 
gedély nyilvánítása végett a ki

” ------------------------------------

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

V0R1SEK
férfi fehérnemű üzeme.

*

küldött előtt jelenjenek meg, 
mert ellenesetben a bélyegmen
tesség kedvezményétől elesnek.

Mohács, 1933. évi november 
hó 23-án.
Dr. Hadler s k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Piaci ára ki
Búza — — 6.50 P
Rozs — — 3.— P
Árpa — 5.80 P
Zab — — 7.- P
Tengeri csöves 3.20 P
Tengeri morzs. 6.— P
Bab — — 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 
szőlőre! együtt azonnal szabad kézből 
eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

KISSFALUDY VIDOR
ny. jegyzőnél.

69 pengő'
Fixemp

A középosztály öltönye 
Állandó használatban is évekig 

uj marad.
Mohácsi lerakat

ROSENTHAL LAJOS cégnél.

díjmentesen átalakítjuk

PETRÓLÉlJ 
Lfimpfrr 
HfíSZML U

ALADDIN
pe*tróleumgáz lámpára

Nincs pumpál ás, előmelegítés. 
Automatikus üzem. — 125 gyertvaereiü hófehér 
izzófény, szagtalan, zajtalan, robbanás.nentes.

ÁTALAKÍTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

p 20.—

Kérjen díjmentes bemutatást 
KRAMER ANTAL FIAI cégtől 

Mohács.
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î 
Í Képeskönyvek, mese és ifjúsági könyvek már 20 fillértől L

felfelé, amatőr albumok, emlékkönyvek, kifestőkönyvek, j
festőszerek és társasjátékok nagy választékban. /

Imakönyvek, rózsafüzérek minden árban. Levélpapírok '
dobozban és blockban minden színben és minőségben.

Töltőtollak pengőtől felfelé. Magyar és külföldi | regények, újdonságok, regénysorozatok kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében.

Ne mulassza el dúsan felszerelt raktáramat megtekinteni, ahol 
minden kedvére való karácsonyi ajándékot vásárolhat, olcsón és jól

j

nr
Ön nem tudja mit eszik,

mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisitott, 
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!

Szentháromság u. 3. szám.

LQ.
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