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A p é n z  ú tja .
Csak fejbeverés veszélyé

vel lehetett arról beszélni, 
nen. is oly régen, hogy az 
aranyhegy tetejére állított és 
azon trónoló pénz helyett, 
mást is lehet képzelni. A 
klasszikus közgazdasági tudo
mány örök és öreg fanatikusai 
mindenkit letorkoltak, aki el 
akarta képzelni, hogy máské
pen is meg lehet oldani a 
közgazdaság forgalmának le
bonyolítását, mint arannyal 
megalapozott pénznemmel. 
Hirdették és vallották, hogy 
a világ felfordulhat, a modern 
és naponta szinte ijesztő 
mértékben lejlődő és teljesen 
átalakuló világ lehet ugyan 
más, de a pénz az marad 
ami volt, arról szó sem 
lehet, hogy esetleg jöhet 
valami más, valami jobb és 
valami célszerűbb.

Aranyhegyeket hordtak 
össze és ennek a sárga fém
nek fényét sugározták a nagy 
nemzeti bankok pincéi, ha 
megnyíltak a páncélszekré
nyek ajtai. Szegény.kispénzű, 
lyukas zsebű, a napi keser
ves garasért futkározó polgá
rok megdermedve olvasták 
azokat a hatalmas számokat, 
amelyek kifejezték azt az 
éppen cssk megérthető érté
ket. amely ezekben a pincék
ben volt leihalmozva s amely 
alatamasztotta a pénzek ki
rályait.

Aztán az egyik pénz olyan 
magasra került fel, hogy 
megfogni sem lehetett. Pedig 
meg kell fogni, hiszen 
mégis csak azért volna, hogy 
keresztülmenjen s z á z e z e r  
és s z á z e z e r  kézen, azért 
volna, hogy vegyünk rajta 
v 1; mit és eladjunk érte. A 

urakban millió munkáskéz 
t. tolta az áiut, hatalmas 
földterületek bőven adták a 
terményt és nem lehetett 
e . dni, mert nem tudtak meg
verni: a pénzt! Igen, a pénzt 
r.em tudtak megvenni, mert 
a ■. talmas pénzkiraly mellett 
elszegényedett kis pénzaiatt-

valók sokszorosát kellett 
összaadni, hogy megkerit- 
hessék. hogy megfizethessék. 
Adósok nem tudták meg
fizetni az adósságukat, mert 
a pénzkirály kisebb korában 
keletkezett.

Máshola is akadtak ilyen 
pénzkirályok és magasan 
trónoló gőgjükhöz nem tud
tak eljutni az elszegényedett 
rokonok. Nem volt forgalom, 
nem volt élet és mint a túl
hizlalt állat, a saját zsírjában 
kezdett fulladozni a valuta 
őmagassága.

Ekkor gondolt valaki egy 
nagyot, a legnagyobb pénz
kiraly ura és lefaragott vala
mit a trónból. Követték mások 
is s egyszerre megmozdult 
az elzsibbadt élet, egyszerre 
megélénkült az aléltan 
gunnyasztó forgalom és uj 
élet indult végig azokon a 
helyeken, amelyek munkát 
és kenyeret, keresetet és 
életet jelentettek.

A klasszikus tudomány 
örök és öreg fanatikusai 
megcsóválták a fejüket. Nem 
lehet ez az igazi, nem igaz 
az egész, böjtje jön majd 
ennek a nagyon szépen meg
induló farsangnak. Összeom
lást, fe fordulást vártak, de 
az nem jött. Ellenben a le
faragott trónust mások is 
utánozták és hiába menekült 
az örök bálvány, a sárga- 
fény ü átok, nem dűlt össze 
a világ, épúgy múltak a na
pok, jöttek a holnapok, csak 
talán valamivel élénkebben, 
frissebben, egészségesebben.

Persze, ezt el kell ismerni, 
nem lehet tudni, hogy mi 
következik ebből. Ki tudná 
megmondani a jövőt, hogy 
mi történik évszázados elmé
let felbontása után? Nem is 
akar itt senki jóslásokba 
bocsátkozni, de meg kell és 
meg lehet állapítani, hogy a 
mának hasznait a merész 
lépés. És ha a politika az 
előrelátás n üvészete is, ma 
valahogyan úgy alakult ez a

világ, hogy a mának él, hogy 
a ma a legfontosabb s ennek 
a mának megfelel az uj el
mélet, ennek haszn ilt és le
het az, hogy a jövőnek is 
használni főz.
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Csütörtökön délben érkezett meg a koporsó Budapestre. 
Hitler is résztvett a müncheni gyászszertartáson.

Pár nappal miniszterelnöksé 
gének negyedik évfordulója után, 
kedden reggel 8 óra 20 perckor 
meghalt Gömbös Gyula minisz
terelnök.

A hír percek alatt érkezett 
meg és terjedt el az egész or
szágban s az utolsó két éviized 
magyar politikája legmarkánsabb 
a'akjának halála mindenhol mély 
megdöbbenést és megrendülést 
keltett. A halál rideg lehete szá
guldott végig az országon és a 
halálban, amely egyszer min 
Jenkiért eljön, nincs harag, 
nincs ellenfél, mindenkiben a 
közös embersors részvétet kelt. 
Szólt ez különösen Gömbös 
Gyulának, aki ritka fanatizmus 
sai, haláitalan ambícióval akart 
nagyot alkotni, aki célul tűzte 
ki magának a megmaradt ma
roknyi magyarság sorsának 
jobbraforditásat.

A részvétteljes megdöbbenés 
szólt annak a politikusnak is, 
aki súlyos betegen sem akart a 
munkájától elszakadni, akit csak 
hosszas rábeszélés után sikerült 
elvinni munkaasztalától, fontos 
állásának környezetéből és pi
henésre rábeszélni.

Gömbös Gyula miniszterelnök 
már évek óta szenvedett súlyos 
vesebajban, azonban minden or
vosi tilalom el'enére folytatta fá 
radságos munkáját. A múlt év 
márciusában teli olasz utat már 
súlyos betegen járta végig és 
hazatérésekor ezért volt szüksége 
pihenőre. Már akkor arra akar
ták rábeszélni, hogy vonuljon 
vissza minden politikától, mert 
csak úgy mentheti meg é’etét 
ha szigorúan az orvosi utasita- 
sek szerint él, de Gömböst nem 
sikerült rábeszélni erre Minden 
erővel f űzdött a betegség ellen.

A pénz útja elkanyarodott, 
lehet, hogy visszatér az ut 
a régi vágásba, de lehet, 
hogy uj célok fele tör és 
uj kikötőbe ér.

Nagyon sokszor megtörtént, 
hogy ? legfontosabb tanácsko
zások közben rosszul lett.

A balatonfüredi kúra után is 
súlyos beteg volt s külön vo
naton vitték nagytétényi kúriá
jába, mert autón nem lehetett 
szállítani. Tétényben a kedély
állapota javult a betegség azon
ban nem, mégis úgy határozott 
hogy elfoglalja hivatalát. Az első 
minisztertanácson azonban ismét 
rosszul lett, összeesett s laká
sára kellett szállítani. Újból sza
badságot kellett kérni s ekkor 
már sejtette, hogy nem fog is
mét a politikába visszatérni. 
Amikor Münchenbe repült, a 
repülőtéren megjelentek érezték, 
hogy ez az utolsó ta’álkozásuk 
a nagybeteg miniszterelnökkel s 
hogy a magyar poétikának ez 
az érdekes, annyit szerepelt, 
annyit kritizált és dicsért alakja 
nem lesz többet politikai té
nyező Magyarországon.

Távozása előtt még egy nagy 
öröm érte. Kibékült Eckhardt 
Tiborral, akihez évtizedes barát
ság fűzte s akitől az utolsó évek 
politikája választotta el.

A szanatóriumból semmi jó  
hir sem jött a nagybeteg Gömbös 
Gyuláról. Gömbös is érezte s 
nagyon szeretett volna hazajönni, 
hogy idehaza fialjon meg. Va
sárnap váratlanul válságosra for
dult az áliapota. Kezdődött az 
utolsó küzdelem a halállal, amely 
kedd reggelre legyőzte a nagy 
akaratú, élni és dolgozni, alkotni 
akaró embert.

Németország nagy pompával 
indította el a magyar miniszter- 
elnök holttelemét szerdán hazá
jába A volt királyi palota lépcső- 
házában ravatalozták fel s dél
után 4 órakor kezdődött a szer
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tartás rengeteg előkelőség és 
hatalmas tömeg jelenlétében. 
H itle r kancellár is résztvett a 
szertartáson és fél percig fel 
emelt karral tisztelgett a halott 
miniszterelnöknek, majd részvé
tét fejezti ki az özvegynek és a 
gyermekeknek.

A koporsót a gyászszertartás 
befejezése után ágyutalpra he
lyezték s igy indult el a vasút 
állomás felé. A vonatot éjfél után 
10 perccel indították el s Bécsen 
át csütörtökön délben érkezett 
meg a koporsó Budapestre.

Gömbös holttestét az ország 
ház kupolacsarnokában ravata
lozták fel, ahova nagy számban 
vándorolt Budapest es az ország 
népe A temetés szombaton — 
lapunk megjelenése napján 
délelőtt 10 órakor lesz s hatal
mas pompával temetik el Gömbös 
Gyula miniszterelnököt.

A kö lked i r. ká t. 
tem etó 'iigy.

Vasárnap október 11-én lesz 
Köikeden a búcsúnap, mely al
kalommal Tihanyi János p'ébános 
szá.l ki, hogy az istentisztelet 
után letárgyalja a róm kát. egy
házközséggel a temető tulajdon
jogának kérdését

Köikeden ugyanis két temető 
van : a református egyházközség 
temetője bent a községben és a 
községi temető jó messze kint 
a község határában. A római 
katolikus hivek eddigi a községi 
temetőbe temetkeztek, ahová 
egyébként a Dunából kifogott 
hullákat és a görögkeleti vallású 
híveket is temették. A községi 
temelő kezdettől Jogva nem volt 
bekerítve, úgyhogy a szabadon 
’áró állatok fe ltúrták a sírokat, 
lelegelték a virágokat.

Ez a tarthatatlan állapot m in
dig fájt a katolikus 'híveknek s 
e miatt már régen felébredt ben
nük a vágy, hogy a községi te
mető tu'ajdojogat átveszik és a 
temetőt azonnal bekerítik.

A tulajdonjog rendezése és a 
temető bekeriItetése ügyében I 
Tihanyi János plébános még a ! 
nyár folyamán beadványban kérte 
a kölkedi községi elöljáróságot, 
hogy adjon módot ezen ügy 
végleges rendezésére.

Ete Jenő, kölkedi körjegyző 
felhívta e beadványra a róm. 
kát. egyházközségi elöljáróságot, 
hogy nyilatkozzék az iránt haj 
landó e a temető tulajdonjogainak 
átvétele után is a temetőben 
helyt adni a gör. keleti vallású 
és a Dunából kifogott halottaknak.

Amint értesülünk a róm. kát. 
egyházközség hajlandó úgy a 
gör. keleti halottaknak, mint a 
Dunából kifogott hulláknak is a 
temetőben helyet adni.

Sőt tudomásunk van arról, 
hogy e tárgyalás folyama alatt a 
kölkedi róm kát. egyházközség 
a temetőt saját költségén már 
be is kerítette és utakat is hasított 
a temető főbb részeihez, úgy, 
hogy most e sérelmes ügy 
hamarosan megnyugtató meg
oldást fog nyerni.

— őszi d iva tla p  újdon
ságok megérkeztek. Kaphatók 
Fridrich Oszkár könyv- es pa- 
pirkereskedeseben Mohács.

V asá rnap  lesz
a S z in pá rto ló  m űsoros esté lye .
N agy é rd ek lő d és  e lőzi m eg a nívós estét.

Mmt már jeleztük, a Mohácsi 
Szinpártoló Egyesület nagy 
szabású műsoros estélyre készül. 
Az estély iránt városszerte nagy 
érdeklődés és az mindenképsn 
nagysikerűnek Ígérkezik Az es
télyt illetőleg annyiban történt 
változás, hogy tekintettel Gömbös 
Gyula miniszterelnök temetésére, 
amely szombaton lesz

vasárnap tartja meg a 
Szinpártoló a tervezett 
műsoros estit.

Az előadás a Korona szálló 
emeleti termében lesz, kezdete 
pontosan 1 4 9 órakor. A műsor 
a következő:

1 Kéler: Magyar vígjáték
nyitány, 2. Rachamininoff: Pre 
lude. Liszt: Szerelmi álom,
Chopin: Polonaise, előadja dr. 
Rézbányái Dezső. 3. Brahms: IA magyar selyemtermelés átszervezésére gondolnak a selyemipar vezetői.

Külföldön hatalmasan emelkedett a selyemgubó termelés. 
Fel kell emelni a beváltási dijat.

A selyemgubó beváltása után 
nagyobb cikkben emlékeztünk ’ 
meg a mohácsi és környékbe i 
selyemgubó termelésről, amely 
egész biztosan az alacsony be
váltási árak miatt, visszafejlődést 
mutat. A szegényebb családok, 
akiknek hivatása lenne a selyem
gubó termelés, ha alaposan 
utánaszámoltak, megállapították, 
hogy csak az átlagos napszá 
mot keresték meg

ugyanakkor azonban koc
kázatot is vállaltak, lioqy 
a hernyók elpusztulása [ 
esetén ezt sem kapják 1 
meg.

Nem lehet ilyen alapon na- j 
gyobb tömegeket bevonni a se
lyemgubó termelésbe, mert senki 
sem fog azért dolgozni, hogy 
más keressen rajta

Mint értesülünk illetékes he
lyen is gondolkoznak az egész 
selyemgubótermelés és ipar át
szervezésén. Belátták ott is, hogy 
Magyarország sem maradhat el, 
amikor a külföldön

hatalmas méretekben 
emelték a selyemgubó 
termelést.

A legnagyobb termelő és k i
készítő Japán, amelynek terme
lését más államnak nem sikerült 
elérni, de nem tudnak áraival 
sem versenyezni, mert az európai

— Expresshsjójáratok be
szüntetése. A DGT közli, hogy 
a társaságnak a Wien Qiurgiu 
között közlekedő expresshajó- 
járatait a folyó évben olykép 
szünteti meg, hogy az utolsó 
hajó völgymenetben folyó hó 
15 én, hegymenetben pedig folyó 
hó 20-án érinti állomásunkat.

— Hol késtiex a gimnázium 
külső ablakai? A hideg időjárás 
folytán ma már mindenhol

Magyar táncok 4. Intermezzo a 
•Paraszt becsület. operából, 
Vecsey: Valse triste Előadja a 
filhamonikus zenekar dr. Réz
bányái Dezső vezényletével.

Nagyhatásúnak ígérkezik a ] 
műsoron szereplő egyfelvonásos 
színjáték. Vitéz Somogyváry 
Gyula: >A fiú nem üthet vissza, 
c. darabja Vitéz Marosv'.Gyula 
rendezésében az egyesület régi 
kipróbált műkedvelőivel kerül 
színre. Merkner Etus, Qeringer 
Manyi, Csongor Béla, Dettkó 
Károly, Fübrer Ferenc és Kálmán 
Döme adják a darab szerepeit.

Az est rendkívül száma lesz 
Lö'incz Olga száma aki zongora 
kiséret mellett mozgásművészetet 
mutat be.

Az estet a szimfonikus zenekar 
fogja befejezni Jakobi Sybill 
egyvelegével.

•szempontból lehetetlenül ala
csony munkabérekkel, nem tud 
európai állam versenyezni. Emel 
lett Japánnak vannak a legmo
dernebb gépei is, de a tőmeg- 
terme'és berendezése is olyan 
amelyet eddigi máshol nem tud
tak bevezetni.

Mindennek dacára a seiyem- 
gubó termelés európai állami a 
legnagyokb erőfeszítéssel igye
keznek emelni a termelést. A 
müselyem, amely ha pillanatnyi 
lag le is szorította a valódi se
lyem használatát, nem tudott 
mindenhova elérni s a jobban 
kereső rétegek ma is sziveseb 
ben vásárolják és használják a 
valódi selymet. Ennek tudható 
be, hogy a selyemtermelést fej
leszteni lehetett, még pedig 
olyan mértékben, hogy például 
Olaszország 17.8 millió kg. ról 
33 millióra fejlesztette a terme
lést. Ugyanakkor a kikészítést is 
teljesen modernizálta és 600 
gyárat szerelt fel uj berendezéssel.

Az illetékes magyar közegek 
is ilyen átalakításra gondolnak 
és a gubótermeléstől a cérnázá- 
sig mindent uj alapra készülnek 
fektetni. Ha ez az uj elrendez- 
kedés szociális érzékkel is telítve 
lesz, akkor a tavaszra bizonyo
san más árakat kínálnak majd a 
termelőknek s széles munkásré
tegek kapnak majd munkát és 
kenyeret.

fűteni kezdtek, igy az iskolákban 
is. A gimnáziumnál azonban 
eddig csak a belső ablakok 
készültek el s igy a hatalmas 
termeket az egyes ablak mellett 
nehéz átfűteni. A külső ablakok 
viszont nem készültek el. Az 
érdekelt szülők arra kérik a vá
rost, hogy sürgősen készíttesse 
el a külső ablakokat, amelyeknek 
régen készen kellett volna lenni 
egyébként is.

A m ásodik mohácsi csata 
évfordulója

ünnepségeinek előkészítése
Mohács város képviselőtestüle

tének határozata értelmében 
október hó 25 én ünnepli a vá
ros közönsége felszabadulásá
nak 250 ik évfordulóját

Ebből az alkalomból, mmt azt 
már megírtuk a város képviselő
testülete díszközgyűlést fog tar
tani, amelyen ünnepi beszéd 
méltatja a török hódoltság meg
szűntének nagy jelentőségét a 
véros életében Amint értesülünk, 
ezen alkalommal fogja a kép
viselőtestület proklamálni az 
ünnepi esztendőt is, amely 
október hó 25- én délben venné 
kezdetét és tartana 1937 évi 
augusztus hó 29 éig.

Az igegenforgalmi hivatal elő
terjesztésére az ünnepi év alatt 
Mohács város összes kiadványai, 
a helyhatósági bizonyítványoktól 
a polgármesteri határozatokig, a 
város címerével ellátott papiroso
kon lesznek kibocsátva, amelyen 
felirattal fogja a város hatósága 
felhívni a közönség figyelmét 
arra, hogy Mohács a török 
hódoltság megszűntének negyed
évezredes fordulóját ünnepli.

A díszközgyűlés meghívóját 
minden valószínűség szerint már 
ilyen papiroson fogják nyomni

Ugyancsak külön erre az évre 
készült bdritékokon mennek szét 
az összes levelek az ország 
minden részébe Ezen borítékok 
egy részén a címer színes lesz.

Tervbe van véve levélzáró 
bélyeg készítése is, amelynek 
megtervezésére Kőibe Mihály 
festőművész kapott megbízást. 
Egy sorozat, 10 különböző tárgyú 
bélyeg készül, amelyet azonban 
csak akkor lehet kibocsátani, ha 
legalább 10 000 bélyeget ellehet 
helyezni a városban, mivel csak 
ily mennyiség hozza meg a klisé 
költségeit A bélyegek három 
szinnyomatuak lesznek s az 
1686 és 1687 évi eseményeket, 
a város akkori és jelenlegi képét 
fogják ábrázolni.

A bélyegek mindenkinek 
rendelkezésére állanak majd ön
költségi áron, hogy azt fel tudják 
használni a propaganda céljaira. 
Hiszük, hogy a város közönsége 
élni is fog vele s előre lejegyzi 
ezt a mennyiséget, úgyhogy jövő 
évben egyetlen egy levél sem 
megy ki Mohácsról ezen levél
záró bélyegek nélkül s propagan
dát csinálnak a jövő évi 
eseményeknek.

Az egész város közönségének 
össze kell fognia, hogy a várost 
az ország érdeklődésének közép
pontjába lehessen állítani.

A m. kir. pósta már is enge
délyt adott arra, hogy az ünnepi 
év propagálására a levelek októ
ber 25-étől kezdődőleg különle
ges bélyegzővel legyenek ellátva 
s mivel nincsen jövő évben 
olyan esemény, amely országos 
jelentőségű lenne a II. mohácsi 
csatán kívül, sikerül kieszközölni 
azt is, hogy ennek emlékére 
levélbélbélyegeket bocsásson ki 
a pósta. Ha nem is egész 
sorozatot, de legalább több 
címletet.
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Bizonyosnak látszik, hogy ha i 
a varos hatóságát a város közön
sége is támogatja, úgy Mohács 
□ van események színhelye lesz, 
ame vekre messze vidékek népe 
is ícl'íigyel. 

1936. október 11.

Október 6. A magyar tö r
ténelem egyik Ieggyászo3abb 
ci .sd napjftt, a tizenhárom aradi 
ve: -i halaiénak évfordulóját 
ke .v ic é i ülte meg Mohács vá- 
r L , Az ünnepi szentmise reggel

.or volt a belvárosi piebá-
: lomban, amelyet Tihanyi 

i  plébános celebrált. A szent- 
az összes hivatalok, intéz

ni. . k képviselői megjelentek, a 
k . seg nagy számban és az 

. . Ugyancsak szentmise volt 
a ko városi Püspök templomban. 
A. ólakban osztályonként mél-

a a nap jelentősegét.
H .vata lv .zsgá la t a já rás  

biiúsagon. D r. Szabó Lajos 
r : ivei.y széki elnök, Kárpáti 
ii.. törvényszéki irodaigazga ó 
k.serctebcn hétfőn Mohácsra ér
keze , az évente szokásos híva- 
ta.v zsgulat lefolytatására. A vizs 
ga.at csütörtökig tarlóit, majd 
dr. Szabó Lajos elnök vissza
utazott Becsre.

K a to likus liceá ils  elöadá 
se a Legényegyle tben , /óvó 
héten, október hó 16-án, pénte
ken este megkezdődnek Patton 
János dr. vezetése mellett a 
katolikus liceális előadások a 
Legényegyletben. Minden intelli 
gens katolikust szívesen lát a 
rendezőség és remélni szeretné, 
hogy a múlthoz híven most is 
lelt ház fogja állandóan az elő
adókat hallgatni. Belépődíj nincs. 
Az előadások egész pontosan 
kezdődnek, este je l 9 órakor.

Halálozás. Konrád Miklós- 
né sz. Mutschler Anna folyó hó 
ó-én, héttőn deli 12 órakor éle- 
tenck 45. evében, hosszú beteg
ség után meghalt. Temetése a 
Euzía utca ő. sz. gyászhazoól 
szerei..n déiuian 4 érakor volt.

— Credogyüles a Legeny- 
egyletben. Vasárnap, folyo hó 
11-en deiutan 4 órakor Credo- 
gy-.es lesz a Legenyegylelben. 
E.uadr.i fog Curilovics O ttó  bel- 
Városi káplán. Kérjük a crtdistá- 
kát, hogy a gyűlésén nundany- 
ny.n  pontosan megjelenjenek. 
Elnökség.

Halálozás. Gruber Antal, 
életének 60 ik évében, folyó hó 
6 a:i elhunyt. Halálát felesége sz. 
Hegedűs Rozália, gyermekei és 
szc.eskörű rokonság gyászolják. 
Szombaton, lapunk megjelenése 
napjait, délután 4 órakor temetik 
a gyaszházbol.

Betörő járt a polgári és 
a belvárosi elemi iskolában.

Csak egy m unkaköpeny tiin t el. — Soro* 
zatos isko la i betörések m ás városokban .
Péntekre vrradó éjszakán be

törő járt a polgári és a belvá
rosi elemi iskolában. A polgári 
iskolában az illemhely nyitott 
ablakán át hatolt be. A falhoz 
egy fa lábtörlőt támasztott és 
azon át felmászott.

Az iskolabi behatolva á kul
csokkal dolgozott és bement az 
igazgatói irodába, ahol

az összes asztali fióko
kat kinyitotta, tartalmu
kat kidobálta, de semmit 
sem vili el.

Az igazgatói irodából csak 
Kecskés Lajos h. igazgató fehér 
munkaköpenye hiányzik. Ezután 
a tantermekbe ment fel, az egyik
ben kinyitotta az ifjúsági könyv
tár szekrényt, megnézte az ősz- 
szes fiókokat, de innen sem 
hiányzik semmi.

Ugyanilyen a helyzet a bel
városi elemi iskolában is. Itt az 
udvar felöl halolt be, ahova 
valószínűleg a fa on át kerüli. 
Betörte az ablakot és benyúlva, 
kinyitotta, majd bemászott.

Az egyházközség i pénz- 1 
tar íróasztalának min- '

— A Soxaekör köszöneté. 
Múlt szamunkban méitaitux azt 
a gavaileros adományt, amelyet a 
kormány a Mohácsi Sokacok Ma 
gyár O.vasókore hazvasarlási 
alapjának juitalott. Az egyesület 
vasarnap este választmány i ülést 
tartott s örömmel es halaval vette 
tudomásul az adomány t. A választ
mányt ülés elhatarozla, hogy 
az adomány közbenjáróját, dr. 
Margitay Lajos polgármestert küi- 
dötis j i.eg keresi lel es élőszó
val fejezi xi köszönetét. Ugyan
csak elhatározta a választmány, 
hogy feliratban köszönetét mond 
Darányi Kálmán foldmivelésügy i 
miniszternek az adományért es 
ugyancsak írásban fejezi ki hálá
ját Vitéz dr. Horváth István fő
ispánnak, aki különösen szivén 
viselte az eg,esüet ügyet és 
maga is közben járt a kormány
nál az adomány erdekebem

— Aranykalaszos gazda 
avatás Vasárnap, folyo hó 11-en 
délelőtt 9 órai kezdettel tartja a 
teii gazdasági iskolai aranykalá- 
szos gazda avatasat. Az avatas 
ünnepélyét Vitéz Horvátth Iv.in 
vezeti be, majd közhasznú, kü
lönösen a gazdákat érdeklő sza- 
oadeluad.iaox .esznek, amelyekre 
ielnivjux a mohácsi gazdik fi 
gyeimet. Minél nagyobb szambán

den fiókja nyitva van. 
minden tárgy az asztalra 
kirakva, de itt sem hiány
zik semmi sem.

A pénzszekrénnye is megpró
bálkozott, letörte a kilincsét, de 
mást nem csinált vele. Ezután 
kinyitotta a tanácstermei, ahol 
szintén minden f.ókot felforga 
totl, kiszedte a szekrényekből a 
fizikai szerlar tárgyait is. Felment 
a tantermekbe, ahol a tanítók 
íróasztalait rámolta ki, de el nem 
vitt ebből sem semmit sem. 
Mindössze Vörös Imre tanító 
fekete munkaköpenyét vitte le az 
egyházközségi pénztárba, ahol 
valószínűleg az ablakot sötét! 
tetie el ezzel, de itthagyta. Ki 
felé a Duna felé eső egyik abla
kon ment el

A rendőrség megindittota a 
nyomozást A felteves az, hogy 
egy, az egész országot járó be 
törő munxaja, aki a beiratád 
dijakat keresi, mert hasonló eset 
történt Dombóváron, Papán, 
Kaposváron, és Pécsett is. A 
tankerületi főigazgatóság érlesi 
test is ku dőlt az összes isko
láknak, hogy vigyázzanak.

jelenjenek meg s bizonyosak va
gyunk, ha a végzett növendékek 
mindig nagyszeiú előadásait vé
gig hallgat jak, több mohácsi hali- ' 
gatója lesz a jövőben az iskolá
nak, — Az avatasi ünnepély 
után megnyiiix a termelési ver- 
senyKiállítás, amely minden ev 
b.n szép és tanusagos volt. 
Nem marad ei az idén sem a 
szokásos buffe es a borkóstoló.

— F ilebbezés a varost i l le 
ték  ellen. A varos képviselótes 
tülele a legu.o.so közgyűlésén : 
foglalkozott a kormány leiratával 
a városi illetek ügyében. A vá 
ros ugyanis annak idején az I 
örökösödési illetéket kisebb ősz- I 
szegben aliapilolta meg, mint a 
veted illetéket, de ezt a miniszte- i 
rium, egy fennálló rendeletre való J 
hivatkozással, nem hagyta jjv a . i 
A kozgyüies ele került ismét az ' 
ügy, amikor a képviselőt .-stület 
tagjai az eredeti kulcs rndiett 
szólaltak fel U.aitak arra, hogy 
örökség eseten a legtoboszor j 
nem l ap pénzt az örökös, eset
leg meg terheket is, tehát a 
me.tany osság azt kívánja, nogy 
kevesebbet fizessen, m iit  az, axi I 
vásárolt valamit, tetiat van pciize, I 
A közgyűlés tagjai tartózkodtak 
a szavazasto, és a hivata os fei-

i fogast csupán a tisztviselők sza

vazták meg. A törvényes határ
időn belül a képviselőtestületi ta
gok 24 aláírással felebbezést ad
tak be a határozat ellen s így az 
ügy Ismét foglalkoztatni fogja r 
felsőbb hatos gokat. Reméljük, 
hogy a helyes álláspont győzni 
fog.

— Október 6 a polgári isko 
Iában A mohácsi aiiaini polgári 
iskola gy aszünnepelyen áldozott 
az aradi vértanuk emlékének. A 
magyar Hiszekegy vezette be az 
ünnepélyt, amelyen Kecskés Lajos 
h. igazgató mondott emlekbeszé- 
det Beszédében azt fejtegette, 
hogy nem elhet egy nemzet, egy 
eszme sem mártírok nélkül. Az 
aradi vértanuk azért haltak már
tír halált, hogy a Kaipatok o.eile 
Dur.avo.gy eben a magyar gon
dolat es a magyarság vezessen. 
Szavalatok es az énekkar szamai 
egészítettek ki az ünnepélyt, 
amelyen a leány-növendékek ke
gyeleti mécsest gyújtottak az 
aradi vérlenuk emlékezetere.

— Expresshajójáratok be
szüntetése. Lapunk zártakor 
kaptuk az értesülést, hogy a 
DÓT expresshajójáratok utolsó 
menete nem 15—20-án lesz, mint 
azt 2 ik oldalunkon közöljük, 
hanem az utolsó menet lefelé 
19 én, Jöljelé pedig 24 én lesz.

— A budapesti Benedek 
rend nagygyűlése. Folyó évi 
október hó 0 án volt a buda
pesti Szent Benedekrend nagy
gyűlése, amelyre Mohácsról a 
mohácsi oblatus és obláta 
szövetség képviseletében Trajcsik 
Istvanné, Lengyel Teréz és Papp 
Juliska vettek részt. A nagygyű
lést dr. Kelemen Krizosztor 
panonhalmi főapát nyitotta meg 
A mohácsi csoport megalakulá
sát és működését Trajcsik 
Istvánná ismertette, nagy sikert 
aratva felszólalásával.

— Országos frontharcos 
találkozó. Október 17 én és 
IS án lesz Budapesten a szokásos 
bajtársi találkozó. A vasút és 
hajó 50 ",o os utazási kedvez
ményt ad a bajtársaknak. Akik 
részt óhajtanak venni jelentkezze
nek a Frontharcos Otthonban 
vasárnap délelőtt 10 —12 óra közt.

L ő r i n c z  Olya.
mozgás művészeti iskolája
október ho 15-en megnyílik, 
íestaranyi tas. higiénikus es 
esztétikus testkepzes, akroba
tika asszonyoknak és leányok
nak, Speciális gyermek oktatás. 
Beiratkozás október hó 14 én 
délután fel 4-tól fel 6 óráig

a K ü H lIN A -s z á lló  
K aszin ó  te rm e b e n ,
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Szőlőink miért hoznak 
kevés hasznot?

Ritka az a gazda, aki nem pa
naszkodik, vagy az idcjftrasra, 
vagy másra, de még ritkább a 
megelégedett szőlősgazda. Soha 
sincs megelégedve, mert hol a 
peronoszpóra, hol a szőlő-ilonca, 
hol a jég, hol a kévés, vagy sok 
csapadék miatt rossz a termés. 
Magara sohasem vet a gazda, 
hogy önmagában volna a h iba! 
Pedig külföldön sem ágyaztak 
rózsákon a szőlősgazdáknak, ott 
is van jég, meg rossz időjárás, 
féreg és egyéb csapás.

Francia-, Olasz- és Németor
szágban azonban ugyanazon a 
teiületen kétszer, háromszor annyi 
szőlőt hozni ki mint nunálunk, v i
lágos, hogy ott a szőlő nagy ter
melési költségéből kevesebb esik 
egy mázsa szőlőre, egy hl. borra 
s így nagyobb a haszon.

Hogyan érik ezt el f
E l nem hany agolva a többi 

termelési tényezőt, főképpen a 
szőlők megfelelő trágyázásévá! 
érik el. Megfelelően istallótrágy áz
zék a szőlőt, azonkívül gondosan 
gyűjtenek minden hu.ladékot s 
abból komposztot készítenek. 
Sokféle vásárolható tragya és 
fekaitrágya is rendelkezésre all, 
A még fennálló hiány t mű.ragyá
val pótoljak.

Nálunk kevés az istalótragya. 
Ezen hamarosan segíteni ne.n le 
hét, kevés es draga vásárolható 
szerves tragya is, de már kom
posztot minden szőlősgazda ké
szíthet maganak. Minthogy kevés 
a szerves trágyánk, a műtrágyá
zásnak nálunk sokkal nagyobb 
szerepet kellene játszania szőlőink 
trágyázásánál, pedig szőlőinkbe 
alig ju t műtrágya. Itt a hiba fő
forrása I

— Vásár Folyó hó 12 én, 
Mohácson országos vásár lesz, 
amelyre vészmentes helyről min 
denféle áilat felhajtható.

— Hivatalos órák a város
házán- A városházán a hivatalos 
órák folyó évi október hó 12-től 
kezdődőleg reggel 8 órától dél 
után 2 óráig tartanak, mely idő 
alatt fejeket az egyes ügy
osztályokon délelőtt 9 órától 
fogadják.

— Vitézek és hadlrokkantak 
figyelmébe. Azok a vitézek éa 
hadirokkantak, akik a 45 ik élet
évüket még nem töltötték be és 
a pályázatra kiirt vasúti altiszti 
és segédtiszti állásra pályázni 
óhajtanak, ebbeli szándékukat f. 
hó 14-én d. e, 10— 12 óra között 
helybeli „HONSZ" vezetőségnél 
(városház, mezőrendőr szobáDan) 
jelentsek be.

— V ilágítási költségeink 
terén az áramfogyasztás sokkal 
nagyobb szerepet játszik, mint 
izzólámpáink vételára, mely csak 
körülbelül 7° 0-át teszi a világí
tási költségeknek Nagy szó, 
tehát, ha olyan lámpa áll a 
a modern ember rendelkezésére, 
mely jobb fénye mellett annyira 
gazdaságos áramfogyasztásu, 
hogy a megtakarilásból egy két 
további lámpa ára kitelik. Az 
igazán takarékos ember ilyen 
gazdaságos Tungsram Dupla 
spirállámpát vásárol.

Baranyavárniegye szentlőrinci aszalója 
15 fillérért értékesítette a szilvát.

Meg mindig 4Ü0 vágón jugoszláv aszalt szilvát veszünk.
Baranyavármegy e kiváló gazda

sági érzékű alispánja Fischer Béla 
ezelőit két évvel aszalót állított 
fel Szentlőrinceii, amely a vár
megye szilvatermelését volt h i
vatva konserválni.

Az akkor még csak boszniai 
kis aszalóból nagy, modern 
aszaló fejlődött, amelyet az idén 
10 ezer pengős befektetéssel

az ország legnagyobb 
aszalójává fejlesztenek.

Az üzem a szilvaérési szezon 
alatt éjjel nappal dolgozik s az 
idén már 10 vágón szilvát fog 
összesen feldolgozni. Részben 
aszalvanyt készítenek, az erre 
nem alkalmas minőségű szilvából 
pedig szilvaizt főznek.

A vármegyei aszaló számítása 
szerint az idei nagy termés mellett 
és alacsony áraknál is 15 fillért 
érnek el kilónként és

mináen mennyiséget el 
tudnak helyezni, aineuy- 
nyibeit az ország még 
nulláig importál évente 
400 vágóit aszaltszilvát 
Jugoszláviából.

A varmegye által elért nagy
szerű eredményt Mohács városa 
figyelmébe ajánljuk. Már több

— Október 6. a g im názium 
ban. A gimnázium ifjúsága az 
újjáépített iskola falai közt első- 
ízben tartott ünnepséget az aradi 
vértanuk emlékezetének szentelte.
A Himnusz eiénektese után Apáti 
Attila II. o. t. elszavalta Lamperth 
Géza; „Október hatod kan" c. 
költeményét. Azután Simon Ven
del tanár röviden vázolva a nap 
történelmi hátterét, emelkedett 
szavakban méltatta a 13 vértanú 
példát adó hazaszeretetei, Össze
hasonlította az akkori idők ko
molyságát a mai gyászos idókkei 
s arra a kövelkeztetésre jutott, 
hogy a nemzet ősi regeneráló 
erejebe vetett hitünkben nem 
csalód unk akkor sem, mert jött 
a kiegyezés s nem fogunk csa- j 
lédni most sem, mert jönni fog 
a revízió Utana Regős László 
VJ. o t. szavalta Mentes Mihály: 
„Arad" c. költeményét. Az ünne
pély a Hiszekegy eléneklésevel 
ért véget.

— Nőt hu llá t ve te tt k i a 
Duna. Hétfőn a késő délutáni 
órákban a Cigány zátony mellett 
két cigány gyerek egy női hullát 
talált, amelyet a Duna vetett ki.
A mintegy 20 éves hulla kerek 
arcú, rövidhaju, barna. Sötétkék 
szövetruha van rajta, selyemgallér. 
Mintegy 165—7 cm. nagy. Cipő 
és harisnya nem volt rajta. Pénzt, 
értéket sem talállak nála, de a j 
ruhában sincs sehol monogram. ’ 
A rendőrség rádión köröztette a 
személyleirást, hogy kilétét meg
állapíthassák.

— Meghalt a szobányi lö vö l
dözés sebesülije. Megírtuk, 
hogy Varga Pál sz bényi lakos 
borozgatás közben Német Ferenc 
ottani kisgazdát meg.ötté. Neme
tet a mohácsi „László" kórház
ban ápolták, de nem sikerült 
m.giartani az eleinek, meghalt.

ízben foglalkoztunk ezzel a kér
déssel, de ugylátjuk, hogy fel
színen kell tartani a teljes 
megvalósulásig.

A mohácsi sziget speciális 
viszonyai melett nagyon k fize 
tődő lenne — akár szövetkezeti 
formában is — a szigeten egy 
gyümölcsértékesitő megszerve
zése. Ennek hivatása lenne úgy 
a nyers gyümölcs értékesítése, 
mint pedig az aszalás, ízfőzés 
és lassan biztosan kisebb konserv- 
gyárrá fejlődne,

Különösen azért lenne fontos 
egy ilyen értékesítő szervezet 
felállítása, mert köztudomású, 
hogy bő termés idején a mohácsi 
szigeti gyümölcstermelők veszni 
hagyják a termés javarészét, mert 
az alacsony árak mellett nem 
fizetődik ki a beszállítás. Ha 
azonban ott, a szigetben adhat
nák át, már érdemes lenne 
foglalkozni vele,

Olyan szép eredményeket le
hetne elérni, hogy feltétlenül 
kell valamit ’ csinálni. Most kell 
hozzáfogni a megszervezéshez, 
mert a tél folyamán, amikor 
külső munka nincs, jobban ráér
nek a gazdák s akkor megfelelő 
propagandával bizonyára sikerül 
is beszervezni őket.

A halálozásról telefonon jelentést 
tettek az ügyészségnek, amely a 
holttest felboncolásat rendelte el. 
Hétfőn szald ki a vizsgálóbizott
ság Motiácsra, amelyben Beöthy 
Konrád dr. egyetemi ntagantanar 
és Vldákovich Lajos dr. törvény
széki orvos szakértők, az ügyész
ség részéről pedig Varga Jn.sef 
dr. vizsgálóbíró és dr. Szágyi 
Karoly ügyész vettek részt. A 
felboncolás alapján megállapítot
tak, hogy Német a lövés követ- 
tében hashartyagyulladast kapott 
s ez okozta halalat. Az ügyész
ség Varga Pál ellen szándékos 
emberöles büntette miatt emelt 
vadat.

— Jön a k u ty a  ojtás. Meg- 
inuk, hogy a belügyminiszter a 
Dunámul területére elrendelte az 
ebek kötelező védojtasát A ren
delet végrehajtass ügyében az 
áilator.osok bevonásával ér.ekez 
let volt a varmegy én, amelyen 
a védojtast községekben 1 60 P, 
Pécs és Mohács városában 1 P. 
30 fl.lér, kültelkeké i 1 P. 70 f i l
lérben állapítottak meg. Miután 
a szérum 1 P. 12 fillérbe kerül 
adago lkent, az ojtas költsége 
méltányos összegben lett megál
lapítva. A hatóságok dobszoval 
és az újságok u ján közük majd 
az ojias napjai es helye-.

— M egnyílik  a e ig á n y is k o la . 
Október hó 12 én, hétfőn meg
nyílik a clgányis .óla. Az iskola 
ebben az evben a Jókai Mór 
utcai óvodával szemben, a volt 
\  arga fele liazban lesz. Tanítója 
ebben az évben is Kiss A nta l 
tesz. A hir az érdekelt szü.ők 
köreben örömet keltett, szükséges 
azonban, hogy ez' a kérdést vég
legesen rend zzék s a jövő ev
ben ne ennyi huzavona ú tin  
muujon meg a ctg.’.nygyer njkek 
külön iaoilasa.

—  Békebe li lakoda lom  Kéj. 
den nagy lakodalom volt Bihar- 
con. Brachmann János lu.-,.,-,,. 
ségi bíró Adain fia vette eic:pár- 
iául Rrémer Marton gazda.sodó 
Teréz nevű leányát. A két 
modu csalad gyermekeinek eskü
vőjét nagy lakodalommal ülték 
meg, amelyre közel 400 vendég 
volt hivatalos. A táncot egyszerre 
150 pár járta. .Megfelelő mennyi- 
ségü étel és ital is fogyott, ameny- 
nyiben<2ŰJ kg. üsző, 3 nagy ser
tés, 100 pár csibe, kacsa stb. 
le lt levágva s nagymennyiségű 
sütemény es torta k rült etenfe 
lü l az asztalra, A szép mennyi- 
ségü ennivalóhoz megfelelő volt 
a borfogyasztás is, mert 800 il. 
bor fogyott el, a hozzávaló szó
dákkal együtt.

— M egvadu lt ló . Csütörtökön 
délután fél 6 órakor a Szent
háromság utcában valamitől meg 
vadult Polt Ferenc molnár lova 
s vad iramban rohant a Jókai 
Mór utca felé. Polt mindé.t erő
vel igyekezett megfékezni a meg
vadult lovat, de nem sikerült. A 
nagyobb szere ^esetlenséget az 
akadályozta meg, hogy a Korona 
előtt kiugrott a rúd s a ló elfu
tott. A kocsi megingott s a rajra 
volt özv. László /ánosné leesett, 
míg Polt leugrott és a ló u n:i 
futott, amelyet sikerű.t is a Ka
roly főheiceg utcakeresztczesenel 
elfogni. Özv Lászlónét a mentők 
vitték be a kórházba.

—  Mi tö r té n t Maj-.on? Meg- 
irtu-t nemrégiben, hogy Majson 
verekedés volt, amelynek során 
Neumann József WemingerGás
párt hasbaszurla. Neumann meg
jelent szerkesztőségünkben s kerte 
a hir helyreigazításai. AlUtasa 
szerint Weininger fejszével tá
madt rá s ő vedekezesül a már 
kezében volt nyitott kést teteje 
tartotta. Weininger a la.nadas 
tieveben nem vette észre a kést 
s beieszaiad..

— A n y a k ö n y v i bejegyzéseit 
szerint 1936. évi október hó 
2-tól 1936. évi október 9-ig. 
Születések: Szabados Anna,
Maikó Katalin, Kovács István, 
Nagy Ferenc József, Petrin Ta 
más József Imre, Sehoppe' I-ona 
Vilma. Házasságkötések: Csen
gd István és Szilag i Anna. Ha
lálozás : Batanov.es István ti4 
éves, B ilázs Istvánná 73 éves, 
Németh Pál 31 éves, Konrad 
M.klósné 47 éves, Kálién lona 
20 napos.

I U Ő J Á R Á S
A. m o h á c s i  m .  lc i r .  t é l i  

is lco la  m eioo- 
ro ló ^ in i á l l o m á s a  je le n ti 
1936. Okt. 2 tol 1936. oki. 9 ig

Mohácsot!
ahőmérsékleti maximum -j-14 C1 
a hőmérsékleti minimum -j- 2'Gl 

csapadék 645 mm
l ( í A Z C , A T < » Á i ' -

AUTÓTÉRKÉP
50 fillér.

Kapható

FRtDáKd OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

M oh ács.

Batanov.es
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A varmegye újabb 52 
ezer penget szavazóit meg
a kt rtiaz munkálataira.

.rvavármegye törvényható- 
ittsága legutóbb tartott

’. -g-, . esén újabb

ezer pengőt szavazott 
. a „László* közkór-

kibővítési munká
lataira.

u póthitelt a kórháznak 
• . et tenJbehozata- 

r3 p 'kcstására fordítják rész- 
d ebből készül a kórház 

a is, ane ly rek  freskóit
( j.cu e r  Ernő pécsi festőn űvész 
• : g Jelentős összeget for-

atoratorium i berende
zésű es egy elektro- és hidiote-
- ; rendelő létesítésére.

k rház ragyarányu kibőví
tésé : _a után vonja az orvosi, 

és gazdasági létszám eme-
; e s e t  i s  A jelenlegi személyzet 
. e t s z  mát úgy emelik fel, hogy 

főorvos, egy bel-
_. sz es egy szülész főorvos,

... mint ot alorvos látja majd el 
az i rvosi teendőket.

i o lfi személyzetet a jelen
leg; 34 tóról 54 fóré emelik fel. 

Mega it pi’otta bizottság az uj 
rs . akat, amelyet az eddigi

. 3 P. 60 Iliiéire
emeit fel.

A keihez fentartesahoz a bel- 
_ : —zter eddig havi 5C00

peng vei járult hozza, ezt az 
összeget az uj kibóvitett kór- 
bsz ii úkodesének megkezdésétől 
kezdve t-uCO pengőre emelte fel, 
hí . t i  biztosítva van a kórház
zavhr'.alan működése.

Leesett a lé trá ró l. Óvári 
is i 9 eves n .u rada lm in tun - 
lügyelő a létráról lefelé jövet 

leesef. s bordatörést szenvedett. 
A .László* közkerházba szállí
tottak.

SPORT.
DVOGE-MTE 3:2 (1 :2 )

Mohács hanyatlóban.
Mohács. Bajnoki Bíró: Móder.

A i ezdeti szép szereplés úgy- 
-/-.k megártott játékosainknak, 

meri a vasárnapi mérkőzésen 
i vártuk a mindent elsöprő

- — etet, győzniakarast, helyette 
: v  veskedő lanyhasagot kap- 
tu ; es így a mérkőzés agilis 
v e leilel szemben, vereségre 
vezetett.

Szép időben nagyszámú közön-
■ v. l Mohács kezdi és Varga 

lei vesevei nyitja meg a jaté- 
k Kirúgás után Dombóvár 
i n ad es az első 5 percben 

:y i:;a  a játékot. A 10. percben 
'i itt ellenünk, amit védel-

: ’k ment. Ezután csatársorunk 
■ sd, aminek eredménye a lő. 

pvicben Karácsonyi gólja 1 :0 . 
'.ács vezet. Nem sokáig ürül- 

etünk a vezetésnek, mert a 20. 
p- -ben Kanyó lyukat rúg, amit 

UGE centere kihasznál es
'-■enni 1:1. Váltakozó játékban 

okét csapatnak van helyzete 
a csatárok ügyetlenkednek. A 
percben meleg helyzetet ala

kú. a vendégek kapujánál. A

34. percben szép lefutás után 
Karácsonyi gyönyörű beadását 
Nemet góllá értékesíti. Szép akció, 
szép gól. 1:2. A gól után dur
vulni kezd a játék, de a biró 
nem erélyesked.k. Mezőnyjáték 
után mohácsi támadással végző- 
zódik a mérkőzés első része.

Szünet után mindjárt erős játék 
indul meg mindkét részről. Dom
bóvár támad, ami sarokrúgások
ban is megnyilvánul. A 7. percben 
újra sarok; ugás ellenünk, amely 
kavarodást idéz -ló es a szaba
don hagy olt balösszekötő újra k i
egyenlít 2:2. Mindkét csapat küzd, 
amely váltakozó lefutásokat ered
ményez es sok szabalytalansagot 
A 19. percben Berta taultja miatt 
szabadrúgás ellenünk, amiből 
Kálmán 1. öngóija réven DVOGE 
megszerzi a vezetést 3:2. A 22. 
percben újabb támadásból -szár
mázó eles lövést Szakai szépen 
védi. Mohács szinten támadásba 
lendül, de Karácsonyi lassú Ve- 
de n.ünk bizonytalankodik, majd 
a 32. percben leiutó Karácsonyit 
buktatják, de a biró sípja néma 
marad. Sportszerűtlen jaiék válta
kozó támadásokkal. Majd a vegén 
Dombóvár húzza az időt és sike
rül is neki a győzelem

A nu lthe ti idegen pályán ka
pott vereség u'én ismét a hazai 
pály án szereplő mohácsiak, csaló
dás! ol:o2tak játékukká! és sport
szerűién viselkedésükkel A mér
kőzés két egyenlő erejű csapat 
megütközése volt, kévés jó akció
ban bővelkedve, amely az agilis, 
rámenős Dombóvár győzelmét 
hozta a lanyha Mohácssal szem
ben. Súlyosan elitélendő egy-két 
játékosnak, különösen Pazarnak 
és Karácsonyinak sportszerűtlen 
jatéka, akik viselkedésükkel többet 
artanak, mint használnak a sport
nak. Közvetlen védelmünkben 
Szakáll ismét jól védett. Hátvé
deinknek, különösen Kanyónak 
megártott a sok dicséret, mert 
gyengécskén szerepeltek. A két 
gyenge szélső half között Berta 
megfelelt. Csatársorunk ismét 
eiedntény télén volt, amely ből tálán 
Karácsonyi emelkedett ki. Az 
újonc Werner nem tudott érvé
nyesülni.

A felfrissített dombóvári csapat 
szintén gyenge együttes, de aka
rással pótoltak tudásbeli fogyaté
kosságukat. Jó: Eaicsi és Rüll.

A biró erélytelenül vezette a 
mérkőzést. • •

Puppi József az M TE futball
szakosztály vezetője és hosszú 
időn át éltető tagja lemondott 
tisztségéről. Súlyos veszteség érte 
az M TE -t Puppi lemondásává!, 
aki sporttudásával és hozzáérté
sével szinte nélkülözhetetlen volt 
az egyesületnél és igy kar volt 
elengedni. Állítólag a veze
tésben uralkodó meg nem értés 
volt az oka lemondásának.

Karácsonyi, Kanyó és Szakái 
máshova történt bevonulásuk miatt 
egyelőre nem vehe.nek részt az 
M TE mérkőzésein.

—  Az MTE Baján. Vasárnap 
a bajai alosztályban szabadnap 
van megálapitva, de közösen 
előrehozták a november 8 ra k i
sorsolt BTSE MTE bajeoki mér
kőzést és igy vasárnap Baján 
kerül lebonyolításra az őszi 
bajnoki mérkőzés. A mohácsiak 
csak a tisztes eredmény éléré
sére törekedhetnek.

Felelösszerkesztö:
BÁN ANDRÁS
Laptulajdonos és k iadó:

FRIDRICH OSZKÁR

C s e m e g e s z ő l ő

ooooooooooooooooooooooo
o

(Kék hamburgi muskotály, 
Pécsi szagos, Mathiasz Já
nos, Horthy Miklós, Kecske- 
csöcsü) 5 kilón felüli téte
lekben eladó 30 fillér, válo
gatott 35fillcr árban 
Tdcfón 304.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

12068 1936 tk. szám.

F e lh ív á s .
A telekkönyvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a kö kedi 134. 
számú betétbeli I. 5. sorszám 
451. hrszárrú ingatlan felére 65 
pengő, az ugyanezen belét I. 6. 
sorszám 665. hrszámú ingatlanok 
198 pengő 50 fillér, az ugyan
ezen belét I 17., II. 5 sorszám 
2219, 1317. hrszámú ingatla
nokra, valamint a kölkedi 280 
számú betétben I. 6 sorszám 
alatti 1316. hrszámú ingatlanok 
felerészére 679 pengő 20 fillér, 
a kölkedi 134 számú betétben 
1.18,11 4 sorszám alatti 2492 49. 
és 1138 hrszámú, valamint a köl
kedi 2S0 számú betétben I. 5. 
sorszám alatti 1137. hrszámú 
ingatlanok felére 484 pengő 20 
fillér, a kölkedi 524. számú be 
tétben I 1 , 2  sorszám alatti 
2494 81 b, 2494 81 c hrszámú és 
-+- 2 sorszám alatti 2494 81 a 2 
hrszam alatti egész ingatlanokra 
és a kölkedi 280 számú betét
ben I. 2- 4 sorszám alatti 827, 
82S, 978. hrszámú és a kölkedi 
134 számú betétben II. 3 , 2. 
sorszám alatti 979. és 829. hrsz. 
ingatlanok felerészére 1616 pengő 
40 fillér, — a kölkedi 134. sz. 
betétben I 7, 9 , 11, 12 sorsz. 
alatti 894, 1203, 1568, 1584. 
hrszámú ingatlanok felerészére 
1233 pengő 70 fillér, — a köl
kedi 206 számú betélben I 1. 
sorszám alatti 1496 hrszámú 
ingatlanokra 1704 pengő 32 fillér 
vételárak felajánlása mellett vételi 
ajánlat tétetett és az ingatlanok 
tulajdonosa kérte ezen ingatla
nok végrehajtási árverés hatá
lyával, bírói utón, magán kézből 
leendő eladásának elrendelését.

A bíróság e kérelem folytán 
hivatalos helyiségében (Mohács, 
Szepessy-tér 1. földszint 2. sz. 
ajtó)

1936. évi október hó 15-én 
délelőtt 10 órakor

tárgyalást tart és felhívja az ér
deklődőket, hogy a vételi ajánla
tok 1 0 '„á t kitevő bánatpénz 
bírói letétbe helyezése mellett 
legkésőbb a tárgyalás előtti nap 
déli 12 órájáig bárki tehet a 
megajánlott vételárat legalább 
l°  0-kai meghaladó vételi ajánla
tot, amely ajánlatok felett a bí
róság a fenti tárgyalási határna
pon fog határozni.

A vevők kötelesek a vételárat 
— a tárgyalás eredményét fel
tüntető végzés jegerőre emelke
désétől számított 15, 30 és 45 
nap múlva három részletben 
5° „ os kamataival együtt a mo
hácsi kir. adóhivatalnál, mint bí

rósági letétpénztárnál letétbe he
lyezni.

Ha a vevők a 60000 1921. F. 
M. r. 13— 14 § aiban megsza
bott módon községi bizonyít
vánnyal legkésőbb a tárgyaláson 
nem igazolják, hogy velük szem 
ben az államot illető elővásárlási 
jog gyakorlásának he'ye nincs, a 
telekkönyvi hatóság az eladás 
jogerőre eme'kedíse után hatá
rozatát az 1925 évi V ili t. c. 
27 § a alapján a m. kir. földmi- 
velésúgyi Miniszterhez fogja fel
terjeszteni.

Mohács, 1936. évi szeptember 
hó 25 napján.
D r. H a d le r  s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteláül:

D á r d a i Ferenc
s. h ic . tiszti’.

A mohácsi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság

8905 1936. tk. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Dr Schmidt Miklós végrehaj

tóidnak Staub Venczel végrehaj
tást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 
59 P 06 fillér tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a mo
hácsi kir. járásbíróság területén 
lévő Lippó községben fekvő s a 
lippói 5S6 sz. beleiben A XX 1.
1 sorszám 406 hrszám alatt fel
vett 292 □  ólnyi ház felére 400 
pengő,

A I 2 sorszám 407 hrszám 
alatt felvett 268 □  ölnyi kert 
felére 113 pengő

A I 3 sorszám 408 hrszám 
alatt felvett 753 □ •ö lny i szántó 
felére 317 pengő 50 fillér kikiál
tási árban, de az ezen betétben 
felvett összes ingatlanok a C. 1 
sorszám alatt özv. S aub Győrgy- 
né szül Horváth Margit javára 
bekebelezett szolgalmi joggal ter
helten,

A lippói 590 sz. betétben A 
1. 1 sorszám 437 hrszám alatt 
felvett 1 hold 576 □ -ö lny i szántó 
felére 748 P 75 fillér kikiáltási 
árban, de az ezen betétben felvett 
összes ingatlanok a C. 1 sorsz. 
alatti Fay Mihály (nős Alex Do
rottyával) javára bekebelezett 
szolgalmi és kikötményi joggal 
terhelten.

Az árverést 1936. évi novem
ber hó 5. napján délelőtt 9 
órakor Lippó községházánál 
fogjak megtartani.

1. Az árverés alá eső ingatla 
nők tekintetében pedig a lippói 
586 számú belétbeni ingatlanok 
tekintetében, dr. Schmidt M k ós- 
sál szemben a legkisebb vétel
árral 1952 pengőben míg a 
lippói 590 számú betétben fel
vett ingatlanok tekintetében 1175 
pengőben állapítja meg vele 
szemben a legkisebb vételárat.

Bánatpénz a kikiáltási ár 1 0 '0 a 
amelyet a magasabb igére ugyan
annyi u, o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1936. évi jultus hó 
7. napján.

Dr. Hadler s. k. jbiró. 
Kiadmány hiteléül:

D Á R D Á I FE R EN C
kiadó.
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C sányi János
képesített ácsmester és vállakozóTervez, vállal és épít.
Mohács. Rákóczi u . 21— 23. sz.
Kéri a nagyérdemű épitőközön- 

ség szives pártfogását.

Eladó
Szent János utca 20. számú 
ház. pekkemencével és üzlet
helyiséggel. nagy udvarral.

SZABÓ FERENC vasutas.
A mohácsi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság

3102 1936. szám

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Mohácsi Ipari és Gazdasági 

Hitelszövetkezet végrehajtatónak 
Sattler Adám és neje Dittrich 
Erzsébet végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság vég
rehajtási árverést 420 pengő 
tőkekövetelés és járulakai behaj
lása végett

a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő Lánycsók község 
ben fekvő s a lánycsóki 229. 
számú telekkönyvi betétben A 
1. 2—3. +  1. sorszám alatt felvett

217. hrszámú 140 □  ölnyi
házra, udvarral és gazd épülettel 
1200 pengő,

218. hrsz. 657 □ •ö ln y i kertre 
554 pengő 50 fillér,

2358. hrsz. 586 □ •ö lny i szán
tóra 165 pengő, de a C. 26. 
sorszám alatt az 1286 1922. telek
könyvi számú végzéssel özvegy 
Babracsán jánosné Pólics Ág 
nes javára bekebelezett özvegyi 
haszonélvezeti jogával terhelten,

a iiercegszabari 283. számú 
telekkönyvi betétben A -(- 2. 
sorszám alatt felvett

2203. hrszámú 816 □ ö ln y i  
szántóra 205 pengő 75 fillér, 
kikiáltási árban, de az ezen in
gatlan felére a C. 13. sorszám 
alatt 277 1922 telekkönyvi számú 
végzéssel D ittrich János javára 
bekebelezett élethossziglani ha
szonélvezeti jogával terhelten.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Lánycsók községházá
nál megtartásara

1936. évi november hó 4 
napjának délelőtt 9 óráját

Hercegszabar községházánál
1936. évi november hó 4 
napjának délelölt 11 óráját 

tűzi ki és az árverési feltételeket
az 1881 : LX. t. c. 150. §-a alap 
jár. a következőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés a’á eső ingatla
nokat és pedig a házadó alá 
esőt a kikiáltási ár felénél, egyéb 
ingatlanokat a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (1908 : XLI. 
t. c. 26. §.)

A Mohácsi Ipari és Gazdasági 
Hitelszcvetkezel legkisebb vétel
ár rélkül árverezhet, Popper 
Sándorral szemben 1576 pengő 
95 f iiér. Baranyai Villamossági 
r.-t.-vel szemben 3442 pengő 95 
fillér, Mohácsi Malomiparral 
szemben 3770 pengő 95 fillér,

Kudett Pálnéval szemben 3836 
pengő 05 fillér.

2 Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bá
natpénznek előlegesen bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláirni. (1881 : LX. t.c . 147., 150, 
170. §§; 1908. LX. t. c. 21. §.)

V E N D É G L Ő  Á T V É T E L  |

Értesítem a nagyérdemű közönséget és 
mélyen tisztelt ismerőseimet, hogy a mohács 
pécsi országút mellett levő, volt Koch féle

l á n y c s ó L i  c s á r d á t
megvettem és azt tovább vezetem. Állandóan 
jó italok és ételek kaphatók. Kérem a nagy
érdemű közönség és mélyen tisztelt 
ismerőseim szives pártfogását. Tisztelettel

áder Ferenc ven d églős.

T

O LCSO N !

F É R F I I N G
és fehérneműt, pizsamát, házikabátot, por- és munkaköpenyt

m é r t é k  s z e r i n t
egyénenként külön szabással, megrendelésre 
szavatossággal, a legszebb kivitelben készít

A , , H ite lfo rrá s *1 B e v á s á rlá s i S z e rv e z e t  
*ag j a i ré s z é re  G hav i ré s z le tfiz e té s .

VORISEK LA JO S
fehérnem ükészitő és d lvatárukereskedő, Ovárosháza.

P O N T O S A N ! G Y O R S A N !

.% k i  olcsón jól akar vásárolni, tekintse meg dúsan 

felszerelt raktárunkat, ahol mindennemű órák, 
ékszerek és szemüvegek kaphatók. Órajavitás 
jótállás mellett. Szives pártfogást kér:

S z ív ó s  c h  ICiííci* ó r á s
51 o  l i  i í  c  m , K i r á l y  u c c a  s z á m .
Arany, ezüst beváltás legmagasabb napi áron.

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖ R T ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  á ii c  s  i I s  ai á I
M o h ács  Ú jv á ro s h á za .

Javítást, vésést gyorsan és olcsón személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s il lá r ,  
rá d ió  és v illa n y s z e re lé s i anyag kaphatók.

Fndric hOszkár könyvnyomdája, Moháes.

Az aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál 
tási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa ígért 
ár ugyanannyi százalékáig k i
egészíteni (1908: XLI. t. c. 25 §)

Mohács, 1936 évi május hó 
18. napján.
D r. H a d le r  s. k. kir. járásbiró.

Kiadmány hiteléül:
O L  A I I

liia < l< > .

SZÉPÉN!

Búza ul
™  ■ h e ti ,
-  1 6 .-  P

Zab — — 1 8 -  p
Rozs uj — 12 -  P
Árpa ul — — 11.80 P
Tengeri m. 11.50 P
Tengeri csöves 5.20 P
Bab — — 17.50 P

Legjobb és legolcsóbb 
tüzelőanyag a

TATAI
sajtolt

KOKSZ
Fütsünk-fözzünk tatai 

sajtolt koksszal!

TATAI
tojás szén

TATAI
dió szénDOROG-TÖKODI

darabos szénM é s z -C e m e n t
Tarján Jenőnél

V e s z  é s  e lad
mindenféle hasznait bútort, 
uj munkát o l c s ó n  vállal
W É B E R  ADANI
asztalos, Horthy M. u. 10. sz.Borfejtő készülék, 1 Telefon aparátus
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

É r te s ilé s .
A nagyérdemű közönség 
becses-tudomására adom, 
hogy a Kossuth Lajos 
utca 45. szám alatt 

kárpitos műhelyt 
nyitottam. Elvállalok a 
szakmába vágó minden
nemű kárpitos munkát 
olcsó és kifogástalan ki
állításban. Pcntos ki
szolgálás. Szolid árak.
Szives pártfogást kér:Kolonics József kárpitos

Házeladás.
Eladó a Széchenyi tér 
11. szám alatti ház.

Lipold József.
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