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U  11ij k o r m á n y .
A maradék magyarság I apró 

érthet érdeklődéssel figyelte | jobban 
az uj kormány megalakítását az
és megalaku'asat és a be
álló é beállott személyválto
zásokat A kormány össze
tételét igyekszik mindenki 
kibogc , i a várható politikai 
irány: atot és találgatja, vájjon 
a jövő politikája mit hoz 
majd a bajokban, gondokban 
vergődő nemzetnek.

A kíváncsiság szólott an
nak, hogy folytatják e a múl
tat, vagyis folyt ltodnak e a 
nagy beigérések, a nagy 
problémák felvetése, anélkül, 
hogy azok aztán megoldást 
is nyerőének. Mi azt hisszük, 
hogy éppen néhai Gömbös 
Gyula volt az első azok 
kozott, akik Gömbös Gyula- 
val a politikussal, illetve elért 
eredményeivel nem volt meg
elégedve. Az a szinte határ
talan alkotni vágyás, amely 
az elhunyt miniszterelnököt 
jellemezte, sehogyan sem 
nyerhetett kielégülést a tény
leg elért alkotásokban, hiszen 
maga is egyszer elkeseredet
ten mondotta, hogy lefogják 
alkoti. kra fellendült karját.

Akik Gömbös céljait is
merték, akik beszédeiből, 
terve eléseiből rózsásabb, 
boldog no jövőt festegettek 
maguk elé, mindenkor abban 
6 hiszemben voltak, hogy 
valahai elakad az alkotó 
munka szekere és kátyúba 
süljed a tüzes paripakkal 
elindult, de a kátyúban 
boltraf tradt, megrekedt nem
zetmentő politika.

Az uj kormány megalaku
lása körüli tusából és az 
össze; .itott kormánylisztából 
®ú azt lehetne levonni, 
hogy az uj kormány tényle
ges realitások alapján áll. 
^gy értjük ezt, hogy az 
ígér -...női kevesebb lesz és 
c - bb vizeken fog evezni 
“ k many hajója. Ezen a 
est; c . utón jobban lehet 
n- megtalálni az ezernyi

kérdések tömegét és 
lehet észrevenni magát 

életet. A nagy célokat, 
na<y elgondolásokat mindig 
körülveszik valami álom 
szerűségek, amelyektől eset
leg nem veszik észre a 
szürke valót, a mindennapi 
gondot, amely pedig sokasá
gánál fogva sürgősebb meg
oldásokat követel a rózsás 
álmokba burkolt nagyobb 
céloknál.

A nemzet nagy többsége 
mindenesetre keresztény vi
lágnézeti alapon álló kor
mányzást vár és követel.

Ebben a nagy tömegek 
teljesen egyetértenek. Ebbe 
a keretbe befoglalhstóak a 
ma összes sebei, összes bajai, 
kívánságai és vágyai. A 
szociális politika százszázaié 
kos megvalósítása, a ki sem 
berek bajainak orvoslása, a 
kartellpolitika végleges meg
oldása, a félmegoldások meg
szüntetése gazdasági kérdé
sekben, már régóta egy
öntetű óhaj a polgárság ré
széről. Ezt az uj kormány
nak egy pillanatra sem szabad 
szem elől téveszteni.

Olyan kormányzati intéz
kedéseket varunk, amelyek a 
megmaradt magyarság midi- 
óinak használnak egyesek 
helyett s amelyek kisebb 
érdekeltségek szempontjait 
félreteszik, ha a közérdek 
igy követeli.

Keletről, Nyugatról félel
metes dübörgéssel tör elő a 
kommunizmus és jobb, nyu- 
godtabb légkörű országokban 
is félelmetesen tért nyer. 
Mennyire jobban ked akkor 
itt félni, ahol Trianontól 
kezdve annyi tengernyi baj 
okozott nyomotusagot, két
ségbeesést.

A pillanatnyi javulás jelen
ségei senkit sem vezessenek 
télre. Itt olyan politikát va
runk, amely általános, a leg
mélyebb tétegeiiig hatoló ja
vulást hoz, mert csak ez

hozhatja meg a polgárság hatja el a le ^helyesebb utón 
nyugalmát és csak ez fojt- a vörös esz nék fertőzését.
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Aranykalászos gazdaavatás 
a téli gazdasági iskolában.

T a n u l s á g o s  é s  é r d e k e s

Vasárnap délelőtt 9 órakor, a j 
szokásos isko'ai záróünnepély 
keretében 30 aranykalászos g >zdát 
avatott a téli gazdasági iskola. 
Az ünnepély iránt főleg vidékről, 
'gén szép érdeklődés mutatkozott, 
mohácsi gazdát azonban alig 
néhányat láttunk. Az évzáró 
ünnepélyt Horváth M iklós járási 
főszoigabiró vezette. A mepjelen 
tek között ott láttuk báró Mirbach 
Antal dr. és Oossmann Miírton  
fö dbirtokosokat, Éva László vá- 
-ősi tanácsnokot, dr. Hulász 
Ármin állatorvost és Harász 
Is iién  gazdasági felügyelő s 
Pécsről Závodszky Levente dr 
tankerületi felügyelőt.

Vitéz Horvátth Iván igazgató 
üdvözölte a megjelenteket, majd 
az Ifjúsági Önképzőkör tartotta 
meg a díszülését, Fáik Konrád 
elnök megnyitója után Kresz 
Ármin (Németbóly) tartott elő
adást a lucernatermelés fontos- 
ságáról, amely a megjelentek 
áltstános tetszésével találkozott. 
Nagyon szép volt Főik /ános 
(Németbóly) szavalata, aki Gyula 
diák „Miatyánk" c. költeményét 
adta elő Imre láncs (Kékesd) a 
szarvasmarha tenyésztésről tar
tott érdekes előadást, majd Baja 
Mihály: „Magyar harangok* c. 
költeményét adia elő Kresz János 
(Németbóly) ügyes hangsúlyozás 
sál. A számadás fontosságáról 
beszéd Kaposi /ózsef lánycsóki 
növendék, megszivlelésre méltó 
okokkal alátámasztva Befejezésül 
Fáik Konrád elnök búcsúzott el 
az iskolától hálás köszönetét 
fejezve ki az iskola megalapító
jának a földmivelési miniszternek, 
dr. M crgitay Lajos Ipolgármes- 
nek, az igazgatónak és a tanári 
karnak.

Az aranykalászos jelvény, a 
jutalmak és a bizonyítvány ki 
osztása után Horvátth
Iván igazgató szólt a távozó 
aranykalászos gazdákhoz figyel
meztetve őket a tanulásra, a ra
lin t„k ismé léséle és arra, hogy 
az iskolában elméletben tanultakat 
okszerűen alkalmazzák a gyakor 
latban Végül az „izmusok" tói 
óvta a növendékeket.

a verseny k iá llítá s.
Horváth Miklós főszolgabíró 

mondott búcsúztatót hasznos 
utmuiásokat nyújtva a fiúknak, 
majd megnyitotta a versenykiál- 
litást

A záróünnepély közönsége 
ezután a kiállítást tekintette meg, 
amely lényegében gyakorlati be
mutatója az iskolában tanultak
nak. Az iskola kiállításai évről- 
évre fejlődnek s igazán érdekes 
ős tanulságosak. Megemlítésre 
méltó, hogy minden évben szak
szerűbb lesz a kiállítás, ami a 
növendékek fejlődését mutatja a 
mezőgazdasági ismeretekben. 
Egyes kiállítók igazán eredeti 
gondolatokkal, ötletekkel lepik 
meg az érdeklődő közönséget, 
úgy mint tanára kát.

Az első dí, jelöltje Kresz János 
Németbóly egy gazdaalakot ra 
kott ki búza és más szemekből, 
amint átölelve tartja Németbóly 
határát, amelynek birtokviszonyai
ról érdekes kimutatást mutat be. 
A második helyet mohácsi fiú 
tartja, Balázs János, aki nagyon 
érdekes kimutatást állított össze 
a konyhakerti növények jövedel
mezőségéről, kimutatva, hogy a 
ká|ioszta hozta a legnagyobb 
jövedelmet a saláta, paprika stb. 
mellett, A harmadik Bicsérdi Imre 
Lánycsók. „Pillangó növények 
jelentősége a gazda üzemében" 
cím alatt mutatja ki ezek hasz
nát és terményeit. A többi kiál
lítók Balogh János Dunaszekcsö, 
a búza fejlődését mutatja be 
többek között s kiállítása egyike 
a legszakszerübbnek, Fngert 
Vendel Somberek a répa vetés 
idejéről kísérletezett a fényképek
ben mutatja be az eredményeket. 
Lengi Ferenc a sonrbereki szőlő
fajtákból mutat be szép példa 
nyokat, Szűcs Lajos Kölked búzá
ból és tengeriből á litotta össze 
kiálliiandóil, Szűcs M ihály  M o
hács búza és szőlők iái I i tá sa mu
tatós és érdekes stat.sztikát mu
tat be rrjzokban, Fáik Konrád 
Sznág>kispuszta á latál.ománya 
fejlődését, termésáilagokat és a 
vetésforgót mulatja be kimutatá
sokban, grafikonban, Főik /ános 
Majs igen gazdag kiállításában
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lejáralakulásról és a terményárak 
alakulásáról mutat be grafikónt, 
Hahner /ózsef Lippó eredeti 
statisztikát mutat be a község 
lélekszámáról, a férfi napszámról, 
a munkanélkülekról és a pótadó 
emelkedéséről, amely 34" ,,-ról 
64° ra emelkedett, Kaposi /ózsef 
Lánycsók háziipari dolgokat álli 
tolt ki, házi törülközőt, tarhonyát, 
órölt paprikát, kenyérélesztőt, 
megmutatva m: mindent lehet 
otthon olcsóbban előállítani. 
Vitéz Herényi Lajos Németbóly 
kiál itásában a növények terme
lési arányát mutatja be, Trischler 
Ferenc Németbóly termelési kísér
letei érdekesek, Pöppl /ózsef 
Szajk juhnyirási eredményeket 
közöl, Stang János Babarc , A 
kenyér története1* c. bemutatója 
igazán ötletes s megmutatja, 
hogy mi lesz 1 kg. búzából, 
Volk János Németbóly szép ka
lászosokat, szőlőt állitoft ki, 
Gratz /ózsef kicsi, de mutatós 
kiállítása is szép

Meg kell említenünk özv. Peck 
Gusztávné szép virágkiállítását, 
amely díszessé tette az egész 
kiállítást.

Az idei évben a következők 
kaptak aranykalászos jelvényt: 
Balázs János Mohács, Balogh 
János Dunaszekcső, Bicsérdi 
Imre Lánycsók, Drechsler János 
Liptód, Engeit Vendel Somberek, 
Erb György Virágos, Fáik Kon 
rád Szilágypuszta, Főik János 
Majs, Gratz József Szajk, Hahner 
József Lippó, Hengl János Szűr, 
Imre János Kékesd, Joó János 
Kozárniisleny, Kaposi József 
Lány csók, Kovács Lajos Siklós 
nagyfalú, Kresz Ármin Német 
boly, Lengi Ferenc Somberek, 
Müller Mihály Lippó, Nagy Sán
dor Soltszentimre, Pöppl József 
Szajk, Vitéz Berényi Lajos 
Németbóly, Spengler Ede Hás- 
ságy, Stang János Babarc, Szűcs 
János Szebény, Szűcs Lajos 
Kölked, Szűcs Mihály Mohács 
és Trischier Ferenc Németbóly. |

Elismeréssel kell adóznunk, 
befejezésül, Vitéz Horvátth Iván 
igazgató fáradhatatlan munkásá 
gáról a jövő gazdája érdekében 
és Németh Jenő gazdasági tanár 
ról, aki lelkes irányítója a gazda- 
ifjaknak s a kiállítás tervezője.

— Hat m ohácsi a té l i  g a zda 
ság i isko lában . A teli gazdasági 
iskola siktrenek legnagyobb fok 
m értje , hogy ebben az évben hat 
mohácsi növendék jelentkezett 
eddig a téli gazdasági iskola ez- 
évi első évfolyamába. A konser- 
va’ iv, nehez n mozgatható mo
hácsi gazdák, akik mindent jobban 
tudnak —  tisztelet a kiv ite lnek — 
még a szaktanároknál is, végre 
látták a falvak növendékein, ifjú  
arany kalászos gazdáin, hogy lehet 
még nagyon sok okos dolgot tá
ru ln i —  tanároktól is I Egyébként 
eddig 60 jelentkező van s miután 
csak 35 rövendők vehető fel, 
a többit el kell utasítani Mohá
csiak elsősorban vétetnek fel, a 
vidékről pedig igyekeznek a leg
érdemesebbeket kiválasztani. É r
dekes lesz megállapítani, hogy 
n.ig az elejen toborozni kellett a 
növendeaeket, most már az is
kola tehermentesiteséről kell gon 
doshodni, vagy pedig meg kel
lene nagyobbitani.

Szimfonikusok
Szimfónikusaink vasárnapi 

hangversenye ismét bizonyságul 
szolgált arra, hogy a zenekar 
már leküzdötte a kezdeti nehéz
ségeket s az ismétlődő karnagy 
változás sem jelentett komoly 
visszaesést a zenekar életében.

A korán bekövetkezett őszi 
eső miatt a hangversenyt a 
volt Belvárosi Kaszinó termében 
voltak kénytelenek megtartani, 
mely bizo ty akusztika szempont 
jából nem a legjobb. Szívesen 
reméljük, hogy a hangversenye 
ken megszokott, a termet zsú
folásig megtöltő közönség csak 
a rossz idő miatt maradt ezut al 
el, bár így is igen szép számú 
közönség előtt lépett a zenekara 
é éré dr. Rézbányay Dezső a 
zenekar uj karnagya, aki egyike 
azoknak a fiatal tehetségeknek, 
akik tehetségüknek és tudásuk
nak gyümölcsét, a nekik meg 
fe'elő pozícióban értékesíteni 
nem tudván, fiatal munkaerejü
ket es tehetségüket szerényebb, 
de talán megértőbb és hálásabb 
körben fejtik ki.

Kéhler: Magyar vígjáték n y i
tány hangulatos megnyitó volt, 
bár egy kissé érzelt a zenekaron 
a hosszú pauza u'áni kezdeti 
lámpaláz Rachmaninoff: Prelüd- 
jét, Liszt: Szerelmi álmát, Chopin: 
Po'onaise, adta elő zongorán 
dr. Rézbányái karnagy. Precíz 
kéztechnikával kezelt s az elő
adótól a hangokba átvitt érzel 
mektől, hol vadul dübörgő, hol 
lágyan simogató hangok szálltak 
felénk váltakozva Rachmaninoff: 
sötét pesszimizmusától, Liszt 
legszebb költeményének lágysá 
gán keresztül Chopin könnyed, 
nevető hangulatáig

Műsoron kivűl Lőrinc Olga 
mozgásművésznő Chopin Pre- 
lude-jének zenéjére Mohácson 
újszerű művészetet m ubto it be, 
könnyed, kifejező mozdulatok
kal illusztrá ta a zenét s elisme 
résül szép virágkosarat és tapsot 
kapott.

Utána a három zenekari szám 
Mascagni: Parasztbecsület, Vecsei: 
Valse triste és Brahms: Magyar 
táncok, volt az est legjobb zene-

Mégegyszer a szigeti 
pósta és egyebek.

Az utóbbi hetekben itt is, ott 
is, közgyűlési teremben is, uj- 
sághasábokon is fel-felbukkant a 
szigeti pósta problémája s több, 
kevesebb hozzáértéssel és tájé
kozottsággal, vitatható illetékes 
séggel és jóakarattal szóltak 
hozzá városatyák és nem város
atyák ehhez a hajánál fogva elő 
ráncigáit kérdéshez, vitatva a 
szigeti pósta életképességét, szük
ségességét s a megoldás mó
dozatait.

Engedtessék meg, hogy mint 
érdekelt szigeti, az itteni pósta- 
szolgálat és a helyi viszonyok 
ismeretében hozzászólhassak a 
Duna jobboldalán terítékre ke 
tült, de a szigeti népet feltétle
nül jobban érdeklő és kulturális

l érdekeit érintő kérdéshez.
Legelőször is a városi képvi- 

I selőtestület közgyűlésén felvetett

hangversenye.
száma. Az Intermezzó lágyságát I 
a Vals triste fájdalmas hangula I 
tát s ezzel szemben a Magyar ' 
táncok ritmikusságát pompásan 
hozta ki a zenekar s karnagyával 1 
együtt összes tagiait a legtelje 
sebb elismerés illeti.

Nagyhatású volt v. Somogy- 
váry Gyula : „A  fiú nem üthet 
vissza" c. komoly, gondolatok
ban gazdag, hazafiasságtól izzó 
színdarabja. Bájos volt Szarvadi 
ezredes unokája szerepében 
Merkner Etus, a rövid szerepé
ben is feltűnt a mindig kitűnő 
Geringer Manyi s mindkettő 
megérdemelten kapta a virágko 
sarat. A férfiszereplők: Csongor ! 
Béla (Kossuth), Detlkó  Károly 
(Ihász), Führer Ferenc (Szarvadi) ! 
és Kálmán Döme (Péter) művé I 
szettel, mély átérzéssel adták 
vissza a darab gondolatait s kjü 
Ionosén Csongor emelkedett ki | 
a kipróbált együttesből. Játékuk 
tökéletesebb neur lehetett, messze 
fe'ülemelkedettaműkedvelő nivón 
s igen sok szem könnyes volt, 
amikor a függöny összecsukó
dott.

Vitéz Marosy Gyula rendezése 
mestermunka volt s a legnagyobb 
elismerés ilieti. Külön meg kell 
dicsérni Petrovics Dezsőt élethű, 
művészi maszkjá ért

Rövid szünet után a zenekar 
utolsó, hangulatos száma követ
kezett Jacobi: Sybili egyvelege.
A könnyű, fülbemászó muzsika 
nagy sikert aratott.

Amit láttunk és hallottunk 
mind reménység arra, hogy ze 
nekarunk minden egyes hang
verseny ulán tapasztalatokkal 
bővülten és sikerektől megerő
södve a jövőben is még sok 
kellemes órát fog szerezni zene
kedvelő társadalmunknak, amit 
egyrészt Rézbányay dr. karnagy 
beigazolt zenei tudása és kar
nagyi készsége, másrészt az aktív, 
munkát és fáradságot nem k í
mélő rendezőgárda is dr. Gyár- I 
mathy Imrével az élen.

A hangversenyt hétfőn az 
iskolák számára nagy sikerrel ! 
megismételték.

»Sz. t/r.*

anyagi terhek kérdését szeret
ném megvilágítani a szigeti pósta | 
fenntartásával kapcsolatban.

Tudomásom szerint a város, 
a postával történt megállapodás 
alapján, egy szoba és konyhából 
álló lakást ad a póstamesternek, j 
melyet jelenleg évi 230 pengőért 
bérel a Belsőrihaban. Ezért azon
ban a póstamesfer lakbérillet
ményét kapja a póstamestertől, 
ami havi 12 P 66 fillérnek, egy 
évre pedig 152 pengőnek felel 
meg A lakás béréből tehát a 
várost csupán 78. pengő terheli.

Ezen szolgáltatáson túl a vá
rost terheli két küldönc fizetése 
is, akiknek a postai küldemé
nyeken kivül a bírósági, adóügyi 
és közigazgatási küldeményeket 
is ki kell kézbesiteniők s igy a 
pósta nemlétében is megtartan- 
dók volnának a tömérdek idézés 
végzés, büntetőparancs, adóintés 
és egyéb hivatalos papirosok 
kézbesítésére s igy ugyancsak a

sükkel.
Ezek lennének tehát a vám 

által adott szolgáltatások m 
lyeknek fenti megvilágítása után 
nem tudom megtalálni az, 
számítási formulát, amelvn.u 
eredményekép a felszólaló „■ 
rosatya úgy találta, hogy a "  
légi állapottal szemben'he yesehH 
és gazdaságosabb volna a s° 
geti pósta megszünietése s 
eddigi gyalog-küldönc hely^ 
esetleg három lovas-küldönc h, 
á'litása? '

Aki tisztában van a lótar.á, 
költségéivé! es a szigeti teren 
és útviszonyokkal, az azonnal 
rájön, hogy itt h ba csúszo l v í 
lahol a számításba.

Eltekintve attól, hogy a m„. 
levő pósta megszüntetése nem 
tartozik a városi képvise őtestü 
let hatáskörében s rentabilitása 
is talán inkább a m kir Pó5t, 
igazgatóságnak okozhatna gon 
dót, ha tényleg volna rá ok -  
magát a küldöncök lovasit’ását 
sűlszerünek tartanám.

Mert, tessék kérem elképzelni 
mily festői látvány t nyújt ina ez 
a három W ild East i, a szigeti 
viszonyokhoz stilszerüleg fetöi- 
tözött, sombrerós, Költ revolve- 
res, kürtös postillon, midőn e« 
ilyen, a múlt napokhoz hasonló 
sáros napon, fülig sáros musz
tángjaikat kipányváznák a város
háza előtti zászlótartóhoz s jelent
keznének egy jóízű szigeties 
„Kuníag“ -gal a napi postáért!!?

Más hozzászólás szerint, a 
szegedi és egytb tanyavidékek 
mintájára kellene megszervezni a 
szigeti postaszolgálatot, midőn 
is a küldöncök nemcsak kihor
danák az érkezeit anyagot, ha 
nem a feladásra váró küldemé
nyeket is összegyűjtenék a köz
ponti postahivatalba beszállítanák 
ezenkívül értékcikken árusításával 
is foglalkoznának.

Ezzel a proposítióval szemben 
a jelenlegi helyzet az, hogy a 
sziget 4 iskoájában tanyai 
gyüjtőállomások va nak elhe
lyezve, ahol közönséges és aján 
lőtt küldemények, pénz és cső 
mag feladható s értékcikkek is 
kaphatók. A küldöncök az össze
gyűlt anyagot naponta beszállít
ják a szigeti póstahivataíba 5 
onnan a reggelenkint beállított 
rendes napi járattal kerül a vá
rosban lévő 1. sz hivatalba.

Ezen tulmenőleg decentrali
zálni a póstaszolgátatot, a szi
geti tanyák mai szétszórsága 
mellett, nem volna célravezető, 
sem lehetséges, mert minden ut- 
keresztezéshez megsem lehet 
póstai gyüjtőállomást állítani.

Ha a javasolt — faluzó levél
hordó intézményt vizsgáljuk, 
(amely részben a mostani hely
zet visszafejlesztését jelentené) 
az a helyzet állna elő, hogy3 
kézkesitőknek mindennap be 
kellene járni az egész területet 
az esetleges feladások össze 
gyűjtése és az érkezett anyag 
kiosztása céljából, de mivel a 
feluzó levélhordó értéket csak 
20 pengőig vehet fel, illetve kéz
besíthet, mert ezen felül a pósta 
nem vállal fe'elősséget, — a ;0 
szigetiek az ennél magasabb 
értékű küldemények és 2 kgr-ná- 
nehezebb csomagjaik miatt kény
telenek volnának a városi 1- sz. 
póstahivataíba ballagni, ami a
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10—20, sőt még több km. utón 
g-vűL Hatósági azonosság — iga- 
zC átkelést a Dunán (ha le 
he. , és fél — egész nap idő- 
p^s.-kolást jelentene. De még 
J ezdlap feladásáért, vagy 
ep váltó, (pedig az sok kell !) 
aw_ \  yegbeszerzésecéljábólis, 
az e,..sz család félnapos őrszol-

; lenne kénytelen tartani, 
hogy a bizonytalan időben arra- 
járó' vélhordót el ne szalajtsa.

Az iskoláknál felállítani java
solt ügynökségek pedig amellett 
hí .nyegesen többe kerül 
m a mai postamesterségnél, 
a kézbesítést és forgalmat nem 
AÍ-anak meg, de ab ovo kér- 

dé- -ik  is, mert a tanítóság mai 
tu teitsége mellett még sokkal

fizetett mellékfoglalko- 
z,ist -cin képes vállalni.

N ncs is szükség ezekre a meg- 
oldást módokra! A posta jelen 
légi szervezete jó, csupán job
ban hozzáférhetővé kell tenni. 
Éppen ezért nagyon kérjük az 
i,leiékes köröket, hogy a terv 
beve t s megkezdett bekötő utak 
építésébe most már haladék nél
kül fogjanak bele. A kukorica- 
t rés ideje itt van s a szükséges 
földmunkák is elvégezhetők, ta 
Ián munkás is akad már, a pénz 
pedig rendelkezésre áll.

Az bizonyos, hogy ha a kör 
zeteket összekötő jó utakkal a 
város hozzáférhetővé teszi ezer 
rendkívül fontos kulturtényezőt

em tisztán a pósta fel 
lendítése, hanem inkább adófi
zető polgárainak helyzetén való 
segítés kell, hogy vezesse.

A pósta üzlet! — Es pedig 
jó üzlet!

Ha a póstahivatal könnyen 
megközelíthető lesz, ha a kül
döncök eddigi túlterhelése meg
szűnik, altkor egy megfelelően 
2g: . a postai előírások szerint 
uctarias, előzékeny és a szigeti 
viszonyokkal megalkudni tudó 
postamester a rossznak ma sem 
mondható évi egységszámot a 
duplájára fokozhatja fel elsősor
ban a saját, másodsorban a m. 
kir. póstakincstár s nem utolsó
sorban a fenntartáshoz hozzá- 
járuló város érdekében és meg
elégedésére.

Ezekben kívántam hozzászólni 
a szigeti pósta cseppet setn 
világrengető problémájához s ha 
csak némikép is sikerült az ér
deklődőknek a szigeti pósta 
ügyében felmerült aggályait el- 
Osziatnon, máris elértem célomat 
s remélem a rég szükséges in
tézmény támadása helyett, annak 
a fent megjelölt utakon való 
felv rágoztatásához fognak egyéb 
ként nagyra értékelt támogatá
sukkal és hozzászólásaikkal se
gédkezet nyújtani. Decleva Géza

(Múltkori cikkünk célja a szigeti 
1 ^szolgálat olyan megoldása volt 
a ttit-  y a szintieknek legyen megjelelő. 
Ennek érdekében minden hozzászokás
nak helyet adunk, amely a cél elérésé
hez vezet. A szerk.)

— Megszűnt a sombsrekl 
szerb iskola. A vármegye köz 
igazgatási bizottsága ülésén Berze 
Nagy János dr. tanügyi tanácsos 
bejelentette' hogy a somberek! 
görögkeleti szetb iskola meg
szűnt, miután két leánynőven 
déke volt.

Nem a tiloxera a szőlő 
legnagyobb ellensége.

Nagy a sora annak, ntig a 
szölórügyböi bor lesz. Fagy, jég
eső, szárazság, nedves rothadás, 
napfény hianya, peronoszpóra és 
egyéb baj tizedeli meg a sző,öt, 
a legnagyobb ellenségnek azon-

irtják. I
szőlőtelüt sikerült leküzdeni.

S mégis, ritka az olyan szőlő
birtokos, aki megléte ő jövedelem
mel rendelkezik. A szóin ntűv-lése, 
gor.dozasa, a sok ta ajmunka es 
permetezés eszi a pénzt s m re 
szüretre kerül a sor, a néhány 
hektoliternyi termes nem kár- 
pótoja a birtokost a sok kiadásért, 
kevés a jövedelem, ha ugyan rá 
nem fizet a gazda.

M ert? Mert megadjak ugyan
azt a néhány kapálást, a perme
tezést is imittei am.ital, de már a
trágyázásról ne n g doskodiak.
Ha van kis is tá ll'trag . a, az: be
ássak, de mar riikán vesznek s
lm ni cs, koplal a szőlő. Pedig a
szelő más növénnyel szemben
nagymennyiségű tápanyagot igé
nyei. Ezt meg kell ad .i. .Minthogy
azonban szerves tr gyája a ma
gyar sz - . . .  .1 ... - . . . . .  kevés
Van, a 1 oag táj ... _
igényéi csak mülr. így avat tudja
kielégiie i. L.ailotrágyaval :s mű
trágyává! trágyázva, a szoloer-
nicles ntirta.u tk s jövedelmező.
Az a gazda, „k i szó.éjét ehezteii,
nagyobb ellensége annak, mint
a frloxera.

— Az alispán mohácson. 
Fischer Béla, Baianyavármegye 
alispánja csütörtökön délelőtt 
Mohácson járt s megtekintette a 

j kórház kibővítési munkálatait
és a szigeti gyümölcsöst.

— H iva ta lv izsga la t a rend- 
| ő rkap itanyságon  Szerdin .Mo- 
| hecsra érkeztek Halász E emér 

dr. rendörfőtanacsos, dr. Unger 
Jenő rendöríogalntazó, Hollósy 

i József számvizsgáló és Kerekes 
1 Kornél dr. rendőrfőfelügyelő a 
1 budapest vidéki rendőrfókapitány- 
i Ságtól a szokásos h.vaiaivizsgalat 
I niegejlesére. A renderkapitanysag 
| hivata(vizsga ata szombatig tart.

— Házasság. Eperjesy Ferenc 
i,y. városi tisztviselő folyó hó 
10-én házasságot kötött M arti-

. novics Terézzel Búd pestről.
— Credogyűlés. Folyó hó 

I 11 én délután a rossz idő daetra 
I is szép szambán haigattak Curi 
' lovics Or.o előadásul a credista .
I Az előadó megnyerő előadásban 
| vázolta sú yos igazságait az em

beri életre I és a icrmészetfeletli 
eletszemleletról. Tihanyi Ja os 
plébános a szociális segítés szük
ségességéről, a kai szervezkedes 
módozatairól és varható ered-

! menyeiről beszelt.
— H a lá lo z á s .  Rió István 

csizmadia mester, életének 65 ik 
évében pénteken elhunyt. Tente- 

I tése vasárnap délután volt a 
1 Rókus kápolnából. Az elhunytban 
■ lasnádi György városi tisztviselő
| apósát gyászolja.

. . .  t - J  C A C -fC űY

— Zárgondnok F rigyas fő 
harceg uradalm ában. A főud- 
varnagyi bíróság Frigyes főherceg 
hitbizomanyi birtokaira zárlatot 
rendelt el es gondnokul Maier 
Emil volt jószagkormányz Jt ne
vezte k:. A go.ndnokkirend.'lés 
célja a hitbizományi birto-c nteg- 
men ése Frigyes fő tere .-g 41.0 JO 
ho 'd is b irtokét ugyanis a régi 
400-000 holdas birtok nyugdíj- 
terhe nehéz hely zetbe sodortak s 
a gondnok feladnia lesz a s o- 
ciális terhek figy elenibevételevel 
a birtok jövedelmezőségét bizto
sítani.

— Lemondott tanító Berze 
Nagy János dr. tanügyi tanácsos 
a varmegye közigazgatási bizott
sága keddi ülésén bejelentette, 
hogy Simon György lánycsóki 
tanító állásáról lemondott.

— A bajaiak Jugh páterér . 
A bajai lapok írják, hogy fugh 
Miklós páter érdekében, akit fel
sőbb hatósága Mohácsra helye
zett, nagyobbszámu küldöttség 
járt, visszahelyezését kérve. A 
bajaiak kedvező választ kaptak s 
örömmel várják vissza szeretett 
lelkipásztorukat.

— Névmagyarosítás. A bel
ügyminiszter megengedte, hogy 
Hamberger Jakab izabellaföldi 
uradalmi számvevő, valamint Etel 
és Kató nevű gyermekei családi 
nevüket > Hadfié ra változtassák.

— Tihanyt plébános előadása 
a cigányiskulában Vasárnap 
délután 4 órakor Tihanyi János 
plébános előadást fog tartani a 
cigányiskolaban a felnőtt cigá
nyok részére. A cél a cigányok 
kozott általános vadhoz <ssag 
inegsziinieiese es ösztönzés a 
törvényes házassagkötesre. Tiha
nyi p ebános előadása misszió 
ezen a téren és hisszük, hogy fara
dozása eredménnyel is jár majd.

— Elveszett ponyva. Vida 
Ferenc mohácsi lakos L)u taszek 
csőről Mohács fele igyekezett 
kocsijával. Bar hataraban vette 
eszre, ; ogy a ko.sijan volt 4x5 
méteres nagy ponyva elveszett. 
A kar 30 pengő. Az elvesztést 
bejelentette ügy a dunaszekcsöi 
csendőrstgen, mint a mohácsi 
rendórkapnanyságon.

— Ellopott 100 pensö. 
ner Adám cselegörcsönyi molnár 
feljelentést tett, hogy Pécsett az 
egyik vendéglőben ismeretien 
tettes ellopta zsebéből pénztár
cáját, atneyben száz pengő volt. 
A nyomozás megindult a tettes 
kézrekeritésére.

Szép kis De némely konyhá
ban olyan is a v.iagitas, hogy lehetet
lenség megkülönböztetni a dobozokat

Ilyen rr„ q ’epete L en aligha lesz része, 
ha mindig TUNGSRAM dup aspiral- 
,ampát hasznai. Sokkal jobb a fényé 
— mégis kevesebb áramot fogyaszt.

T U N G 5 3 A M
D U P L A S P I R A L L Á M P A  

v a ló  s z o b á ib a

— Készül a kórházi kápolna. 
A kórház kibővítési munkálatai
val kapcsolatban szép kis kápolna 
is készül a kórházban. Az uj 
épület végén van a kápolna elég 
szép férőhellyel. Nagyon szép 
a szentély kiképzés, ame'y egy 
hatalmas boltív mögött van s 
freskóval díszítik. Oebauer Ernő 
pécsi festőművész festi a freskót 
s csütörtökön járt Mohácson a 
festés előkészületeire.

— Hamis kétpangősöí a 
városházán. Bánfai Studor vá
rosi pénz arnok fejelemest tett a 
rendőrségen, hogy valaki hamis 
ketpeitgóssel fizetett a pénztárnál. 
A hamis ketpengőst felküldték a 
Nemzeti Bankba, ahol megállapí
tották, hogy mar 90'J db. van 
ugyanezen készítményből lefog
ta va. A nyomozás folyik a fór- 
galontbahozó feltalálására.

— Kisütött a nap . . .  A 
gazdik, a szolósgazJta hetek óta 
aggó latommal tekmtgettek fe • 
(ele a reménytelenül a beborult 
eg felé, mim a termésre. A szőlőt 
nem tud ak leszüretelni, a ten
geritörés kesett s az eső szaka 
datlanul esett. Vegre a héten ki
sütött a nap és csakhamar han
gos lett a szőlőh egy. Mindenki 
igyekezett elvegezni a szüretet, 
mindenki sietett, mert hatha újra 
megered. A tengeritörést is el
kezdtek már es szorgos munka 
folyik az egész hatarban.

— Mikor lesz készen a k ó r
ház? A kórház kibővítési mun
kálatai meglehetősen előrehalad 
tak, azonban a tervezett novem
beri határidőig teljesen nem 
készülnek el. Valószinüieg decem
ber közepe felé lesznek egészen 
készen. A hideg idő beállta előtt 
mindenesetre a külső munká
latokat befejezik s csak azok 
maradnak, amelyeket a téli hóna
pokban is tehet folytatni.

— Öl iskotáha tö r le k  be 
Baján. Máshol Írjuk, hogy a 
mohácsi rendőrkapitányság átirt 
Bajáta a mohácsi iskola betörés 
után, mert az volt a véleménye, 
hogy innen oda mennek a be
török. Ennek ellenére, mint a 
bajai lapok írják, Baján a betörők
nek sikerült a munkájuk, ö t he 
lycn törtek be egy éjszaka, öl 
iskolát látogattak meg, szeren
csére azonban nagyobb érteket 
nem taialtak, csupán az egyik 
iskolában a szegények részere 
összegyűjtött élelmiszereket fo- 
gyasztotak el, illetve részben 
elvitték,
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— Részleges munkabeszün
te té s  k ó rh é z é p itk e z é s n é l A 
„László" kórház kibővítési mun
kálatainál a kőművesek egyrésze 
szerdán délben letette a szerszá
mot és sztrájkba lérett. A mun
kabeszüntetés előzménye az, 
hogy az egyik pallér, állítólag, 
kiabált a munkásokkal. Az egyik 
kőműves erre letette a szerszá
mot s a többi, vele együtt vidék
ről ide került kőművesek is ab 
bahagyták a munkát. A munka
vezető bejelentése folytán leuta 
zott Pécsről Márovics Andor 
építési vállalkozó. Az iparhatóság 
részéről Éva László városi ta
nácsnok jelent meg a helyszínen 
az eset kivizsgálására. Megálla
pítást nyert, hogy a munkabe
szüntetésre nem volt ok s a 
munkásokat erre mind elbocsá
tották.

— A névm agyarosítás. Kap
tuk a következő levelet: Több 
ízben irt már a Mohácsi Hírlap a 
névmagyarosításról, általános he 
lyeslest keltve cikkeivel. A lég 
természetesebb valami az, hogy 
minden magyar embernek magyar 
neve is legyen. Ra kell azonban 
mutatnom, hogy nem mindig ra j
tunk múlik. Az én rokonságom
ban történt ugyanis, hogy a be
adott kérvényt minden indokolás 
nélkül visszautasítottak, egysze
rűen ráírva, hogy a kére'em nem 
teljesíthető. Ha a magyar név 
engedélyezésének komoly oka 
van, megértem, de mondják is 
meg, hogy mi ez az ok, legalább 
tudni szeretné az, aki a bélyegeket 
megvette és a kérvényt e készí
tette. Aláírás.

— M egvadu lt lo vak . Szom
baton, folyó hó 10 én délután 
(jrosch Miklós szajki gazdálkodó 
lovai a Király utón megvadultak 
valamitől és vad iramban rohan
tak a város belseje felé. A Franki 
üzlet előtt a jarda felé fordultak 
és a rúd a kirakatot is elerte es 
betörte A járókelőknek sikerült 
kissé megnyugtatni a lovakat. 
Am ikor elindu’t a gazda, a lovak 
ismét megbokrosodtak s most 
rohanás közben Cserháti Sándor 
halászüzletének kirakatat törték 
össze. Itt aztan végleg sikerült a 
lovakat megfékezni, azonban 
csak a károkozás u'án mar. Grosch 
mindkét helyen kijelentette, hogy 
az okozott, mintegy 300 pengő 
kárt hajlandó megtéríteni.

— „Takarékos v ilá g ítá s "  
koránt sem jelent annyit, hogy 
olcsó lámpát kell használnunk. 
Nem a lámpa ára lényeges, ha
nem a lámpa által fogyasztott 
énekes áram mennyisége. Minden 
lámpa vételárának sokszorosát 
fogyasztja áramban — gazdasá 
gosan és takarékosan tehat csak 
akkor világítunk, ha azt a lámpát 
választjuk, melynek áramfogyasz
tása a legcsekélyebb, fénye v i
szont a legjobb. Ilyen lámpa a 
"lungsram Duplaspirállámpa.

— Baleset a széntelepen. 
Schaffer József szénrakodó mun
kás az egyik uszály berakodó 
hidját allitolia össze munkastár- 
saival. Az egyik bak közben 
megcsúszott s Schaffer jobb keze 
a bak es egy kő közé szorult. 
A közép és mutató ujjat zúzta 
össze.

— őszi d ivatlap újdon
ságok megérkeztek. Kaphatók 
Fridrich Oszkár könyv- és pa 
pirkersskedéseben Mohács.

Egy szegedi egyetem i ta n á r 70.000 
kni-es barangolása  D unántúlon.
A magyar tudományos kutató munka újabb diadala. 

Kogutowicz Károly dr. földrajztudós impozáns vállalkozása
Evek óta folyik az a lelkes, 

kitartó, és fáradhatatlan munka, 
amellyel dr. Kogutowicz Karoly 
szegedi egyetemi tanár, a Ferenc 
József Tudományegyetem Föld
rajz Intézetének igazgatója 192/- 
b :n  nekilendült, hogy felfedezze 
a Dunántúlt és a Kisalföldet — 
a magyarok számára. Most, hogy 
felfedező útjáról visszatért, bejárt 
hegyet-völgyet, ezrek és ezrek 
által ismeretlen tájat, ku'atla a 
magyarság ősi eredetét, kereste 
az ősök nyomait, a kuliura kez
detét cs felfedezte a Dunántúlt, 

j utjának leírása úgy hat, mint a 
legizgalmasabb regény, a leger- 
dekfiszitőbb útleírás, ismeretlen 
földekről, ismeretlen emberek
ről . . . Pedig akikről ir, véreink, 
földjük a mi földünk, fölöttük is 
magyar ég tündököl, őket is a 
magyar balsors sújtja és nekik 
is a jobb magyar jövendő az él
tető reménységük.

Az útleírásoknak általában 
nagy sikerük van. A lelkes ol
vasótábor mindinkább követeli az 
értékes utazási beszámolókat. E n- 
lékezhetünk hogy Félix Moeschlin 
hollandus utazó „20.000 km' 
Amerikában" c munkájával, 
amelyben az Amerikai Egyesült 
Államok pompás le’rását adja, 
világsikert aratott. Ha arra gon
dolunk, hogy ez a hollandus a 
modern technika minden vívmá
nyával felszerelt Amerikát a lég 
tökéletesebb közlekedést eszkö
zökkel, jórészt repülőgéppel, s á- 
gu'dó autókkal járta be, mennyi
vel nagyobb teljesítménynek kell 
tekintenünk dr. Kogutowicz Ka
roly munkáját. A szegedi egye
tem európai h itű  tanára úgyszól
ván minden támogatás nélkül, 
saját erejére utalva 70 000 km.-t 
barangolt be Dunántúlon, egyik 
nap katedráján a földrajz tudo
mányba vezette de hallgatóit, má
sik nap elindult, hogy foly tassa 
felfedező útját s harmadnapra 
visszatérve talán éppen Ameriká
ról tartott előadást katedráján, 
éjszaka pedig kutatásainak gaz
dag eredményeit dolgozta fel. , 
így él, dolgozik és küzködik ma I 
egy magyar tudás, akinek telje- | 
sitménye e őtt meghatottan kell í 
megállt.unk. dr. Kogutowicz Ka |

— „F ú jj b i r ó l "  A labdarugó 
mérkőzések közönsége bizony 
igen gyakran tiszteli meg a m ér
kőzést vezető bírót azzal a k iá l
tással, hogy „P fu jj ó iró l" Báján 
is úgy látszik hasonló a tónus a 
mérkőzéseken, mert megtörtént, 
hogy egy ilyen felkiáltásért az 
egyik nézőt igazo tatta a rendőr. 
Targyalasra került a dolog, ahol 
azonban a vadiott azzal véde
kezett, hogy ő nem serte te meg 
a birót, mert csak azt kiáltotta 
feléje, hogy „F ú jj b író !" Ezt 
pedig azért tette, mert a bíró 
igen sokat fütyült s ezzel akarta 
figyelmeztetni. A b,ró azonban 
nem fogadta el ezt azt egyébként 
igen ötletes védekezés, és eiiteite 
a vádlottat.

roly valósággal felfedezte a ma
gyarság szamára edd g ismeret
len Dunántut.

Aki Kogutowicz munkáját ab
ban a hitben veszi kezébe, hogy 
földrajzot fog lapozni, kelleme
sen csalódik. A könyvben ugyanis 
nyoma sincs a földrajz ntegszo 
kott, unalmas fe sorolásainak s 
nem is sablonos u'leirás egyéni 
impressziókról, itt rejlik dr. 
Kogutowicz Káro'y könyvének ! 
nagy sikere, ámen yiben egy uj, | 
bámulatos móds terrel magat a 
táját eleveníti meg az owasó j 
elölt, ahogy az megteremtődik, 
ahogy abban, mintegy titokzatos 
kohóban, öss együlemienek a 
természet erői és kincsei. Plasz
tikusán tarja elénk a kiváló szerző, 
hogy milyen sors vart itt az 
erdöországban, ott a viz bitodal 
mában az ősemberre, mit hozo't 
a római kuüura, hogyan a'aku't 
az át magyar tájjá, m it rombolt 
tatár, török, hogy azu'án az 
utolsó, 150 esztendőben miként 
alakult át a modern élet szinte 
révé. Kogutowicz dr. a k u ’ató lá
zas izgalm ival keresi a kibonta
kozást es előtte talán még senki j 
sem oldotta meg iiyen tökélete
sen a m illió rejtélyének nagy tit | 
kát. A könyvben tökéletes ma
gyarázatot ad, hogy miért kelet
keztek pl. Sopron korül a szőlő- 
venyige tövében módos apró 
polgárvárosok, ősrégi gettókkal, 
miért lett pl. Fehérvármegye a 
nagy falvak hazája, m ért Baranya 
vagy Zala az aprófalvak százai
nak tanyája. De ezenkívül foglal
kozik a könyv a magyarság mai 
legaktuálisabb, legégetőbb és lég- 
sorvasztóbb problémáivá is, kö
zöttük az egyke kérdésévé, szó 
val mindazzal, ami minden ma
gyart erdekel, minden magyar 
szamára értékét jelent.

Kogutow icz professzor az egesz 
magyarság nalajat kiérdemelte ez
zel a munkájával es ennek az 
elismerésnek bizonyítékát szolgai- . 
tatjuk azzal, hogy könyvét o.vas- ' 
suk, terjesztjük es a magyar tu 
dós tanítását tovább adjuk

A Dunántúl és Kisalföld c. ér- ' 
dekfeszitő födra jz i munka mar 
kapható lapunk kiadóhivatalában, j

— Nam sikerül: a hétfői vá-
1 sáe. A hétfői országos vásár 

nem sikerűit. Nagyon kicsi volt i 
a felhajtás is, de aránylag kevés 
fogyott is a felhajtott jószágból. 
Az ok részben az, hogy a tartós 
és vasárnap is szakadó eső 
folytán távolabbi helyekről nem 
jötlek el, másrészt azonban a 
mohácsiak a hétfői szép napot 
fel akarták használni szüretre s 
más meze munkálatokra. A vá- j 
sár statisztikája a következő: Fel- 
hajtatott: szarvasmarha 436, ió 
203, sertés 746, juh 265, elada
tott szarvasmarha 235, ló 54, 
sertés 346, juh 151 Az eladási 
árak elég magasak voltak.

— Postai közlemény. A m. kir. 
póstavezérigazgatóság megengedte' 
hogy a takarékpénztári csekk
számlatulajdonosok távbeszélő 
díjtartozásukat a takarékpénztára 
kiállított úgynevezett , , Idegen" 
csekkel is kiegyenlíthessék. Te
kintettel arra, hogy a díjtartozá
sok iiyen formájú kiegyenlitese a 
készpénz forgalmat kíméli, es ez
zel az ország pénzgazdasagi ér
dekeit e'ősegiti, ajánlatos a- en
gedményt igénybe venni. Blvebb 
felvilágosítással a postaion iki 
iroda szolgál.

— Kőrakások a Jókai Mór 
utcában. A Jókai Mór utcából 
kaptuk a panaszt, hogy már jó 
hosszú ideje az óvoda tájékán 
nagy kőrakások éktelenkednek. 
Tudtunkkal ezeket a csatorna 
befedése miatt tartják ott, azon
ban az utca lakóinak panasza 
szerint úgy vannak elhelyezve, 
hogy esős időben gátolják á 
víz lefolyását s a napokban is 
hatalmas mocsarak voltak, ame
lyeken lehetetlen volt átmenni. 
A panaszt a városháza illetékesei 
figyelmébe ajánljuk.

— V akm erő  kerákpárlopas. 
Az elharapódzóit kerékpártú vaj- 
lásnak egyik legkirívóbb esete 
kedden délután történt. Mayer 
Ferenc polgári iskolai igazgató a 
Kát. Legenyegyletbcn volt s ke 
rékpárját az ivó és a nagyterem 
bejárata előtt levő előtérben he
lyezte el. Az épületben kőmüve 
sek dolgoztak s állandóan ki-be 
jártak s mégis, mire Mayer el
végezte benn dolgát, a kerékpár
n á l már csak a helyet lalalta 
meg Ez a vakmerő lopás szinte 
kihívja az óvóintézkedéseket, 
amelynek hatósági része csak 
abban állhat, hogy több őrsze
met kall beállítani.

—  K ü lfö ld ie k  bejeleniós8. 
A rendőrkapitányság figyel.nazie.i 
a szállásadókat, vagy megbízó; 
tóikat, hogy külföldi honosokat, 
ha csak a legrövidebb iJeig is itt 
tartózkodtak, be kell jelenteni a 
rendőrkapitányságon, illetve kije
lentem is azonnal, ha e.tavuz a-ti 
A bejelentés alkalmával a küifá.d- 
honos útlevelet is be ke l mu, 
tatai, meri a rendőrség e.lenőrzi, 
h o .y  az útlevél nem jár; e meg le ?

— A n y a k ö n y v i oejegyzesek 
sze rin t 1936. évi október hó 
9 tói 1936. évi október 16-ig. 
Születések: Pintér Rizsa, Maczkó 
Rozá ia, G /uricza István. Házas
ságkötés : Eperjessy Ferenc es 
Martinovics Teréz. Halálozások: 
Gruber Antal 69 eves, Kov.icsics 
István 1 hónapos, Matkó K i . t i i  
11 napos, Kolompár János 62 
éves, R ó István 65 éves, Major 
János 30 napos, Dobszai Miha.y 
96 eves, Babos k iv in n e  84 eves, 
Szabó J inosné 23 eves, Szabó 
Fere ic 3 hónapos, özv. Papp 
Sandoroé 70 eves.

I D Ő J Á R Á S

A . m o l i á o s i  i n .  i< ir . t é l i  
g a z d a s á g i  i s k o l a  m e t e o 
r o l ó g i a i  á l l o m á s a  j e l e n t i  
1930. O tt. 9 tő 19Jü. oki. 16 g

Mohácsou
ahőmérsékieti m axim um -(■ S ;C 
a hőmérsékleti minimum — 2 ’ C” 

csapadék 13 1 mm
ti í A Z G A T r  >-»Ái •

I l i :  t le s e n  íi
<Wohác«i H írlapban!
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_  F o ly ta tó d n a k  az Isko la - 
b tlö ié s e k  A múlt heti vakmerő 
. ohácsi is o a betörés után a 

rerdörkepitányság ér
est küldött több varosba. El-

; va ez ezelft i iskotábetörések- 
vált színűnek tartotta, hogy

Szekszérd, esetleg Barcs, 
Vi-zprém következnek sorra. Ér- 

<_::e ezen városok rer.dőr- 
s figy elmébe ajánlotta a 

k eddigi útvonalát. Tény- 
ia 1- t napra Baján törtek be 

ukba s utat a Szekszárd
„ v. érett. A rendőrségnek 

kent egy autóra van gya- 
at: elynek htrom  utasa volt

, ii.chác-i betörés előtti napon 
-l an is járták. Valószínű, 

c vek utasai követték el a 
-eket s azuian autón tá- 

v, . . . k i ,  hogy más városokban
fűi

L ó k ö tő á  N é m e tb ó lyb a n . 
. ültön lókötők járták. Meg- 

tk, amikor W llz l János gaz-
j  jn és csaladja este a ku 
, .« (osztóba mentek s közben

vezették a gazda két lovat az 
ebei s a jugoszláv hatar tele 

i  e ekültek. A lovak szerszám- 
j a hatar közelében megtaláltak 

í két 800 P. értékű ló nem 
h; elő. Valószínűleg ugyan- 
l a to.vajok járták K/achen- 
féld Ai al lum etbély i gazda há- 
z ni, is. A gazda ugyanis gya-

. neszre leit figyelmes, lámpát 
g\u v . , nrre a külső szobából a 
. a ,-, ok t iíu  ottak. A nyomozás 
n.eg.i dúl*.

—  Vasárnap a pályán rádió 
lesz felszerelve, mely Cseh—  
Magyar Európa kupa mérkőzési 
Prágából közvetíti.

Bácska Mohácson.
Vasárnap Bajára volt kisorsolva
Bajai Bácska SE elleni mérkő

zés, de fe'csereive a pályaválasz- 
'ojogot (?) Mohácson került lebo
nyolításra az őszi bajnoki mér- 
v zés. A Bacska csapata kitűnő, 

■latlanul gyors játékosokból áll, 
:ntt a barátságos mérkőzésen a 

.. ohacsi közönség is tapasztalha-
. A bajnokságban is jó l megállja 

a helyét, mert a tabella közepén 
( in es kü ónösen a BTSE biztos 
legyőzésével szerzett magának 

gy nevet és respektust. A jó 
együttessel szemben áll az M IÉ  
gyenge formája és a vasárnapi 
súlyos veresége, amely nem sok 
jóval biztat s nem sok kilátást 
,yujt a jó eredményre. Reméljük 
tzorban, hogy a vezetőség is 
végre nemi tapasztalatot leszűr 
- utóbbi gyenge szereplésből és 

megfelelő eredmény születik 
a vasárnap délután 3 órakor el
döntésre kerüiő mérkőzésen.

BTSE- MTE 8 :0  (4 : 0 )
Baja B a jnoki. Bíró: Móder.

A november 8-ára kisorsolt 
mérkőzés előrehozása, amint elő

átható volt, súlyos kudarccal, 
de még súlyosabb vereséggel

végződön, mert a négy tartalék 
hiányát máról-holnapra nem tudta 
a vezetőség pótolni és játékosain, 
kon a fáradság jelei mutatkoztak-

Esős időben, erősen csúszós 
pályán, Turul fölénnyel kezdődik 
a játék és megújított csatársora 
lövéssorozattal döngeti a mohácsi 
kaput. A támadások eredménye 
a 9 percnen Nemesik gólja 1:0. 
Mohács nem bírja ezt az erős 
iramot, kü.önösen az erősen tar
talékos jobboldala s ’ ntit. A BTSE 
pontos passzokkal közelíti meg a 
mohácsiak kapuját es Lehel gól
javai fejezi be az akciót 2.0. Az 
NI 1 E csak erőtlen lefutásokkal 
kísérletezik. A 30. percben Nem
esik lő gólt 3 0 Az utolsó perc
ben pedig Kovács balszelsó tisz
tán lefuthat és bc illitja  a félidő 
eredményét 4:0

A második félidő gólsorozatát 
Nemesik nyitja meg az ö perc
ben, majd a ló  percben ugyanő 
lő gólt és igy mar 6 : 0  az ered
mény. Most a turul visszaesik, 
mert kondícióban nem a legjobb 
és Mohács is vezetne veszély es 
tamadast, de jobbszárnyukon el
akadunk. A 36 p-ben ismét 
Nemesik lő gólt 7:0. A követ
kező p-ben pedig Feketekovács 
beállítja a végeredményt 8.0. Az 
M TE még lámád, de tervszerűt
len és eielytelen támadásai siker
telenek.

A megérdemelt súlyos veresé
get Mohács ü tn i tudta elkerülni, 
mert a mecstrening nélkül beállí
tott tartalékjai teljesen csődöt 
mondtak es igy a csapat többi 
tagjai sem tud ak megbirkózni a 
rajuk nehezedett kettős feladat
tal. A rosszul összeállított csapat 
mellett a két uj csatárral felvo
nuló BTSE pedig nagyszerű já 
tékban játszotta (égig a mérkő
zést. Az MTE i el az ifjú  Verner 
aksrateros jateka keltett jo be
nyomást. A Turuí legjobb része a 
csatársor volt.

Sporthírek.
A bajai alosztályban vasárnap 

szabadnap volt és így több mér
kőzés nem került lebonyolításra. 
Az e muit vasárnap tartott mér
kőzéseken az NSE a Bácskát 
4:0-ra, míg a BTSE a BSE-t 
3:1 re győzte le bajnoki mérkőzés 
keretében.

A BTSE vasárnapi nagyarányú 
győzelmével a tabella élére ugrott 
és valószinüleg a továbbiak során 
is megtartja vezető prozicióját.

Ezzel szemben a súlyos vere
séggel az M TE az utolsó hely et 
foglalta el a bajnokságban.

A Bácska mérkőzésnek Mo
hácson való tendezese futballin- 
tézőnknek újabb sportmelléfogása, 
mert igy a tavaszi bajnoki mér
kőzésekből ismét eggyel kevesebb 
lesz Mohácson s igy majd a 
megerősítendő csapatunk csak 
két bajnoki mérkőzésen szerepel 
itthon tavaszkor.

Szerkesztöi üzenetek.
.M ohácsi, legközelebb sorra kerül. 

Mindig szivesen látunk minden közér
dekű felszólalást.

Felelosszerkesztő:
BÁN ANDRÁS
Laptulajdonos és k iadó:

FRIDRICH OSZKÁR

AUTÓTÉRKÉP
50 fillér.

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében 

M o h á c s .

C sem egeszőlő
l

OOO (Kék hamburgi muskotály, 
o n n v ?  Pécsi szagos, Matliiasz Já- 
CO o nos, Horthy Miklós. Kecske-
OOO csöcsii) 5 kilón felüli téte

lekben eladó 30 fillér, válo
gatott 35fillér árban.
Telefon 304.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

1445 193ö szám

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank R T. végrehajtatnak 
özv Simosics Zsifkóné szül. 
Schlinghoffer Anna végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi ha
tóság végrehajtási árverést 300 
pengő tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a versendi 173. 
számú betétben A I. 1—2. és 
4- 5. sorszám alatt felvett 2023 
hrszámú 392 Q-ölnyi szántónak 
1 s részére,

2024. hrszámú 572 Q  ölnyi 
szántónak 1 „ részére összesen 
421 75 pengő, — és a 2727. 
hrszám alatt felvett 456 Q  ölnyi 
szántónak 1 2 részére 31 50 pengő 
kikiáltási árban, — de a C 12. 
sorszám alatt a 2993 1934 tk. 
számú végzéssel özv. Schling- 
hoffer Jánosné szül. Erb Katalin 
javára bekebelezett özvegyi jogá
nak fenntartásával, úgy azonban, 
hogy amennyiben ezen ingatlan 
illetősége bekebelezett s ezen 
özvegyi joggal rangsorban meg
előző tehertéte'ek kielégítésére 
szükséges 520 pengő valószínű 
összeg be nem folyna, úgy az 
özvegyi jog hatálytalanná válik 
s az ingatlanilletőségre ezen 
özvegyi jog nélkül fog, úgy 
azomban elárvereztetni.

A versendi 1620. számú be
tétben A -j- 1—2. sorszám alatt 
felvett 2021. hrszámú 544 Q  
ölnyi szántónak 1 » részére 76 
pengő 50 fillér,

2022 hrszámú 151 Q  ölnyi 
szántónak 1 2 részére 21 pengő 
kikiáltást árban, de a C 7. sor 
szám alatt a 2993 1934 telek
könyvi számú végzéssel özvegy 
Schlinghoffer Jánosné szül. Erb 
Katalin javára bekebelezett öz
vegyi jogának fenntartásával, úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
ingatlanilletőségre bekebelezett 
s ezen özvegyi jogát rangsorban 
megelőző tehertételes kielégíté

sére szükséges 520 pengő való
színű összeg be nem folyna, úgy 
az özvegyi jog hatályialanná válik 
s az ingatlanilletőség ezen öz
vegyi jog nélkül fog úgyazomban 
elárvereztetni.

A versendi 1785. számú be
tétben A +  1 sorszám alatt
felvett 375. számú 86 Q-ölnyi 
háznak (udvarral) felére 600 P 
kikiáltási árban, de a C. 15. 
sorszám alatt a 2993 1934 telek
könyvi számú végzéssel özvegy 
Schlinghoffer Jánosné szül. Erb 
Kata'in javára bekebelezed öz
vegyi jogának fenntásának, úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
ingatlanilletőségre bekebelezett s 
ezen özvegyi jogot rangsorban 
megelőző tehertételes kie'égité- 
sére szükséges 520 pengő való
színű összeg be nem folyna, 
úgy az özvegyi jog hatálytalanná 
válik s az ingatlaniüetóségre 
ezen özvegyi jog nélkül fog, 
úgyazomban elárvereztetni

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek VERSEND községházá
nál megtartására

1936. évi november hó 7 
napjának délelölt 9 éráját

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

1 Az árverés alá eső irgatla 
nokat és pedig a llázadó alá 
esőt a kikiáltási ár felénél, egyéb 
ingatlant a kikiáltási ár kéthar 
madánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet. (1908 : XLI. t. c. 26 §.)

Dr Krausz Győzővel szemben 
a legkisebb vételár 647 pengő 
20 fillérben ádapittatik meg.

A Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank R T. a legkisebb vétel
ár nélkül árverezhet. - -

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10° o-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számitolt, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bá
natpénznek e'őlegesen bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni. (1881 : LX t. c 147., 150, 
170. §§; 1908 LX. t. c. 21. §.)

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 ki
egészíteni (1908: XLI t. c. 25 §.)

Mohács, 1936 évi május hó 
10. napján

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

DÁRDÁI FERENC
kiadó.

B--------
A G IL IS ,  Ü G Y E S

fiatalember vagy fiatalabb 
munkaképes nyugdíjas jutalék 
később Éiflistéses állást kap
hat a Duna Általános Bizto
sitó köivetitö ügynökségénél.
B á n  h i t e l i r o d a .

t i
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C s á n y i Já n o s
képesített ácsmester és vállakozóTervez, Yállal és épít.
Mohács, Rákóczi u . 21— 23. sz,
Keii a nagyérdemű épitóközön- 

ség szives pártfogását.

E la dó
Szent János utca 20 számú 
ház, pe^kemencével es üzlet 
helyiséggel, nagy udvarral.

SZABÓ FERENC vasutas.
A mohácsi kir. járásbíróság mint 

telelekkönyvi hatóság

1661 1936 tk. sz.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Ftied Sándor végrehajtatónak 

Rótt János és neje Rítt nger 
Anna végrehajtást zenvedők e'lf n 
indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság elrendeli 
a végrehajtási árverést 390 pengő 
50 fii ér tőkekövete és és járulé
kai bthatása végett a mohácsi 
kir járásbíróság területén lévő 
és Somberek községben fekvő 
és a sombeieki 1408. számú be
tétben A I. 4 sorszámtól 24. 
sorszám alatt felvett

1690. hrszámú 1305 Q -ölnyi 
szántónak 1 c részére 69 66 P,

1761. hrszámú 1266 Q ö ln y i 
szántónak 1 6 részére 52 75 P,

2194. hrszámú 1293 Q -ölnyi 
szántónak l/e részére 7050 P,

2436. hr.-zárr.ú 1241 Q-ölnyi 
szántónak 1 6 részére 18 83 P,

2856. hrszámú 641 Q  ölnyi 
szántónak 1 c részére 35 00 P,

2982. hrszámú 955 Q  ölnyi 
szántónak részére 7283 P,

3413 hrszámú 998 Q ö ln y i 
szántónak •/, részére 75 33 P,

3650. hrszán ú 1090 Q -ölnyi 
szántónak ’ /e részére 59 58 P,

3768. hrszámú 991 Q ö ln y i 
szántónak ' 6 tesztre 5401 P,

4027. hrszámú 1015 Q  ölnyi 
szántónak 1 6 részére 16555 P,

4394 hrszámú 1219 Q  ölnyi 
szántónak '• G részére 92 08 P,

4673. htszámú 1 h 91 Q  ölnyi 
szántónak 1 ó ré zére 92 50 P,

4839.1. hrszámú 441 Q  ölnyi 
réti ek 1 6 részére 43.08 pengő,

48 39 2. hrszán ú 167 Q ö ln y i 
szántónak 1 6 részére 9 01 pergő,

5137 hrszámú 590 Q  ölnyi 
rét 1|  részére 56 83 pengő,

5390 1. hrszámú 168 Q ö ln y i 
szántó 1 6 részére 9 01 pengő,

5390 2 hrszámú 616 Q  ölnyi 
rét részére 36 91 pengő,

5390 3. hrszámú 110 Q  ö nyi 
szántó 1 s részére 6.— pengő,

5595 hrszámú 1080 Q  öínyi 
szántó 1 s részére 59.08 pengő,

5846 hrszámú 1051 Q -ölnyi 
szántó 1 6 részére 59.— pengő,

6352 hrszámú 1003 Q  ölnyi 
szőlőnek 1 6 részéie 54 08 pengő 
kikiáltási árban, de a C 2 —3. 
sorszám alatt a 6563 1906 telek
könyvi számú végzéssé. Ritilin 
ger Boldizsár és neje Michelisz 
Erzsébet javára bekebeezett ki- 
köm ényi és haszonélvezeti jog
nak fel étien tenntaná-ával

A sombeieki 596 számú be 
tétbtn A I. 1 soiszam alatt fel 
vett 2449. hrszámú 607 Q  ölnyi 
szanónak 1 6-od részére 15.01

pengő kikiáltási árban, de özv. 
Rittlinger Boldizsárné született 
Michelisz Erzsébetnek élethosz- 
sziglant haszonélvezeti jogával 
terhelten,

végül a sombeieki 2316. sz. 
betétben A +  1. sorszám alatt 
felvett 6061. hrszámú 543 Q - 
ölnyi szántóra 178 pengő kikiál
tási árban, de a C. 1 — 2, sorsz. 
alatt az 1599 1918 számú vég
zéssel Wránics István és neje 
Dzsambasz Páva javára bekebe
lezett haszonélvezeti jogával ter
helten.

A telekkönyvi hatóság az ár 
verésnek Som berek községhá
zánál megtartására:

1936. évi október hó 21. nap
ján délelőtt 9 óráját tűzi ki
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX t. c. IX. t.-c. 150. §-a 
a apján a következőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés a’a eső ingatla 
nokat a kikiáltási ár 2 3 ánál ala 
csonyabb áron eladni nem lehet.

2 Az árvereini szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10°,0 át készpénzben vagy 
az 1881 : LX t. c. 42. § ában 
meghatározott árfolyammal szá 
mitott óvadékképes értékpapiros 
bán a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előlegesen bírói le

tétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át 
adni s az árverési feltételeket 
aláírni.

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár ’ /o-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi °/o-áig kiegészíteni 
(1908 XLI. t e 25. §.)

Mohács, 1936 évi május hó 
11.. napján.
Dr. Fladler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
D á r d a i  F e re n c

kiadó.

Malmok részéie
a le g ú ja b b  

r e n d e le t  s z e r in t iSzállitó-bárcakőnyvek
I

 különféle vastagság
ban olcsón kaphatók

F r id r ic h  O s z k á r
könyvkereskedésében.

7 » 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 / h Ó N  cm I S i i l c r  éiráM
M  o  li ú  o  K i r t i l y  u c c u  w z á m .
Arany, ezüst beváltás legmagasabb napi áron.

i n

P i a c i  á r  a k i h *(zer/ aa
Búza ul — 16.60 P
Zab -  - 13.50 p
Rozs uj — 12.50 P
Árpa ul — — 1 2 .-  P
Tengeri m. 11.30 P
Tengeri csöves 5.70 P
Bab 18 -  p

Legjobb és legolcsóbb 
tüzelőanyag a

TATAI
sajtolt

KOKSZ
Fütsünk-fözzünk tatai 

sajtolt koksszal!

TATAI
tojás szén

TATAI
dió szénDOROG -TOKOD!

darabos széné s z -C e m e n t
Tarján Jenőnél

TELEPÓN 58.

V cmx é s  e h i i l
mindenféle hasznait bútort, 
uj munkát o Ic m ó ii vállal
W É B E R  Á O A M
asztalos, Horthy M. u. 10. szBorfejtő készülék. 1 Telefon aparátus
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

ÜGYELEM!

Ó rát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TO R T ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat elK* 53 II C M í * M II SÍ $
Wíoh ács U jv á ro -h á z a .

Javitást, vésést gyorsan és olcsón személyeson 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.

V E N D É G L Ő  Á T V É T E L  J

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

l á n v c s ó k i  c s á r d á t
megvettem és azt tovább vezetem Állandóan 
jó italok és éte'ek kaphatók. Kérem a nagy
érdemű közönség és mélyen tisztelt 
ismerőseim szives pártfogását. Tisztelettel

iá d e r  F e re n c  v e n d é g lő s .

í

Értesítés.
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 
olcso és kifogástalan ki
állításban. Pcntos ki
szolgálás. Szolid árak.
Szives pártfogást kér:Kolonics József kárpitos 

H ázeladás.
Eladó a Széchenyi tér 
11. szám alatti ház.

Lipold József.
Fr.dric hOszkár könyvnyom dája, M tháes.
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