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Előfizetési ára : 
N egyedévre I pengő 60 fillér S z á m a i  16 f il lé r . Szerkesztőségi 8 8 ,  kiadóhíyatali telefon sz. 6 7 .

A k e resz tén y  gondolat.
Hamarosan nem tudnánk | 

megmondani, hogy hányadik | 
kormány hangsúlyozta, hogy 
keresztény és nemzeti alapon 
áll és ezeken az elveken 
épiti lel munkásságát. Érde
kes statisztika lenne abból 
is, ha a képviselői programm- 
beszédekből összeállítanák, 
hogy hányszor koptatták ezt 
a két szót, hányszor hangoz
tatták, kiáltották, hányszor 
verték az asztalt és a hordó 
tetejét, hogy ebből aztán 
nem engedünk! Lehetne még 
tovább keresni és városok, 
egyesületek, intézmények éle
tében, oh de hányszor talál
koznánk az utolsó évtized
ben ezzel a gondolattal, ezzel 
az alapelvvel Társadalmi 
megmozdulások, kis tkarno- 
kok nagy csörtetései, mind 
ezzel kezdődtek és ezzel 
végződtek.

Bizonyos szélsőséges ol
dalon, ahol Marx az alapté- 
te mennyit hadakoztak a 
keresztény és nemzeti gondo
lat ellen. Hogy féltek tőle, 
hogy ez a gyönyörű elv el
veszi tőlük a tömegeket, hogy 
ennek hirdetői megalkotják 
mirdazokat a reformokat, 
amelyeket ók hirdettek.

Keresztény és nemzeti! 
Mennyi minden elfér ebben 
a fogalomban, mennyi jóság, 
mennyi szeretet, megértés, 
alkotás! Hiszen az egyik 
Krisztus határtalan szeretetét, 
a másik pedig a nemzet 
minden egyes tagjának meg
becsülését, munkájának előre
haladását, életének jobbra- 
fordulását jelentené.

Éppen azért ostorcsapás
ként hatott az az elhangzott 
megállapítás, amelyet lel
kűnkben már régen éreztünk, 
amelyet tudtunk, hogy bár 
elsők voltunk ennek hangoz
tatásában, utolsók vagyunk 
a megvalósításában.

Több mint másfél évtizede 
annak, hogy ez a jelszó el
indult Magyarországon. Ak
kor külföldön még majd

minden nagyobb államban 
teljes pompájában, hatalmá
ban virágzott s gyűlölethul
lám tajtékzott felénk minden
honnan, hogy hangoztatni 
mertük az egyetlen utat, 
lehetőséget, amely végetvet- 
het a polgári társadalom le
rombolására indított és foly
ton  ̂ hatalmasodó hadjáratnak.

És amilyen érdemtelenül 
hangoztattuk ezt a gyönyörű 
jelszót, annyira érdemtelenül 
gyűlöltek bennünket, haragud
tak ránk odakint úgy, mint 
idebenn, mert amit mi ebben 
az irányban tettük az édes
kevés.

Ma ott vagyunk, hogy az 
egész világon e körül folyik 
a hatalmas küzdelem. A 
keresztény és nemzeti gondo
lat győzött Németországban 
és bár a vallást elnyomták, 
bar pogány áram vonul vé
gig, az alkotások a keresztény 
gondolat jegyében folynak és 
a szociális alkotások egész 
sora mutatja, mit kellett volna 
tenni. Ugyanez a helyzet 
Olaszországban és borzalom 
rámutatni, de vérrel áztatott 
utakon, ágy ubömbölések,b( ru
hák robbanása között küzde
nek érte a spanyol frontokon.

Lehet, hogy a harcok hul
lámai már holnap itt kopog
tatnak a határokon, mert a 
népi, a nemzeti gondolat 
többé elnyomható nem lesz. 
Lehet, hogy holnap jönnek 
és számonkérik a magyar 
politikát, annak vezetőit, váj
jon mit tettetek, hol vannak 
a beígért alkotások? Mit fo
gunk akkor felmutatni?

Itt a tél, az ajtókon, abla
kokon betódul a hideg és 
egy ellenszere van. csak: a 
meleg szoba. Hány helyen 
nem lesz meleg?

Ha ez a nyár jobb is volt, 
ha nagyobb adag kenyér is 
került a munka nyomán az 
asztalra, elég lesz-e a télen? 
Jut-e minden asztalra, lesz-e 
ruha, lábbeli minden fázón, 
didergőn?

Ki merne erre határozott 
igennel felelni?

És ha nem merünk és nem 
' tudunk igennel felelni, akkor 
J a kormányzatnak nincs sürgő

sebb teendője, mint minden 
1 erejével ezt az igent keresse,
| ennek szentelje a munkásságátA Mohácsi Ipartestület memorandumot küld a kormányhoz a tisztviselő fizetések felemeléséért.

A memorandum kéri a legcsökkentett fizetések visszaállítását. 
Az ipar és kereskedelem sinyli meg a fixfizetéstlek 

vásarlóképességének csökkönését.
A Mohácsi Ipartestület az el 

múlt héten elüljárósági ülést 
tartott, amelyen érdekes határo 

, za'ot hoztak, amely élénk feltű
nést fog kelteni s lehet, hogy 
országos mozgalomnak lesz az 
alapja. Az elüljárósági ülésen 
Púncsits M árk  alelnök szólalt fel 
s rámutatott a kisipar nehéz 
helyze'ére Ennek a legfőbb okát 
abban látja, hogy a tisztviselő 
fizetéseket lecsökkentették, ugyan 
akkor pedig, kü önösen az utóbbi 
időben az árak általánosan emel
kedtek. A maga részéről azt in
dítványozta, hogy az ipartestület 
mint ilyen kezdjen mozgalmat a 
tisztviselők régi, szanálás előtti 
fizetésének visszaállítása érdeké
ben.

Az elöljáróság az indítványt 
elfogadta s elhatározták, hogy 
memorandumot intéznek a kor
mányhoz, amelyben az indítvány
nak megfelelően kérik a tisztvi- I 
selők fizetésének visszaállítását.

| Ezt a memorandumot Schmidt 
j Lajos elnök, országgyűlési kép 
j viselő viszi fel. Ugyanakkor 
I azonban felírnak az IPOK-nak is 
, és kérik, hogy

valamennyi ipartestületet 
szólítsa fel hasonló hatá
rozathozatalra

Átirnak azonban a Kereskedel
mi és Iparkamrához is és kérik, 
hogy a kereskedők érdekeltségei 
is csatlakozzanak a mozgalom
hoz s igy az általánossá legyen 
s akkor bizonyára siker is fogja 
kisérni.

A határozat után a mentorán 
dunt el is készült s általános
ságban a következőket állapítja 
meg:

Az egész országban súlyos 
bajokkal és nehez anyagi gon 
dokkal küzködő k siparnak min 
denkor a legnagyobb támogatói

A keresztény és nemzeti 
gondolat már nem maradhat 
megvalósulatlanul, nena ma
radhat örök ígéret, egyszer 
komolyan, hatalom, hivatalok, 
intézmények, a társadalom 
legerőteljesebb megmozdulá
sával meg is kell alkotni.

és fogyasztói a tisztviselők voltak. 
A tisztviselő jövedelmének leg
nagyobb részét a cipésznek, sza
bónak. mészárosnak, sütőnek 
stb. fizeti ki, úgyhogy a kisipa
rosnak biztos bázisa volt a tiszt
viselő vevője, akire mindig szá
míthatott.

A legutóbbi fizetéscsökkenté
sek, majd az utóbbi évek mind
jobban fenyegető drágulási fo 
lyamata, a tisztviselők vásárlási 
képességét a minimumra csök
kentették. A tisztviselők ma már 
csak a végső szükségben vásárol 
s akkor is a legszükségesebbet. 
Vannak iparok, amelyek teljesen 
nélkülözik, ilietve elveszítették a 
régi, megszokott tisztviselő vevő
ket. Létérdeke tehát a kisiparnak 
a tisztviselő vásárlási képességé
nek növe'ése s megfelelő szín
vonalra emelése.

A memorandum érdekes szá
mokkal világit rá a drágulási 
folyamatra Mindenekelőtt rámutat 
arra, hogy 1931. óta négy Ízben 
csökkentették a közalkalmazottak 
illetményeit. Mellette meghosz- 
szabbitották a várakozási időt, 
elvonták a különféle mellékillet
ményeket s ma már igen tekin
télyes százalékkal kisebb a fize
tés, mint volt a szanálás előtt.

Ezzel szemben a drágulás, 
különösen az utóbbi években 
hatalmasan felfelé irányuló ten 
denciát mutat. Igy példuál az 
élelmezési cikkek indexszáma 
1934 ben 77 1, 1935-ben 813,
1936 bán 87 5, a ruházkodás az 
1934 évi 101 8 ról 121.4 re szö
kött fel az 1936 évben. Több, 
mint 20°,o os emelkedés ez, amely 
súlyos bajokat és gondokat okoz 
a tisztviselőknek, ugyanakkor, az 
egymásra utaltságnál fogva ugyan
olyan mértékben érinti a más 
foglalkozásukat is.
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A memurandumot hamarosan 
eljuttatják illetékes helyre Mi 
ezzel kapcsolatban rámutatunk 
lapunk másik cikkére, amelyben 
egy hozzászóló, helyesen, arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a kis 
és középf zetéseket emeljék Sok 
biztos fizetésű egzisztencia az 
egész országnak minden foglal
kozási rétegnek használ, a szük
séges fedezetet pedig keressék 
meg a többszörös állásokban és 
a túlmagasan dotált vezető tiszt
viselőknél, akik havi több ezer 
pengő fizetést húznak

Úgy a kisipar, mint a keres
kedelem és az érdekelt t.sztvise 
lök érdeklődéssel várják a memo
randum sorsát

Legyen s sok gyetmek 
tényleg istenáldas!

A Keresztesek felhívására né
hány gondolatot szeretnék az 
alábbiakban nyújtani. Nem sok 
az egész és tudom ettől, t. i. ha 
megvalósítanák még nem válna 
egyszerre paradicsommá Mohács, 
de azért ez is lenne valami, 
hisz nagy akciókra úgyse va
gyunk képesek

1. Először is kerüljön be a 
helyi lapokba azon munkaadók 
neve, akik munkásaiknak családi 
bért fizetnek és ez által hívjuk 
fel a közönség figyelmét a szó 
ciálisan gondolkodó munka
adókra, hogy őket mindenki 
mar ezen oknál fogva is foko
zottan pártolja.

2 A sok gyermekes családok 
kapjanak egy igazolványt, amely- 
lyei gyermekeik arányszáma sze
rint a helybeli kereskedőknél és 
iparosoknál kedvezményekben 
részesülnek. (Természeteseit szűk 
séges volna akkor egy módozat, 
amely viszont a kereskedőket és 
iparosokat is kárta anitaná)

3 Ezen jeggyel előnyben ré 
szesülrének hivatalokban, mozi 
bán, színházban stb

4. A sok gyermekes napszá 
mos, iparos adóját a lehetőség 
szerint a városnál ledolgozhassa

5. A gyermekek száma szerint 
a kompátkelési dij is arányosan 
csökkenthető volna a nevezett 
családok javára.

6 Esetleg a villanyfogyasztás 
terén is kaphatnának megfelelő 
kedvezményeket.

Nem gondolom, hogy ezzel az 
összes lehetőségeket a sokgyer
mekes családok juta'mazására és 
segítésére kimerítettem volna. 
Volna még számtalan szükséges 
szociális reform az összmun- 
kásság javára, tekintet nélkül a 
gyermekek létszámára. És most 
csupán a »sok gyermek* teher
tételét tartom szem előtt és ezen 
a téren próbáltam néhány tanács
csal szolgálni. Bárcsak sokan 
volnának, akik komolyan foglal
koznak azzal, hogyan lehetne 
városunkban a szociális éiet- 

,  standardon még javításokat esz
közölni. Egy hozzátzóló

—  H e ly re ig f iz i ta s .  Simics Jó- 
zsefné, m u t heti c ik k ü n k k e l kap - 
cso ait?a anr.ak közlese t kerte, 
hogy c-ak a fe l haza t i utfa rá  a 
férjé  s h o u \ ö rökös  laki-sa m a
rad t a iiózb n. Á llítása  szerin t 
r.eni vo 'ta k  k ö r tü k  veszet edesek.

A szociális gondolkodás
beidegződése az egyetlen útja a

szociális alkotásoknak.
Néhány példa arra. ami nem szociális gondolkodás.

Kaptuk a következő levelet;
A „Keresztesek" felhívása, 

amely odairányult, hogy milyen 
módon és eszközökkel lehelne 
Mohácson a mi helyi erö'nkkel 
szociális téren alkolni, minden 
gondolkodó, érző ember szívé 
ben viszhangra talált. Az a né
hány kérdés nemcsak egy város, 
hanem egy ország társadalmának 
egész életét, minden gondját fel- 
öleit. Ezekben benne van a ma 
társadalma legtöbb rétegének 
álma, vágya, ezekben benne van 
az élet, amely ma nincs, mert 
csak tengődés, gond kíséri a 
legnagyobb erőfeszítésekkel tel 
jes munkát is.

Ebben a kérdés komplexum
ban benne van a vajúdó Európa 
minden bűne, minden mulasz
tása. Ez a kérdés sorozat ordít 
a spanyol vér zivatarból és — I 
ezt kellene nekünk innen Mo
hácsról kiindulva megoldani I 
Olyan feladat, amely előtt a lég 
becsületesebb törekvés és meg 
torpan Mégis, bármily hatalmas 
is a feladat, meg kell kísérelni, 
neki kell feszülni, össze kell 
fogni. Akarni ke ll! Ha komo 
lyan akarjuk ez már nagy lépés, 
ezzel már elindulni lehet.

Én ezúttal nem hozok ölletel, 
csak leszögezem, hogy mindezek
nek a megoldásához elsősorban 

a szociális gondolkodást 
kell annyira belevinni a 
köztudatba annyira álta
lánossá lenni, hogy be
idegződ jék minden em
berbe, hogy ez vezérelje 
minden egyes cselekede
ténél.

Inkább néhány példát vetek 
fel ezúttal arra, hogy mit nem 
szabad tenni, hogy ezzel előse 
gitsem a „Keresztesek" munká 
ját, akiknek viszont az lesz a 
feladata, sok másokkal együtt, 
hogy mit kell tenni.

Valamikor kistisztviselő vol 
tam. Az első fizetésem 50 K volt. ! 
Ezt abban az időben még in 
kább 25 forintnak mondották. 
Ez az összeg a békebeli magyar 
Kánaánban olyan összeg volt, 
hogy egy szegényebb és sze
rényebb igényű fiatalember meg
élhetett belőle. Ma ez a kezdő
fizetés 30, vagy 40 P. — Mit 
kezd vájjon ezzel?

Később havi 100 K. körül 
volt a jövedelmem. Erre már 
csa'ádot lehetett alapítani s mind
össze 19 éves voltam akkor. Ma 
ez kb. 200 pengőnek felelne 
meg, amire már szintén családot 
lehetne alapítani, ha ilyen fizeté

— A jub ileum i k iá ll lás.
Mint ismeretes a varos jövő évi 
jubileumi ünnepségekkel kapcso-

[ la tban nagyszabású k iá llításo ka t 
rendez. E cek közö tt lesz a du - 
i.k t ű i  varosok es a dum aparti 
k ö .szg e k  k ia .li.nsa . A va ros  az 
összes dunan u  i po lgárm estereket 
fe lké rté  a v é d n ö k s é g re ,a k ik  m á r 
va lam enny ien  közö ltek , hogy azt

sek lennének a kisebb kategó
riákban . . .

De, akkor a havi 3—400 ko
ronás fizetés már nagyon nagy 
álláshoz járt, az ezer pengős jö- 
vede'em pedig igen ritka volt, 
tisztviselőéknél. Ellenben nagyon 
sok volt a rendesen megfizetett 
kistisztviselő Ez vásárolt, rendelt 
s abból jutott iparosnak, keres
kedőnek, gazdának

Ma ezek a tendesen meg
alapozott kis egziszten
ciák hiányzanak. Ma 
'ralinak 40— S0 pengős 
kisegziszlenciák s ugyan
akkor magas fizetések, 
de ez számban kevés, 
egyénenként sok.

A fizetéseket arányosítani kel
lene. Ehhez talán még a költség- 
vetést sem kellene felemelni, 
megbolygatni, hanem ahol sok 
van, onnan odaadni, ahol ke 
vés van.

80—110 pengőért diplomás 
tanárokat tartani, nem szociális 
gondolkodás . . . 120— 150 pen
gős 10 évet szolgáló kistisztvi
selők tömegének anyagi hely
zete tűrhetetlen.

Ez a lehetetlen állapot hozza 
magával a lerongyolódást ipar
ban, kereskedelemben, mezőgaz
dasági termények árában

Egy kis példa Mohácsról A 
városi alkalmazottak karácsonyi 
segélye ellen 25—30 ho'das gaz
dák voltak Mellettük akadt jó- 
jövedelmű szabad foglalkozású 
ellenben

5có nélkül megszavazták 
a kereskedők és iparosok, 
mert tudlak, hogy a m á
sik foglalkozási réteg jö 
vedelmének emelkedése 
nem ró oly nagy terhet, 
mint amilyen forgalom  
és jövedelem emelkedést 
jelent.

A szociális gondolkodásnak 
talán első tétele az, hogy ne 
irigyeljük a mások keresetéi, 
amíg ez nem haladja túl a tisztes 
megélhetés határát. Azonfelül se 
irigyeljük, hanem küzdjünk a 
többszörös állások és túl magas 
fizetések ellen olyképen, hogy 
abból a tömegeknek jusson.

A tisztviselőknél tehát, ami 
szintén a kérdések között szere
pelt, a fizetések arányosítása 
lenne a szociális gondoskodás 
alapfeltétele. Ami aztán a többi 
foglalkozásokat és kérdéseket 
illeti, talán mások, talán leg
közelebb ! Aláírás.

e lfo g a d ja *. U gyan csak  é rtes íte ttek  
a va ro s t, hogy úgy va rosukra , 
niurt a tö rö k  hódo ltság ra  v o n a t
kozó  anyagga l vesznek részt a 
k iá llítá so n  K alocsa pe idáu i h ite s  
N aphazának egesz a n yaga i le 
hozza M ohácsra S orra  je le n tke z 
nek a d u nam e n li községek is s 
igy ez a ke i k iá llítás  im pozáns
nak és szépnek ígé rkezik .

„Véí2ö Spsnyolerszág1'
címen tartott előadást ár. Szabi 
Pál egyetemi magántanár Elő
adásának célja — amint mondta 
is — nem a mai Spanyolorszá- 
got bemutatni, hanem hogy 
gyökered lássuk annak a moz
galomnak, ami a mai vérző 
Spanyolországhoz vezet

Spanyolország festői szép vi
dék. A tenger felé réz Itl örök
zöld pálmaerdők koszoruzzák. 
Egyfelől a a gazdagság, másfelől 
a nyomoiúsag tanyája veszi 
közre.

Már ősidők óta Spanyolor
szágot egy állandó belső harc 
jellemzi Élső népei a hamiíak 
és ibinek voltak. Barlanglakok 
s ez nagyban hozzájárult vallá
suk eredetéhez. Nagyon valláso
sak voltak s ez leginkább az 
önfeláldozásban nyilvánul meg. 
A bika szent áilat volt, s ők 
odavetették magukat az állat elé, 
hogy az árt darabokra tépje. Eb
ből keletkeztek a későbbi bika
viadalok, amelyek még napjaink
ban is nagy általánosságban 
megvannak. A V il ik  száz dbrn 
megindult a zsidók üldözése 

majd újabb népek a sémiták, 
özönlenek az országba. Itt talál 
leginkább honára az izlá n.

1492 ben a mórokat vissza
szorítják, majd Granada elesik. 
Ebben az évben kap Kolumbus 
Kristóf 3 hajót amelyen Amerika 
felfedezésére indul. Rövidesen 
ezután a mórok újabb támadásba 
ke/denek. Ekkor indul meg a 
második nagy zsidó üldözés, 
melynek következtében a zsidók 
legtöbbje elhagyja vallását s áttér.

Az akkori spanyolokat a nagy 
Isten szereteíe jellemzi. Kétfelé 
jelkmü emberek voltak. Az egyik, 
mely a munkát nem szerette s 
a vagyonra inkább furfangjával 
telt szert A másik je lem álmo
dozó s fantáziájával uj világot 
akar teremteni. Kolumbus is en
nek hatására indul el. Népeinek 
legnagyobb százaléka földműve
léssel és állattenyésztéssel fog
lalkozott. Míg a nép nyomorú
ságban és a nagy adó terhe 
alatt görnyed, addig a keserve
sen behajtott adóból palotákat 
építenek.

Az állam élén a király állott, 
közvetlen utána pedig a papok 
következtek. Az akadémikusok 
csak a tudásnak éltek. Zsoldos 
katonáik voltak A parasztság 
pedig nagy nyomorúságban élt. 
Ebből kerüllek az alvilág rémei, 
kiknek külön világuk volt. Csak 
büntetett előéletű egyének élhet
tek itt.

A papság ebben az időben 
igen nagy vezetőszerephez jut. 
A bourbonok ezt a hatalmát 
megakarjak törni s ez a franciák 
elleni háború után sikerül is.

A XX. században a parasztság 
megmozdul s a köztársaságot kö
vetelik. 1840 ben véres forradalom 
tör ki, majd 1879 ben megalakul 
a szoc demokrata párt. A nép, 
parasztság éhínséget szenved. A 
munkaidő nem csökken. A nap
szám pedig mindig kevesebb. 
Ekkor a spanyoi lélekbe bekerül 
az anarchizmus. XIII. Alfonz se 
giteni akar a bajokon, azonban 
ez nem sikerül. F o lton  munkás 
zavargások vannak, majd 1917- 
ben forradalom tör ki. Ekkor ke
letkezik a katonai uralom, mely
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kornak a sajátsága a bolseviz- 
mus. 1922-ben a tisztikar egy 
része a fasizmus felé húzódik 
a kormányt lemondatják. A ba
jokon ekkor már nem segit 
semmi. A tisztek egy része di 
rektori, a másik része köztársa
sági volt. 1930 bán megalakul a 
liberális köztársaság, a király le
mond.

Ezek az előzmények vezetten 
teáát a mai vérző Spanyol- 
országhoz.

Dr. Szabd Pál igen érdekesek 
festette le Spanyolországot s be
szédét vetitett képekkel illuszt
rálta. A hallgatóság hálásan fo
gadta a szép előadást.

Bán Piroska.

— Az alispán Mohácson. 
Fischer Béla Baranyavármegye 
alispánja, dr. Igaz Lajos főispáni 
titkár és Vitéz Bdldy László 
pécsvérosi kertésze i intéző tár
saságéban Mohácson járt. Az al
ispán és kísérete a „László” köz- 
kórház készülő parkját tekintették 
meg, amely Vitéz Báldy tervei 
szerint készül és értesülésünk 
szerint oly szép lesz, hogy dísze 
lesz nemcsak a kórháznak, ha
nem a varosnak is.

— Negyedszázados papi ju h i 
leum. P. /agicza /uvendl a pécsi 

Szí. Ferencrend' zárda főnöke, aki 
egyidűten Mohácson is lelkészke- 
dett, most érte el pappá szente
lésének 25 éves évfcrdu'óját. A 
pécsi ferences plébánia és hívei 
ezen alkalomból ünnepélyt ren
deznek a közszeretetben élő fe
rences atya tiszteletére.

— A Misszió gyűlése. A Szoci
ális Misszió Társulat mohácsi 
szervezete a folyó évi december 
hó 2 án, szerdán délután 5 órai 
kezdettel a tűzoltó laktanya ta
nácstermében rendes gyűlést 
tart, amelyre a tagokat ezúton is 
meghívják.

— Halálozás. Kramm György 
kereskedő, életének 62 ik évében, 
folyó hó 24 én, Nagynyárádon 
elhunyt. Csütörtökön délelőtt a 
község impozáns részvéte mellett 
helyezték el örök nyugalomra.

— A „Keresztesek" köszö
neté. Lapunk múlt heti vezető 
cikkére a következő levelet vet
tü k : Kedves Szerkesztő Ur! Alul
írottak az egész „Kereszt” nevé
ben, férfias őszintesépgel köszön
jük méltató sorait lapjában. Meg
győződésünk, hogy Szerkesztő 
Úr is tudja, nekünk nem a di
cséret és az elismerés a fontos, 
hanem a cél és a komoly értékű 
eredmény. Ezért elsősorban kö
sz njük azt a messzemenő elő
zékenységet, amivel lápját akciónk 
rendelkezésére bocsátja és támo
gat bennünket minden irányú 
munkánkban és jelenleg különö
sen abban, hogy a sajtó utján is 
segíthessünk varosunk szociális 
problémait a lehetőség szerint 
megoldáshoz juttatni. Köszöne- 
tünk ismételt kifejezéssé mellett 
n áradunk teljes tisztelettel es 
„Keresztes” üdvözlettel (Alá- 
írások).

— A kormányzó öfőméltó- 
sága névünnepe alkal mával szom
baton december 5-en a mohácsi 
vitézek és frontharcosok ünnepi 
vacsorát tartanak, amelyre ezen
nel meghívják a frontharcosok és 
vitézeket A vacsora ara 1 pengő 
körül mozog lesz.

— A korm ányzó i k itün te tés  
átadása. Kormányzó Ur Őfőmél- 
tósága által dr vitéz Horváth 
Kázniér városi aljegyzőnek ado
mányozott kitüntetés átadása va
sárnap délelőtt 11 órakor lesz a 
Frontharcosok székhazában. Az 
átadást legfelsőbb megbízásból 
vitéz Meggyesy József ny. ezre
des fogja eszközölni.

— Előadás az Iparoskörben . 
Schmidt Lajos országgyűlési kép
viselő szombaton, november hó 
24-én az Iparosok Olvasóköre 
dísztermében nagyhatású előadást 
tartott az >Irányitott nemzetgaz
daságról* a nagy szánib’n meg 
jelent iparosok előtt. Értesülésünk 
szerint az előadást meg fogja 
ismételni a ereskedöknek is. ■ 
, — Orvosi h ir. Dr. É ri Pál és 

É. dr. Kiss Mária  orvosok ren
delőjüket Szentháromság ucca 8. 
szám alá helyezték át.

— Gazdasági szakelőadás 
November 22 én, vasárnap délután 
Németh Jenő téli gazdasági is 
kólái tanár előadást tartott a Pol
gárok Olvasókörében a „Borok 
helyes szeszvizsgalata" címen. ; 
Előadó a borértékesítés nehézsé
geiről beszé.t és ennek kapcsán 
rámutatott arra, hogy éppen az 
alacsony borárak teszik indokolttá 
boraink tényleges értékének he
lyes megállapítását. Ma a legtöbb 
gazda, sokszor kereskedő és 
korcsmaros is, a Wagner te e 
borfajsuly mérővel határozza meg 
borának szesztartalmát, pedig ez 
a készülék teljesen pon.allan. Hi- , 
degben is, melegben is mást mu- I 
tat, édes, erős boroknál meg egy
általán nem hasznaiható a bor 
szeszfokolására. Németh tanár 
azután ismertette es bemutatta a 
szesztok vizsgálatára atkaimas 
Malligand fele cbmioszkopot. e lő 
adásai megbeszé.es követte, ami

kor is a gazdák sokéig e.beszélget
tek az előadóval a szóión.üvelés 
és borkeze.és kérdéséiről. Németh 
tanár közöné előadása alka.maval 
hallgatóival, hogy a teli gazda
sági iskola, nimt szaktanacsadó 
állomás készs. ggel n egvizsgálja 
bárkinek a borát is; a szesz meg
határozás díjtalan.

— Az alispán ajándéka a 
kórháznak. Fischer Béla Ba 
ra iyav rntegye a.ispánja ts  neje, 
egy nemesieikü adománnyal gyö- 
ny ö lti példáját mutatlak az aido 
zatkészségnek, a korházi kibóvi 
tési munkaiatokkal kapcsolatban. 
Az ampán es neje Ugyanis saját
jukból vélték meg a kapoma Ha
rangját, amely mar el is Készült.
A bes2enteiést nnr.ak idejsn 
Virág Ferenc megyéspüsp.k lógja 
szemeijesen végezni, az uj haran
got Jézus Szive tiszteletére 
ajai lva lel. A nemes példa bízó 
nyara másokat is ösztönöz majd 
áldozatra.

— A fron tharcosok székhá- 1 
zában vasárnap délután 5 óra
kor taggyűlés lesz, amelyen vitéz 
Aradi József és Kemény G ibor 
tartanak előadást.

— Az Ómmá mozgó telefont 
szerelt föl. száma: 175

— Nagy töm egek ha llg a tjá k  
a missziós atyák szentbeszé
d e it a szigetben. A hét folya 
mán ünneplő ruhába, öltözve nagy 
számban zarándokol a szigeti 
lakosság az iskolákba a missziós 
beszédek meghallgatására. A szi
geten ezen úttörő munka igen 
sok akadályba ütközik. Nincsen 
elég nagy helyiség, az iskola 
szűknek bizonyul százak befoga
dáséra. Habár mindent elkövettek 
a felszerelésére, mégis hiányzik 
belőle a templomi hanguiai. So
kan távol laknak az iskolatói es 
hiány os ruházatban a sáros uta
kon csak nehezen közelíthetik 
meg az iskoját. A szigetet ezen 
nehéz terepe, szétszórtsága miatt 
bensőségesen pásztoralni nein 
lehetett. Sok az akaralgycnge, 
közönyös ember. A testiség mér
hetetlenül pusztít, a házassági 
visszaélés egyre jobban terjed. 
Sok a fáradt lelkű, bizalmatlan, 
dacos ember, kik a gyónásról, 
misehallgatásról hallani sem akar
nak. De éppen azért, m-.rt száz
szoros erővel is dolgoznak a 
derék misszionáriusok, bebizo
nyosodik, hogy a mai világ 
mégis csak szomjazza a tu.világi 
hitet, mert várakozáson felül 
sokan vesznek részt az estéli és 
reggeli szentbeszédeken. A jó 
mi sszionériuíok mindent elkövet
nek, hogy népünkét a túlzott 
anyagiasságból kirántsák, hogy a 
vallást ismét időszerűvé tegyék, 
hogy fölfrissitsék a lelkeket, meg
szilárdítsák a hite! s hogy az 
embereket meghódítsák az Egy
ház szar ára. Reméljük, hogy 
nemes fáradozásuk eredményes 
lesz.

— Előadás a bánkuti buráról
Fo'yó hy 29 en, vasarnap dél- 
uan 3 órai Kezdettel a Ga.da 
Körben Vitéz Horvátth Iván léli 
gazdasági isko.ai igazgató elő
adást tart. Az eiűadas a B in k u í 
búza termeléséről szól s így igen 
közvetlenül érdekli a gazdákat, akik
nek figyel inebe ajánljuk az előadási.

— 50° o os utazási kedvez
mény. A Baromfitenyésztők Or- 
sz igos Egyesülete baromfi es 
házmyui ki Hutást rendez Buda
pesten, amely november 26-tól i 
december 1-ig tart. A kiállításra 
5O°Í# os utazási kedvezménnyel 
lehet felutazni. Iga^o-Vany a 
Fridrich könyvkereskedesben ss 
Bán tőzsdében kapható.

— Baranyai nyertes a bé
késcsabai k iá llításon. Péterfay 
Józsefné szül. Cs. Szabó Zsófia 
bezede i lakos a békéscsabai ki- 

I állításon 1 pár fekete iinczi le- 
szárntazásu máltai galambbal vett 
részt. A galambok első djasok 
lettek, sok nézőjük akadt, de a 
nézők sokaiták a kért 50 pengős 
árat. Amint értesültünk november 
26 án a budapesti nemzetközi ki
állításon nagyobb számú galamb
bal és 1 pár szibériai ezüst mó
kus nyúltál fog szerepelni.

— Előadás a Leányklubban. 
Kedden délután fél 6 órakor a 
Leányki ub rendes összejövetelén 
dr. Kemcnes László orvos, v. 
egyetemi női klinikai tanársegéd 
előadást tartott »A tisztaságról* 
cimen. A szépen felépített érde
kes előadást nagy figyelemmel 
hallgatták végig a tagok.

— Mansz gyűlés. A Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
mohácsi csoportja folyó évi 
december hó 3 án, este 8 órai 
kezdettel az Iparoskor külön 
helyiségében választmányi ülést,

I tart, amelyre a tagokat ezúton is
meghívják.

— Adventi est a Legény- 
egyle tben. November 29-en, va
sárnap este 8 órakor kezdődik az 
első adventi est a Legenyegy- 
letben. E.őadó lesz Merényi 
Ferenc, volt mohácsi káplán, 
leanygiinnaziumi hittanár. Az elő
adás cime „Czestochowai zarán
dokút.“ Ez az erde .esnek Ígér
kező vetitettkepes előadás bizo
nyara mindenkit érdekei és a ka
tolikus híveket vonzani fogja a 
Legenyegytetbe. Szórakoztató k í
sérő műsorról az ifjúság műked
velő gardaja gondoskodik.

— Jóvaüagyták a jövő évi 
un epalyeá tervezetét. A város 
a jövő évi ünnepségek minden 
részletére pontos tervezetet készí
tett, amelyet jóváhagyás végett 
felterjeszeteitek a felsőbb ható
ságoknak. Mint értesülünk a 
terveket úgy Vitéz Horváth 
István főispán, mint Fischer Béla 
alispán jóváhagyták s így az 
előkészítő munkaiatok ezek alap 
ján megindulhatnak.

— U .oljó  MFra hajójárat. 
Az utolsó MFTR hajó Buda
pestről Mohácsra november 30-án 
indul, Mohácsról Budapestre 
december 2 án

megbesz%c3%a9.es
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rás* Bevásárlási Szervezel eladó 
tagjai szerdán este összülést tar
tottak, amelyen Pancsits Mark 
előterjesztette lapunk más helyén 
ismertetett javaslatét, a tisztviselő 
fizetések visszaállítása érdekében 
s kérte, hogy a .H ite lforrás' is, 
mint Mohács kereskedelmének és 
iparának elitjét magába foglaló 
szervezet, támogassa ezt az ak 
ciót. Rosenthal Lajos elnök vá l
lalta, hogy az O ^K E  kebelé
ben szorgalmaz hasonló akciót, a 
tagok mindegyike a maga helyén 
támogatja az egyhangúlag elfo
gadott indítványt s egyben meg
bíztak Bún András, szervezet 
vezetőt, hogy memorandumot dol
gozzon ki, amelyet dr. Margitay 
Lajos polgármester utján a kor
mányhoz terjesztenek fel.

— Felakasztotta magát. 
Szabd József 27 éves herceg- 
szabari asztalos mester lakásában 
felakasztotta magát s meghalt. 
Tettének oka ismeretlen. Az 
ügyészség kiadta a temetési 
engedélyt.

— Használt ruhát, já téko t 
kér a misszió. A Szociális 
Misszió Társulat az idén lelenc 
gyermekek részére karácsonyi 
ünnepélyt rendez. Kéri a tagokat 
és a megértő, jószivü közönséget, 
hogy adakozzanak erre a célra 
használt gyermekruhát, játékot, 
kalácsot, stb. Felajánlásokat 
Schmidt Lajosné elnöknőnél ké
rik bejelenteni.

— Földrengés P éce tt. 
Keddre virradó éjszaka Pécsett 
kisebb földrengés volt. Két lökést 
figyeltek meg, amely közül a 
második volt az erősebb. A fö ld
rengés éjjel 12 órakor volt s a 
függőlámpák megmozdultak, a 
falra akasztott képek is moz
gásba jöttek, de semmiféle na
gyobb kár nem volt. Pécs kör
nyékén a födrengést nem érezték.

— Szőlőhegyi autóbusz e 
hó 28-tól tavaszig beszünteti já 
ratait. Legalább 10 db kedv. bér
letjegy térítése ellenében külön
járat rendelhető.

— A ku tyá k  pó to jtása . Töb
ben fordultak hozzánk, hogy 
különféle okok miatt nem tudták 
a múltkori ojtáron kutyáikat be- 
ojtatni. Érdeklődtünk illetékes he
lyen, ahol azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy pótojtás lesz s ezen 
az elmaradt ojtésokat elvégzik.
A pótojtást a város részére de
cember 3-án a tornacsarnokban 
délelőtt 8 órakor, a szigeten de 
cember 5-én, déiután 1 óJakor a 
sarháti iskolánál lesz megtartva. 
Ifjabb ojtások nem lesznek, amely 
kutyát most nem o jta tjik  be, azt 
lebuntózzák.
. — E lkészült az Ille m he ly  s 
aztán — bezárták. A „Korona* 
száiló Jókai Mer utcai oldalán, 
mint ismeretes, a város nyilvános 
illemhelyei készíttetett. Az illem 
hely sokáig készült, de aztán 
egyszer mégis csak átadták a 
közforgalomnak. Nem tudjuk 
miért, de igen rövid fennállása 
után, csodálkozva áilapitották 
meg az arrajárók, hogy téglákkal 
van a bejárat eltorlaszolva s igy 
nem lehet bejutni. Tudomásunk 
szerint az illemhely netn fizetődön 
ki, azonban ily forgalmas város
ban, különösen az idegerekre 
való tekintettel, ez nem ok a be 
Zárásra s ráfizetéssel is fenn kell

1 tartani köztisztasági és közegész
ségügyi szempontokból.

— R ftlő tt a feleségére — 4 
hónapi fogház. A pécsi kir. 
törvényszék most tárgyalta Sze 
keres Ferenc cselegörcsönyi lakós 
üíyé t, aki folyó évi augusztus 
hó 21 én rálött különváltan élő 
feleségere. A golyó szerencsésen 
csak az asszony térdébe hatolt s 
rövidesen meg is gyógyult. Az 
ügyészség Szekerest hitvestárson 
elkövetett szándékos emberölés 
bűntettének kísérletével vádolta, 
a törvényszék azonban az enyhítő 
körülmények figyelembe ételével 
csak 4 hónapi fogházra Ítélte.

— Áram szünet. A viilamosmű 
vezetősége közli, hogy tekintettel 
a K irá ly úti villanyvezeték átépi- 1 
tési munkálatokra, vasárnapon- ! 
ként reggel 7— 12 óráig áram- 1 
szünet lesz. Esetleg előfordul j 
hétköznap is, hogy a munka I 
szükségessége szerint, legfeljebb j 
egy órára kikapcsoljak az áramot.
A munkálatok egy hónap alatt 
elkészülnek s igy a fenti közlés 
csak 3—4 hétre szól.

— A n ya kö n yv i bejegyzések 
szét in t  1936. évi november hó 
20 tel 1936. évi november 27-ig I 
Születések: Uoskics György, Pap 
Imre György Maiia, István Ka
ta in, Juhasz Béla, K irály Erzsé
bet, Tadies Imre. Házasságkö
tések'. nem voltak. Halálozások: [ 
Vus.es Benedekné 52 éves, Szu- j 
rap János 79 éves, Takács Mi- I 
haly 51 éves, Balog János 5 
éves, Kratnm György 62 éves, 
Facskó Julianna 21 hűnapos, ! 
Rpszam János 58 éves, özv.
I sak Janosné 76 éves.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

8702 1936 tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Vitéz Marossy Oyula végre- 

hajtatónak Mirkovics Lázár végre
hajtást szenvedő el'en indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 40 pengő tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett 
a mohácsi kir. járásbíróság terű j 
létén levő Mohács megyei város 
bán fekvő s a mohácsi 1943. 
számú betétben A +  1. sorszám 
9275 2. hrszám alatt felvett 105 
□ •ö lny i rét 1 g ára 11 pengő 06 
fillér, A +  2. sorszám 9277 2. 
hrszám alatt felvett 86 □  ölnyi 
szántó Vs ára 9 pengő 06 fillér 
kikiáltási árban,

a mohácsi 1732. számú betét 
J ben A 4—5. sorszám alatt 

felvett 9 rész erdő és 1 4 rész 
legelő illetőségre összesen 72 
fillér kikiáltási árban,

a mohácsi 2245. számú betét
ben A-j- 1. sorszám 4007. hrsz. 
alatt felvett 825 Q  ölnyi szántó 
Vsára 90 pengő 30 fillér A -(- 2. 
sorszám 5734 2. hrszám alatt 
felvett 812 □ •ö lny i szánló ‘ /g- 
ára 88 pengő 75 fillér, A -j- 3—4. 
sorszám 147 rész erdő illetőség 
'-/g-ára összesen 1 pengő 44 f 
kikiáltási árban,

a mohácsi 8955 számú betét
ben A +  1. sorszám 715. hrsz. 
alatt felvett 156 □  ölnyi ház 
felére 2500 pengő kikiáltási ár
ban, de az azon betétben felvett 
ingatlan a C. 1. sorszám alatt 
és 3. sorszám özv. Lukacsovics 
Jánosné szül. Kapronczai Éva

| javára bekebelezett szolgalmi jog
gal terhelten.

A mohácsi 14252. számú be
tétben A +  1. sorszám 9325.

I hrszám alatt felvett 532 □  ölnyi 
! szőlőre 580 pengő kikiáltási ár

ban
A telekkönyvi hatóság az ár

verésnek Mohácson, Szepessy 
tér 1. szám emelet 1. ajtó meg
tartására :

1936. évi december hó 21. 
napjának délelőtt 9 óráját

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

1. Az árverés alá eső ingat 
lant és pedig a házadó alá eső 
ingatlan a kikiáltási ár felénél, 
egyéb ingatlan a kikiáltási ár 
kéihaimadánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (19OS:XL1. t. c 
26 § )

A mohácsi 1943. sz. betétben 
felvett ingatlanok tekintetében 
Marossy Oyula a legkisebb vé
telár néikül árverezhet, a mohá 
esi 1732 számú betétben felvett 
ingatlanok tekintetében Marossy 
Gyulával szemben a legkisebb 
vételárat 727 pengőben, a mo
hácsi 2245 számú betétben fel 
vett ingatlanok tekintetében Ma 
rossy Gyulával szemben 2207 
pengőben, a mohácsi 8955 sz. 
betétben felvett ingatlanok te
kintetében Pecsujlits Milánnal 
szemben a legkisebb vételárat 
2927 pengőben, Marossy G yu
lával szemben 3327 pengőben, 
a mohácsi 14252 számú betét
ben felvett ingatlanok tekinteté 
ben Pecsujlits Milán a legkisebb I 
vételár nélkül árverezhet, míg a 
Marossy Gyulával szemben a 
legkisebb vételárat 527 pengő 
ben állapítja meg.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10’/„- 
a, amelyet a magasabb Ígéret { 
ugyanannyi °/0 ára kell kiegészi í 
leni.

Mohács, 1936. évi julius hó 
18. napján.
Dr. H adler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül: 
D á rd a i Ferenc

kiadó.

AUTÓTÉRKÉP
50 fillér.

Kapható

FRIOBItH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

M o h á c s .

A magyar lótenyésztésről,
(Folytatás.)

A kancaállománynax megfelelő 
apaállat megválasztása seholse 
olyan fontos do'og mint a lónál, 
t. i a rossz ló értéktelen jószág, 
de azért épugy eszik, mint a jó, 
rajta még a felnevelés költségeit 
se lehet megkeresni (200—300 
pengő egy darab ára)

Szükségesnek mutatkozott te 
hát az elszaporodott gyenge mi 
nőségü hazai lóállomány megja 
vitása Erre igen jó eszköz volt 
a törzskönyvezés bevezetése a 
népies lótenyésztésben is.

A lova* törzskönyvelését ná 
lünk a földművelésügyi minisz-

terium lótenyésztési ügyosztálya 
irányúja és a törzskönyvelő 
munkát a megyei törzskönyvelő 
bizottságok végzik. A bizottság 
a község kérésére az arra alkah 
más szép kancáknál felveszi a 
testméreteket, hossz, farmagas
ság stb. pontozva bírál és csak a 
kancáknak 3 éves csikait veszi 
fel a törzskönyvbe azok előzetes 
alapos megbirálása után, a kan- 

1 cák csak nyilvántartásba lesznek 
| felvéve. A törzskönyvet az lile 
j tékes méntelep vezeti. Lóállomá- 

nyunkanak törzskönyvelés által 
történő tenyészkiválasztását, a 
tenyészló kiállítást már számos 
e célból alakult egyesület fel
vette munkakörébe. Ott látjuk 
ezeket a derék lótenyésztőket 
minden évben a budapesti or
szágos tavaszi mezőgazdasági 
kiállításokon.

Erre a törzskönyvelés utján 
történő lónemesitésre a külföld 
előtti hírnevünk helyre állítása 
céljából is szükség volt, de igy 
kivánta ezt az élet is, mert kül
földi vevőink szívesebben vették 
a törzskönyvilapos lovat. Sőt 
vannak külföldiek, akik törzs
könyvi lap nélkül nem is vásá
roltak tőlünk lovat Kívánságuk 
megérthető, hiszen csak kifogás
talan külemü, egészséges lovat 
törzskönyvezhetnek. A törzs
könyvelés ma már hazánkban 
annyira ki van épitve, hogy az 
összes méntelepek fedeztetés! 
állomásain is folyamatban van 
már a törzskönyvelés.

A kincstár, az állam az éves 
méncsikó vásárlásoknál csak 
törzskönyvezett kancák csikóit 
veszi meg, lókiálltáson csak 
törzskönyvezett kancák csikóit 
díjazza és csak azoknak a ma 
gánméneknek ad az állam fedez 
telési engedélyt, tenyészigazol- 
ványt, melyeknek származási lap- 
j k van, tehát törzskönyvezett 
kancáktól származnak.

A ló iránti kereslet a tulságo 
san elterjedt gépkocsi miatt né
mileg csökkent, de ezt főleg 
csak a kocsi és hintóslovakra 
keli érteni, mert amig olyan 
rossz útviszonyaink lesznek a 
határban, a mezők dülőutain és 
amig a legtávolibb tanyához is 
majd nem vezet kövezett dűlő- 
ut, amig az autó, traktor alkat
részek, a traktor olyan drágák 
lesznek mint ma, addig a lóte
nyésztést nem kell féltetni, 
mintahogy ma lótenyésztésünk 
fejlődésben is van, hiszen gyak
ran olvasuk, hogy most az oro 
szók, majd a görögök, törökök, 
olaszok vásárolnak tőlünk gaz
dasági és katonai lovakat jó 
áron. A külföld nagyon érdek
lődik lovaink iránt, mert hadi 
célokra most is csak kell a ló 
és egy egy jó lóért a külföldiek 
500—800 pengőt is megadnak, 
a hangsúly azonban a jó minő
ségen nyugszik. Legjobban ke
resi a külföld a 167 cm. vagy 
magasabb erős csontos nonius 
tipusu lovat esetleg a muraközit. 
Tenyésszünk tehát nagy, erős, 
mélytörzsü szép és jó lovakat 
ólcsóan, okosan, szakszerűen, 
akkor keresni fog majd a lóte
nyésztésen a gazda.

Ma különösen sok sikerrel ke
csegteti a lótenyésztés hazánk
ban, mert ma már ismét híre 
van a kemény edzett, szívós 
szép magyar félvér tipusu, vagy

1936. november 29. a
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nonius vérű magyar lónak. Ez 
a szép eredmény az állami irá
nyításnak, szigornak és a törzs
könyvezésnek köszönthető. A ló 
ára is szépen emelkedik és min
den remény megvan arra, hogy 
a magyar lótenyésztés még na 
gyobb fejlődést mutasson, fő 
do'og azonban az, hogy a zug- 
rréneket kerülje el minden gazda, 
gyenge növésű, hibás külemü, 
csúnya beteges kancái, csikót 
ne használjon tenyésztésre, vé
gezzen tehát a gazda tenyészki- 
vá aszlást és csikóit különösen 
melegvérű csikóit ne fogja ne
héz mezőgazdasági munkára, 
igába 1 és fél éve , 2 éves 
korában.

Nagy határu községekben, vá 
rosskban, ahol a földek tagosí
tása még nem történt meg, a 
földbirtok nagyon szétszórt, egy- 
egy gazdának 20—40 darabban 
fekszik birtoka, a gazdák nem 
tenyésztenek lovat, nem csikóz- 
tatnak (pl Mohácson) és ezt az
zal indokolják, hogy a nagy haj 
íás, erős munka, erőltetés követ
keztében a kancák elvetélnének, 
mert a lóra nagy szükség van 
és a lovat rém lehet úgy k í
mélni, mintahrgy a hasas kanca 
azt megkívánná. Ebben van va 
lami gazság, de nagy baj mégis, 
hogy a gazda ilyen helyeken el
esik a íttenyésztésből folyó jö
vedelmi forrástól, a csikó árától. 
Emiatt is jó volna sok helyen a 
tagosítás, de a tagositailan ha
tárban a gazdálkodás nem más 
mint örökös hajrá, hajsza, a 
gazda nyugtalan, ideges, mert 
mind'g megvan késve a munkák 
kai meglopják, nem tudja földjeit 
jól trágyázni, a gazdálkodás ilyen 
helyeken nehézkes, liyen váró 
sokban, községekben a lóte
nyésztés ügye rendszerint csehül 
áll, szép ló kevés van a gazdák 
kezén, a gazdák lovaikat vásá
ron veszik s az ilyen ló bizony 
csak szedett vedett vásári por
téka leginkább, magyar parlagi a 
lóállomány, akad egy két rosszul 
sikerült hitvány gyenge csontu 
hibás külsejű, melegvérű félvér 
jellegű ló is, de ezeknek hasz
nálhatósága nagyon gyenge, 
minden bizonnyal az áruk is 
ilyen. Nagy baj ez a lalajmüve- 
lés szempontjából, mert ilyen 
lovakkal nem lehet eszi mély 
szántást végezni, emellett amint 
mondottam a ló gazdája elesik 
egy pár százpengős haszontól 
is egy pár lováért 1000—1200 
pengő helyeit csak 500—800 
pengőt ad neki a vevő.

Csikóztasson tehát mindenki 
aki teheti, mert mezőgazdasági 
üzemünk annál jövedelmezőbb 
minél sokoldalúbb, minél több 
állatot tartunk a gazdaságban. 
Ha minden gazda biztositja a ló 
természetes életmódját (mérsé
kelt használt, jó etetés) úgy a 
lótenyésztés minden bizonnyal 
hasznot fog jelenteni, mintahogy 
megvannak elégedve a német 
kisgazdák is, akiknek nagy része 
csikóztat.

Legyen tehát minél élelmesebb 
a kisgazda, törekvő, próbálkoz
zon meg mindenfélevei, igy a 
lótenyésztéssel is, mert szemes
nek áll a világ, vaknak alamizsna 
és igaz az a közmondás is, 
hogy kaparj kurta neked is lesz.

Németh Jenő
gaxdasági tanár.

S P O R T .
Asztali tenisz.

R. I E . - L .  S. E- 5:1
Barátságos.

Vasárnap szépszámú érdeklődő 
jelenlétében került lebonyolításra 
az első mohácsi asztali teinsz 
mérkőzés Ezzel azt hisszük meg
indul a rendszeres mohácsi asz
tali tenn'sz is, ami eddig sajnos 
el volt hanyagolva. A mérkőzés 
már megmutatta, hogy itt is van
nak tehetségek, csak versenyek 
és rendszeres edzések kellenek 
hozzá, hogy ezek a tehetségek 
kicsiszolódjanak. Ezenvküzdelem- 
ten különösen a küzdeni tudás 
és a szívósság dominált, a tech
nika egyelőre csak itt-ott csillo
gót elő.

A viadal meglepően biztos 
Református Egyleti győzelmet 
hozott, teljesen megérdemelten, 
mivel lelkese ■ játszottak a kezdő 
leventék ellen.

Az eredmények a kövelkezők 
vo l'ak :

Lőrincz (R) — Kálmán T . (L) 
20:22,21:13. 21:18; (1:0, Egyenlő 
el enfelek közül a szerencsésebb 
Lőrincz győz.

Pazar ( L ) — Varga (R) 21:12, 
21:8, (1:1) a tecimikásabb Pazar 
fölényesen győz.

Szekeres (R) — Goldtnann (L) 
20:22, 21:14, 22:20 (2:1). Izgal
mas küzdelem.

Balázs (R)— Knopfler (L) 19:21 
21:16, 21 :í 5; (3:1) Knopfler in- 
diszponáltan játszott.

Samu (R)— Gruber (L) 18:21,
21:15, 21:10 (4:1). Váltakozó
játék.

Pelre (R)— Egri (L) 21:10, 21:12 
(5:1) Petre biztosan győz.

Labdarúgás.
Mégegyszer visszatérünk a le

ventebajnoki küzdelmekre és is 
mertetjük azok jó es rossz olda
lait.

Legelőször is teljes elismeréssel 
kell adóznunk ezen bajnokság 
létrehozóinak és a játékosoknak, 
akik minden erejükkel azon vol
tak, hogy ezeknek a küzdelmek
nek komoly alapot, méltó keretet 
adjanak. Az évek óta játékos 
hiány bán vajúdó mohácsi labda
rúgás, azt hisszük ezzel meg- 
kapta a megfelelő utánpótlást és 
pár év muiva a Mohácsi Torna 
Egylet régi egyesülethez es a 
varos színeihez méltóan fog sze
repelni. Mindenesetre az illetékes 
tényezőknek ügyelni kell arra, 
hogy a mostani bajnoaságnak 
folytatása legyen és ne csak szap
panbuborék legyen az elmúlt baj
nokság. Ha lehetséges még szé
lesebb rétegekre kiterjeszteni a 
küzdelmeket, igy a gimnáziumot 
és polgári iskolát is bekapcsolni 
a játékba.

Le kell azonban szögeznünk, 
hogy a mostani megoldás nem 
100% os. Feltétlenül usy keli 
megoldalni a bajnokságot, hogy 
az két fordulós, őszi és tavaszi 
legyer, mert csak így lehet igaz
ságos es megfelelő komolyságu. 
,A felszerelést valahogyan bővíteni 
keli, nehogy telcipőbsn es más 
a sportnaa nem megfelő öltözet
ben jelenjenek meg a pályákon. 
.Megleieló időpontot is kell ke

resni a küzdelmek lebonyolítására, 
hogy a nagyközönség is láthassa 
az ifjúság küzdelmét.

Utoljára csak azt írjuk, tovább 
küzdeni és foglalkoztatni az ifjú 
Ságot.

Felelösszerkesztó:
BÁN ANDRÁS
Laptulajdonos és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

2 * 0  □-«>!

k o n y h a k e r t•/

a város alatt, azonkívül 
legelöilletöség ELADÓ.

Cin: Herner Károly, Mohács. 
Prakatur Tamás u 8 sz

Két szoba, 
fü rdőszob a

m ellékhe ly iségekke l üresen vagy

BÚTOROZVA
kiadó

& z ó o l ie i i y i  tó i*  1Í3. * z .ELTÖRPÜL
minde’ lsju világítás uA L A D D IN
petróleumgáz lám p a  
fényére! szemban

Kapható: Kramer Antal Fiai cégnél 
Mohácson.

Értesítés. Igen tisztelt yevöink kíván
ságára és kényelmére 171 szám alatt

bevezettük a te le fo n t
Továbbbl szives pártfogásukat ezúton 

is kérjük
AB0NTI ÉS BABTA

kötszövött-, rövidéin-, kalap- és clpő-
kesaskedés —  Király ut 14 sz.

Eladó
vadászfegyver

1 darab 5 lövetű 16 os Brauning 
fegyver sörétes.Cím a kiadóhivatalban.

. 'A k i  olcsón jól akar vásárolni, lekinlse meg dúsan 
felszerelt raktárunkat, ahol mindennemű órák 
ékszerek és szemüvegek kaphatók. Órajavitás, j 
jótállás melleit. Szives pártfogást kér: !

SvtiiÓH é s  R iííe r  ói%és I
M o h ú o r t ,  K i r á l y  i i e e i i  : t 4 .  s z á m .  
Arany, ezüst beváltás legmagasabb napi áron.

Bemutatja:
Kramer Antal Fiai, Mohács

I T e le fo n  a p a rá tu a

eladó. Cím a kiadóhivatalban.
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Piaci árak: a szerdal
heti piacon:

Búza —
Zab — —
Rozs —
árpa — —
Tengeri m. 
Tengeri csöves 
Bab — —

17.50 P 
14 — P 
14 -  P 
12 60 P

8. P 
6.20 P 

25 — P

A mohácsi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság.

13905 1936 tk. szám.

Felhívás.
A telekkönyvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a mohácsi 8918 
számú betétben - ) - l—6 sorszám 
9376, 9377. 9378, 9379 1, 9j79 2 
és 9390 hrszámu igatianok feleré
szére, 2400 P vételár felajánlása 
mellett vételi ajánlat tétetett és 
az ingatlanok tulajdonosai kér
ték ezen ingatlanok végrehajtási 
árverés hatályával birói utón 
magánkézből leendő eladásának 
elrendelését

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

1936. évi december hó 17. 
napjait délelőtt 9 órakor

tárgyalást tart és felhívja az ér 
deklödóket, hogy a vételi aján
latok 10” oát kitevő bánatpénz 
birói letétbe he yezése mellett, 
legkésőbb a tárgyalás előtti nap 
déli 12 óráig bárki tehet a meg 
ajánlott vételárat legalább l° ,0-al 
meghaladó vételi ajan'atot, mely 
ajánlatok felett a bíróság a fenti 
tárgyalási határnapon fog hatá
rozni.

Vevők kötelesek a vételárat a 
tárgyalás tredményét feltüntető 
végzés jogerőre emelkedésétől 
számítolt 15, 30 és 45 nap múlva 
három részletben 5° 0 os kama 
taival együtt a mohácsi kir. 
Adóhivatalnál mint a bírósági 
letétpenztárnál letétbe helyezni.

Ha vevők a 60000 1921. F. M 
r 13— 14 §§ bán megszabott
módon községi bizonyítvánnyal 
legkésőbb a tárgyaláson nem 
igazolják, hogy velük szemben 
az államot illető elővásárlási jog 
gyakorlásának helye nincs, a te

lekkönyvi hatóság az eladás jog
erőre emelkedése után, határo
zatát az 1925. évi V ili. t c. 27. 
§-a alapján a m. kir. Főldmive 
lési Miniszterhez fogja felter
jeszteni.

Mohács, 1936. évi november 
hó 10. napján.

Dr. HADLER sk. kir jbiró. 
A kiadmány hiteléül

D á rd a i
s hiv. tisztv.

Legjobb és legolcsóbb 
tüzelőanyag a

TATAI
sajtolt

KOKSZ

Fütsllnk-főzzünk tatai 
sajtolt koksszal!

TATAI
tojás szén

TATAI
dió szénDOROG-TOKODI

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

TELEFÓN 58-

I t m / í é s  e la d
mindenféle hasznait bútort, 
uj munkát o l c s ó n  vállal
W É B E R  A D Á M
asztalos, Horthy M. u 10. sz.

R T E S IT É S !  A mohácsi férfiszabók szak- 
csoportja értesíti az igen tisztelt rendelő 
közönséget, hogy a napról-napra való drágaság 
arra az elhatározásra kényszeritettek, hogy a

fáson  á r a k a t  3 0  °o*kal fe le m e lje k  
mert a régi árak mellett megélhetésünk to
vábbra biztosítva nem látjuk. Kérjük a tisztelt 
megrendelők további s z iv e s  p á r t f o g á s á t  
Mohács, 1936. nov. 2 án, hazifias üdvözlettelÁ mohácsi férfiszabók szakcsoportja.

f---------------------------------------------------------------------- '

<■ l i . V T J A I  zV A íA í fA le* k ü l ö n l e g e s

felvágottak 
és tormásvirsli

n a p o n t a  f r i s s e n  L tn p h n t í *

Scháffer Antal hentes és mészárosnál.

L.------ ------------------------------------ .
r
HAKACSON1 IS A nem okoz gondot a vásárlás, mert mindent

„ H i t e l f o r r á s ”
megvehet a

eladó ta g ja in á l és kö n n ye n  fiz e th e ti 6 H A V I
C É G E IN K  :

Férfi- és női szövet
vásznak, selymek, kelengyék

Armuth Mór Utóda 
Bader Lipót Fia 
Berger József 
Rosenthal Lajos 
Vorisek Lajos 
•Szegény legény<

Vasáru, kályha, háztartási 
cikkek

Ví’eiler és Lévai 
Witt József

Rádió
Páncsits Márk »Echo« rádióház

Divatcikkek
rövid-, kötött-, szövött-, férfi, női 
és gyermekdivat cikkek, fehérnemű, 

harisnya, ernyők.
Abonyi és Barta 
Franki Samu
Molnár Béla

Fa és szén
Szász és Társa 
Tarján Jenő

Kézimunka, előnyomda
Mayer Ferencné

Férfi szsbó
Rupp János

Női szabó
Adler szalon 
Miholek József

Óra, ékszer
Glauber Imre 
Ifj Kramer Sándor 
Páncsits Márk 
Szívós és Ritter

Kalap
Abonyi és Barta férfi kalapé 
Soós Oyörgyné női kalap

Könyv- és papír
írószer, zenemű, irodai felszerelés 

Fridrich Oszkár

Fogászat
Dr. Lichtenstem Miksa 
Dr. Szücsy Ferenc

H IT E L R E
Cipő, hócipő

Abonyi és Barta 
Dóm János 
Franki Samu 
Molnár Béla 
Pazaurek József

Drogéria
kozmetika, kötszerek, illatszerek 
Meltzer Emil

lllatszertár
• Corvin, illatszertár

Férfi-, női- és gyermek
kész ruha

Berger József 
Rosenthal Lajos

Fridrich Oszkár könyvnyom dája, Mohács.
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