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Az újévi szokásos nyilat
kozatok sorában egy közgaz
dasági szaktekintély azt állí
totta, hogy gazdasági viszo
nyaink elérték már azt a 
mélypontot, amelynél lejjebb 
csúszni már nem lehet s most 
már csak a jobb idők követ
kezhetnek.

A nyilatkozat első része 
mindenesetre igaz. A mély
ponton vagyunk, amelynél 
lejjebb kerülni — ha még 
lehet — már igen veszélyes 
lenne és ha van emberi mód 
annak elkerülésére, minden j 
eszközzel arra kell töreked
nünk.

A karácsonyi vásár, amely
től a kereskedők még vala- j 
mit remélhettek volna s amely 
valamikor az üzleti elet for
galmában biztos és komoly j 
tény ező volt, amelyre számí
tani lehet, az idén ismét el
maradt. Jó pár éve, hogy 
egyáltalában nem számit a 
forgalomban, jó pár éve, hogy 
valami jellemző kitartással 
várnak rája s következetesen 
minden évben elmarad.

Az egyik szabó iparosunk 
éppen karácsony előtt kény
telen volt személyzetét csök
kenteni, mert még a rendes, 
átlagos munkája sem volt. 
Pedig a békebeli ünnepek 
előtt nem lehetett sorra ke
rülni a szabóknál, ha valaki 
ruhát akart csináltatni, annyi 
dolguk volt. Éjjeleken át dol
goztak, igyekeztek a munkát 
elvégezni s mégis mennyi 
munka maradt vissza, ame
lyeknek az ünnepekre el kel
lett volna készülnie.

Bizonyára a többi szak
mában is hasonló a helyzet, 
mert azt általánosan már ré
gen megállapították, hogy 
pénz nincs. Nincs a gazdá
nak, nincs az iparosnak, a 
kereskedőnek, a tisztviselő
nek pedig nem is volt. És 
mindehhez két hónapos far
sangunk lesz az idén! A 
gazdasági viszonyokat figye
lők előre megjósolják, hogy |

a bálok nem sikerülnek, hogy 
nem lesz közönsége, csak 
egy-két kifejezetten támoga
tott mulatságnak, a többi , 
nem fizeti ki a költségeit sem. :

Mi ebben nem igen mer- i 
nénk egyet érteni ezekkel a ' 
pesszimistákkal. Nem mond- ! 
juk, hogy fenyes farsang ■ 
ígérkezik, de viszont ismer
jük a lányos papák és ma
mák lelkivilágát, akik — ha 
kell — kölcsönt vesznek fel 
— ha kapnak — és mégis 
ott lesznek Istenem, hiszen 
igaz az, hogy nagyon súlyo
sak a viszonyok, de éppen 
azért a lányokra is ilyen idők 
járnak. Pedig férjhez kellene 
menni, az évek múlnak s a 
fiatalság sohasem jön többet 
vissza.

A fiatalság! Ha valaki ezt 
a nincstelen világot megérzi, 
ők talán a legjobban. Ha az 
öregek visszaemlekeznek a 
régi, nagysikerű bálokra, a 
mámoros, hajnalig tartó far
sangi éjszakákra, ha eszükbe 
jut az a sok vigasság, amely
ben régi jó világban volt ré
szük, akkor megsajnálják a 
ma fiatalságát, amely már 
eleve azzal megy el a bálba, 
hogy nincs pénz. A múlt
kori ruhát kellett átalakítani, 
vagy újat is kapott, de a papa 
még mindig töri a fejét, hogy 
miből is fizeti ki majd a 
számlát? Ezek a gondolatok 
semmiképen sem alkalmasak 
a hangulat feljavítására és 
szinte megértjük a mai any- 
nyi érzékiséggel telitett tán
cokat, mert hát ez legalább 
pénzbe nem kerül . . .

Ez is mélyponthoz tarto
zik. És az ifjúság is csatla- I 
kozik azokhoz, akik kérik, 
követelik, hogy változzon 
meg már a helyzet, mert el
múlik az ő idejük, jönnek az 
öregedő évek, gondokkal, 
gyerekkel, jön a harc a ke
nyérért, ami a mélypont da
cára is megjön egész bizto
san és befészkeli magát az 
életükbe, akár a mienkbe is.

az almafáinak köszönhet.
Az adó 80—90 százalékát az almafák gyümölcséből fizették. 

Mire jó a rendszeres gyümölcsfa ápolás?
Lapunk egyik legutóbbi szá i 

mában örömmel számoltunk be 
arról, hogy az érthetetlen ellen
séges hangulat, amely a szige 
tiek közölt uralkodott s már-már 
majdnem megakadályozta a vár 
megye hatalmas segítő akcióját, 
megjavult s a nép bizalommal 
és érdeklődéssel figyeli a moz
galmat, sőt egyesek, akiket nem 

i vettek sorra az idén, maguk je- 
i lemkeztek s kérték őket is be 

kapcsolni. Reméljük, hogy ez a 
hangulat tartós lesz és lelketlen 
agitátorok ostoba meséi nem fog
ják még egyszer megzavarni a 
népet.

Egyik olvasónk behozta az 
egyik fővárosi napilap egy cik- 

, két, amely érdekesen mutatja, 
hogy a gyakorlatban mennyire 
bevált a gyümöicstermeiés s anya
gilag milyen hatalmas segítő esz
köz lett a nehéz viszonyok kö
zött küzdő gazdának.

A cikk a következő:
• Tuzsér szabolcsmegyei köz

ség kisgazdái a következő leve
let intézték Adonyi Kálmán ura
dalmi szőlőfelügyelőhöz:

Alulírottak, Tuzsér község la
kosai, tudomást szereztünk arról, 
hogy Tekintetességed a f. évi de
cember hó 1 én tölti be műkö
désének 30-ik évét. Ezt a szép 
alkalmat felhasználni kívánjuk 
arra, hogy hálánkról és őszinte 
szeretetünkről biztosítsuk és kér
jük Isten kegyelmétől, hogy Önt 
egészségben, örömben és bol 
dogságban továbbra is tartsa 
meg működése körében és adjon 
erőt ahhoz, hogy továbbra is 
eredményesen teljesíthesse köte
lességét. A mi hálánk azért nagy 
Önnel szemben, mert az On 
buzdítása eredményezte Tuzsér 
községben azt, hogy a nemes 
gyümölcs termelését fo ly ta tjuk  és 
az Ön önzetlen tanítása és fára 
dozása eredményezte azt, hogy 
Tuzsér község lakossága a jelen- ! 
légi súlyos gazdasági viszonyok 
között a nemes gyümölcs terme
lése és értékesítése alapján meg 
tudott küzdeni a nehéz viszonyok
kal. Jól esik nekünk, hogy ezt 
Önnek a jelen ünnepélyes alka
lommal szivünk sugallatára tudo
mására hozhatjuk. Kérjük, fo
gadja ezen üdvözletünket olyan 
szívesen, mint aminő őrömmel 1

mi azt tesszük. Hazafias üdvöz
lettel : Szabd Bertalan közs. b iró 
(és még vagy 15 aláírás)

Ennek a levélnek a magyará
zatául szolgáljanak a következők: 
Tuzséron 30 év előtt létesült 
Salamon Forgách Margit gróf
nőnek azóta híressé vált gyü
mölcsöse, melynek telepítésében 
nagy része volt az akkor még 
fiatal Adonyi Kálmánnak. Az ura
dalmi telepítés mellett azonban a 
falu fiatal gazdáit is szép szóval, 
tanáccsal, néha bizony egy kis 
furfanggal is rávette, hogy csak 
fajalmát telepítsenek. A csemeté
ket ezerszámra rendelte nekik. 
Ma, amikor a szabolcsi főter
ménynek, a krumplinak, rozsnak 
alig van ára, a gazdaembert min
denfelől szorongató terhekre nincs 
fedezet, a tuzsériak büszkék arra, 
hogy adójuk 80—90 százalékát 
lefizették — almából Ezért hálá
sak annak, aki ide segítette őket. 
Egy példa, amelyből fent és lent 
sokan tanulhatnak.!

A magunk részéről ehhez nem 
tartunk szükségesnek semmit sem 
hozzáfűzni. A község hálás lakos
sága most már élvezi munkájá
nak gyümölcsét s bizonyára so
kat emlegetik az előrelátó ura
dalmi felügyelőt. Mi reméljük, 
hogy a mohácsiak is majd annak 
idején szívesen és hálával fognak 
gondolni Fischer Béla alispánra, 
aki a szigeti gyümölcstermelés 
előmozditását kezébe vette.

•

M int értesülünk, a gyümölcsfa
ápolás téli munkálatai már meg
kezdődtek és a munka a kívána
tos tempóban halad előre. A ko
rábban megtartott tanfolyamokon 
kiképzett munkások ^végzik a 
szakszerű gyümölcsfaápolást s 
szebb munkanapokon 10— 15 
napszámos dolgozik a fákon. 
Eddig 17 gazda gyümölcsösét 
hozták teljesen rendbe az akció 
során Ehhez hozzászámítandó, 
hogy a munkások saját gyümöl
csösüket is rendbehozzák s ez 
külön kedvet ad majd a törekvő 
gazdáknak, hogy maguk is hoz
zálássanak a saját erejükhöz mér
ten a munkához.
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A Szociális Misszió- 
társulat műsoros

táncestélye.
A farsangi bálok sorát évről- 

évre, mindenkor vizkereszt ün
nepén, a Szociális Missziótársu
lat szokta megnyitni. A Misz 
szióbál Mohácson foga,om. M in
dég a legsikerültebb. A keresz
tény intelligencia ugyázólván tel 
jes számban szokott ez alkalom
mal felvont Ini. Ezidén a siker 
valahogy még szebb volt mint 
máskor. A pompás műsor, a 
valóban elit közönség, a höl
gyek szenzációs toalettjei, a k i
tűnő cigány és a mégkitünőbb 
hangulat sokáig emlékezetessé 
teszik ezt a szép estét.

A műsort valamivel 9 óra után 
kezdték. Add'gra a közönség 
teljesen megtöltötte az Iparoskor 
hatalmas tánctermét. Keserű Já
nos szolgabifó szavalata volt az 
első szám. Farkas Imrének »A 
vén cigány < cimü melodrámáját 
adta elő, amelynek zenéjét Far
kas Lajos szerzett?. Keserű Já
nos igen tehetséges előadó. A 
szavalatán meglátszott, hogy azt 
a legapróbb részletig kidolgozta. 
Hanghordozása, gesztusai rutinos 
műveszt fedtek fel. A közönség 
szűnni nemakaró tapsa után 
Zichy Géza: >Egy magyar ka 
tona temetése ..« c.imű nagy
hatású költeményét adta még elő 
ugyancsak nagy tetszést aratva. 
A zongorakiséretet Seregély Böske 
látta el a tőle már megszokott 
művészi készséggel.

Végtelenül bájos, kedves tán
cos némajáték következett; A 
szobrász álma. Cselinácz Évike 
kiforrott táncművészetével bámu
latba ejtette a közönséget. Moz
dulataiban annyi kecsesség, any- 
nyi báj és a legnehezebb figu 
rák megoldásában annyi ügyes
ség volt, hogy egy ballerinat is 
megszégyenített volna. Méltó 
partnere volt Treier Ferenc, de 
elragadó kedvesek voltak a csöpp 
kis szoborfigurák: Czigler Ste
fiké, Weinacht M ilike és Petri- 
csevics Ilonka.

A műsor utolsó száma is tán 
cos darab volt, Róka Pál: A 
nagymama mikor kicsi v o l t . . .  
cimü táncos vigjátéka. A nagy
mama (U hl Mariska) mesél az 
unokáknak ifjúságáról, a régi 
szép időkről, a régi idők erköl
csös szép mulatozásairól. És a 
levegő megtelik levendula illatá 
val, bevonul a menüett-négyes: 
U hl Ilonka, Vesztergombi Juliska, 
Nagy Ili és Schlitzer Kató, fe
hér parókás biedermayer kosztüm
ben és ellejtik az örökszép, bá
jos menuett-et. Csauscher Bözsi, 
/Vagy Ili, Teppert V iktória és 
Sepatz Bözsi a hangulatos ga- 
votte-ot járják meglepő ügyes
séggel, majd felJevenedik a tü
zes polka, amelyet Kovács llus, 
Szkladányi Babi, H uth  István és 
Heiness Miklós mutattak be 
nagy tetszést aratva. Ezt a len
gyelke követte, a mazurka, amely 
oiy sokáig volt divatos tánca 
nagyapáinknak. Dujnovics Hilda, 
Thűr Györgyi korhű jelmezben 
lejtettek e kedves táncot partne
reikkel, Lipokatics László és 
Szász Árpáddal. Utoljára a wal- 
zer, a bécsiek kedvenc tánca kö
vetkezett, amelynek fülbemászó

muzsikájára Parcsetich Marcsi, 
Thür Györgyi, Ehmann Lajos 
és Leopold Ferenc járták el ezt 
a valamikor olyan népszerű, szép 
táncot. Mindenegyes táncbemu
tatót zajos, szűnni nemakaró 
taps követte, úgyhogy a legtöbb 
számot meg kellett ismételniök. 
Közben a mese végére ért a 
nagymama és azzal fejezte be 
a valóban szép mesét, hogy 
mégis-mégis csak a magyar tánc 
a legszebb. Igaza volt Táncra 
perdültek az unokák: Szász Ida, 
Petz Ilonka, Cselinácz Vica, Tan 
ner Piroska, Csikós Eszti, Pa 
zaurek Böske, ifj Tertinszky 
Gyu'a, Szabiár István, dr. Frank 
Lajos, Dettkó  Károly, ifj. Balogh 
Pál és Szkladányi László és el 
ropták a vérpezsdítő legszebb 
magyar táncot, a toborzót. Fre
netikus tapssal fejeződött be a 
műsor. Külön elismerés illeti 
Papp József lánctanárt, aki k i
váló szakiudását árulta el, ami
kor a nem éppen könnyű tán 
cokat ilyen kifogástalanul tani 
tóttá be és Ferenczy Babát, aki 
művészi zongorajátékával azegyes 
számokat kisérte. Általában nagy 
tetszést aratott a műsor, mert a 
már unott műkedvelői színdara
bok h lyett újat, hangulatosat 
nyújtott és ami a legfőbb, tar
talmas, szép és rövid volt.

Egykettőre kinordták a terem
ből a székeket és megkezdődött 
a csúszós uj parketton a tánc, 
amely a legjobb hangulatban 
virradatig tartott
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A hivatalos ügyvitel 
egyszerűsítése.

Az újévvel már majd vala
mennyi hivatalban megkezdődött 
az ügyvitel egyszerűsítése. A 
kormány rendelete folytán a leg
több helyen bevezették már az 
elrendelt újításokat, egyszerűsíté
seket, de további megbeszélések 
is folyamatban vannak, hogy 
még egyszerűbbre fogják min 
den hivatalban az adminisztrációt.

A cél mindenütt a közönség 
gyorsabb, egyszerűbb kiszolgá
lása s egyben természetesen 
munkatakaritás.

Nagyjelentőségű reformok lesz
nek az államrendőrségen, ahol a 
szóbeliség elvét viszik a legna
gyobb mértékben a gyakorlatba. 
Az egyéb, a rendőrséghez tar
tozó ügyek elintézése is átalakulá
son megy keresztül, de különö
sen sokat várnak a készülő uj 
rendtörvénytől, amely sok intéz
kedést gyökerében fog megvál
toztatni Az eddig bevezettetek- 
kel is lényegesen kevesebb lesz 
a formális aktamunka és a lé
nyegen lesz a hangsúly. Ezzel 
természetesen az előadók sok 
lekötöttségből felszabadulnak és 
a jövőben még jobban az ügy 
érdemében dolgozhatnak.

Érdeklődtünk a városházán is, 
ahol a központi iktatást lénye 
gesen megszükitették. Az árve
rési hirdetmények, a tekkönyvi 
végzések, kisebb megkeresések 
nem lesznek iktatva a központi 
iktatóban, hanem egyszerű jegy
zéket vezetnek róla az előadók. 
Ezzel a gyakorlatban nagyon sok 
munkát takarítanak meg.

Nagyobb lesz itt is a szóbeli

ség keresztülvitele. Egyes akták 
az ügyosztályokba nem az ik 
tatón keresztül, hanem közvetle 
nül kerülnek el. Az előadó maga 
megy át az ügyosztályba s ott 
vagy megadja utasításait, vagy 
megszerzi a szükséges felvilágo
sításokat.

Az uj beosztással mintegy 
2—3000 iktatószámmal lesz ke
vesebb a városházán.

A bíróság részére még nem 
jö tt el az utasítás, amely telje 
sen különállóan lesz elkészítve, 
tekintettel a bíróságok különle
ges ügyvitelére. Nem tudjuk mi
lyen mértékű lesz az, de éppen 
itt nagyon radikálisan kellene 
belenyúlni az ügyvitelbe, mert a 
mai nagyon leköti a bírót és 
sokszor feleslegesen. Egy kisebb 
ügy tárgyalása néha két három 
tárgyalást vesz igénybe, pedig 
radikális ügyvitellel egy tárgya
láson is ei lehetne könnyen in 
tézni. Reméljük, hogy ezeken az 
állapotokon is segíteni fognak, 
a bírói kar sok formalitástól fel 
szabadul és könnyebben, gyor
sabban végezheti nagyjelentő
ségű munkáját.

A közönség mindenesetre ér
deklődéssel várja, hogy a beve
zetett újításokból milyen közvet
len haszna lesz.

Szabó Pál dr. előadasa 
a Szabadíiceumban.

i Az elmúlt csütörtökön a pécsi 
: Erzsébet Tudományegyetem fö ld 

rajzi intézetének asszisztense: dr 
Szabó Pál tartotta a szabadliceá- 
lis előadások legérdekessebbikét.

, A híres norvég északsarki utazó, 
Nansen expedíciójának történe
tét ismertette eredeti vetitettké 
pék kíséretében. Az a tengernyi 
szenvedés és kaland, amelyen 
ez a romantikus lelkű kutató, a 
tudomány utolérhetetlen bajnoka 
12 társával és a 28 kutyájával 
keresztülment, valóban a legiz
galmasabb regény érdekességé 
vei vetekedik.

1879 ben a Newyork Héráid 
egy expedíciót szervezett az 
északi sark felkutatására. Az ex
pedíció tagjai a Janett nevű ha
jón indultak céliuk felé, azonban 
nem jutottak messzire, mert ha 
jó juk az ujzélandi szigetek táján 
a tengerbe fagyott, a kutatóknak 
menekülniük kellett s bizony 
csaknem teljesen elpusztultak. A 
Janet sikertelensége ösztönözte 
Nansent egy újabb expedíció 
szervezésére. A norvég kormány 
támogatásával megépíttette a 
Fram hajót és a rengeteg ajánl
kozó közül kiválasztott magának 
12 társat, akikkel aztán — még 
28 kutyát is magukhoz véve — 
nekivágtak a félelmes nagy is 
meretlennek. Nansen vállakózá
sát a közvélemény általában 
őrültségnek minősítette és nem 
tudták elképzelni, hogy miként 
hagyhatta itt a hőslelkü kutató fia
tal feleségét és egyetlen leány
káját.

Nansen a wikingek méltó uno
kája volt. Nem riasztotta el vál
lalkozásától semmi. Nekivágott 
a borzalmaknak hőslelkü társai
val együtt. Hajójuk a Fram 
ugyanott a tengerbe fagyot, ahol 
a szerencsétlenül járt Janett. Nan- 

, sen azonban éppen ezt akarta.

’jS a  Előnyös

Aspirin-t
ta b le t ta  alak>  

b á n  k é rn i
Minden tablettán 

látható a
B A Y E R  k e r e s z t .

Úgy számított ugyanis, hogy a 
jéggel utazva fogja elérni az 
északi sarkot. Számítása azon- 

i bán nem vált be, mert egy év 
alatt mindössze 260 kilométerrel 
ju to tt csak előbbre Ekkor hős- 

í lelkű barátjával, Joansennel együtt 
j elhatározta, hogy kutyák által 
! vontatott szánon próbálja meg

közelíteni a sarkot Rengeteg 
i szenvedés és kaland után az 

északi szélesség 8511 19’-éig ju- 
1 totiak, amikor belátták, hogy vál

lalkozásukat nem koronázhajta 
, a siker, mert élelmiszerük fogy- 
í tán van, ezen a vidéken pedig
! élet nincs.

Most kezdődött a szenvedé
sek nehezebb lésze, a visszafelé 
haladó utjokat a Ferenc József 
föld felé vették. Legyőzhetetlen- 
nek vélt akadályokkal küzdöttek 
meg, minden pillanatban halálos 
veszedelmekben forogva. Élelmi
szer készletük már egészen el- 
fogyoit, tellesen elcsüggedve, 
apatikusan vártak a halált, mi
kor a Gondviselés egy fókát 
küldött eléjük. Ezt sikerült elej
teniük és újabb 6 hétre bizto
sítva volt a táplálék, a világítás 
és a tüzelő. Közben a jegesmed
vékkel is több kalandjuk volt, 
amelyek közül néhányat szintén 
sikerült elejteniük. Nyers medve- 
hússal, fóka és rozmár szalon
nával táplálkozva, testileg elgyö
törve küzdöttek a rengeteg aka
dállyal. Közben utolérte őket a 
6 hónapig tartó éjszaka, amely 
idő alatt nem mehettek előbbre 
Szerencsére sikerült nagyobb 
számú fókát elejteniök s igy 
élelmiszer készletük biztosítva 
volt. Ruhájukat ekkor már 3 éve 
nem vetették le testükről, amely 
több helyen kisebesedett. Itt a 
hosszú éjszakák ideje alatt igye
keztek először medve vérben 
megmosakodni.

Leírhatatlan szenvedések és 
küzködések után — emberi alak
jukból teljesen kivetkőzve — 
végre elérték az angol telepeket, 
ahol nagy örömmel fogadták a 
tudomány hős bajnokait. Innen 
sikerült rövidesen hazajutniok. 
Nemsokára hazaérkezett a Fram 
is mind a 12 emberével együtt 
épen és sértetlenül. Habár Nan
sen a kitűzött célját el nem ér
hette, mégis rengeteg megfigye
léssel és felfedezéssel gazdagí
totta a tudományt. Otthonában 
mint hőst ünnepelték s ő még 
a déli sarkra is vezetett a derék 
Fram hajóval expedíciót.

A szebbnél szebb vetitettké- 
pekkel kisért lebilincselő előadás 
nagy hatással vo lt a közönségre 
s ki tudja meddig hallgatták 
volna a kitűnő előadót. Az idő 
azonban hihetetlenül gyorsan el
repült, az előadás véget ért mély 
nyomokat hagyva a hallgatóság 
lelkében.

A kiváló előadót frenetikus 
. tapssal jutalmazták.
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A belvárosi rk. plébánia 
1929. évi statisztikája.

Mindig érdekes és tanulságos 
dolog volt az elmúlt esztendőre 
visszatekinteni és az elmuit ese
ményeket a nyugodt, biráló te
kintet szemüvegén át vizsgál- 
gatva, leszűrni a tanulságokat és 
tervet készíteni a jövőre. A bel
városi róm kzth. plébánia szüle 
tési és halálozási statisztikáját 
szemlélve ránk nézve érdekes és 
értékes adatoknak jutunk a b ir
tokába. Az elmuit esztendő a né 
pesedési fejlődés tekintetében 
nem a legjobb évek közé tartó 
zik. Nincs ugyan még visszafej
lődés, de már nagyobb hanyat
lás tapasztalható az elmuit évek
hez viszonyítva. De beszéljenek a 
számok:

Az elmuit évben a belv. plé
bánia templomban megkeresztel 
tetett 245 gyermek. Ebből fiú 
129, leány pedig 116.

Ezzel szemben a halottak szá
ma 225. 122 férfi és 103 nő Eb 
bői vidéki volt 18. Tehát a bel
városi hívek száma 207 el fogyott, 
mig a növekedés 245 volt. A 
halálesetek leszámításával marad 
38 szaporodás. Az 1928 as év 
ben 84 volt a szaporodás. Igaz, 
hogy akkor csak 195 volt a ha 
lálesetek száma. Az 1929. évben 
aránytalanul megnövekedtek a ha
lálozások, ami nemcsak Mohá
cson, de másutt is általánosan 
tapasztalt jelenség volt, igy első 
sorban a fővárosban. A háláló 
zások esetét vizsgálgatva azt lát
juk, hogy a legtöbb haláleset 1 
éves korig fordult elő: 52, utána 
pedig 70—80 évig: 43 A legke
vesebb halálozás 10—20 között 
vo lt: 3. Az újszülött gyermekek 
közül 25 még az első hónapban 
elpusztult, részben veleszületett 
gyengeség miatt, részben pedig 
görcsökben. Az 1 éves korban 
elhalt 52 gyermek közül 32 volt 
szigeti és kültelki és 30 mohácsi. 
Az elmuit évben született gyér 
mekek közül egy hatod rész halt
meg még ugyanabban az évben ) 
Mindenesetre nagyon szomorú 1 
jelenség, aminek az okát most ■ 
nem vagyunk hivatva kutatni. Az j 
általános tapasztalat azt látszik I 
igazolni, hogy a mai generáció 
ellenállás tekintetében jóval mö
götte marad a régieknek és hogy 
a következtetés nem légből ka I 
pott, hanem az életből leszűrt 
tapasztalat abból is kitűnik, hogy 
az 1929. év folyamán meghaltak 
közül 60—70 éves volt 27, 70—80 
éves 43, öregebb halott csak egy 
vo lt: Vida Mihály halász, aki 93 
éves korában halt meg. Viszont 
a legfiatalabb halott vo lt: Bohner 
Adám, aki csak 10 óráig élt.

A fentiekből következik, hogy 
a belvárosi plébánia 10 000 lelket 
számláló hitközségében az elmuit

évi szaporodás: 38 lélek volt, 
vagyis 38 ezrelék, a megelőző évi 
80 ezrelék szaporodással szem 
ben. Még nem nevezhető ez a 
szám nagy fogyatkozásnak, mert 
a születések száma teljesen elérte 
az elmuit évit, csak a feltűnően 
nagy halálozás okozta a növeke
dési szám csökkenését.

A felnőtt halottaknak csak egy 
kis százaléka halt meg utolsó 
szentségek nélkül, de csak azért, 
mivel a hirtelen bekövetkezett 
(gulaütés, szerencsétlenség, szív
baj) halál miatt nem volt már 
idejük papot hivatni. Ez viszont 
a val.ásos élet komolyságát és 
gyakorlását igazolja a hívek kö
zött. Egyházi temetésben 3 halott 
nem részesült rendezetlen házas 
ságuk miatt.

A plébániai statisztika teljessé
géhez tartozik, hogy a házasság- 
kötések számát is megemlítsük. 
A belvárosi plébánia templomban 
házasságot kötött 72 pár. Az 
egész év alatt végzett szent áldo
zások száma: 23.200

A történeti hűség kedvéért és 
tanulsággal közöltük le a plébá 
nia fenti adatait, jól tudván, hogy 
a hivő és vallásos ember ezek
ből a számokból is sokat tud 
kiolvasni. Elsősorban azt, hogy 
a gyermekek születési növekedé
sét a vallását komolyan vevő 
család biztosítja és nem mindig 
az a sokszor hánytorgatott pénz. 
Ugyanis a több gyermek felne
veléséhez nem annyira sok pénz 
kell, mint inkább lelki erő, ön- 
feláldozás, családiasság, szerény
ség a szórakozások hajhászása 
bán, takarékosság. Sapienti s a t!

V é g ü l! Csakis az Urban el 
hunytak számithatnak arra, hogy 

. nem hiába éltek és megnyerték 
az Jet koronáját. Az élet komoly
ságát mindenekelőtt a temető 
bizonyítja. Aki még itt sem hajtja 
meg fejét alázatos imádsággal és 
mea culpázással, annak nem szol
nak ezek a sorok, mert úgy sem 
értené meg.

Mlhalecz Ferenc.

— Kereseti adóalapok fe l
mondása. Ezúton is felhívjuk az 
adózó közönség figyelmét azon 
körülményre, hogy amennyiben 
az 1929. évben megállapított al
talános kereseti adóalapot, illetve 
ennek alapjan kivetett adóössze
get — tényleges kereseti viszo
nyaikhoz mérten méltánytalannak 
tartják — úgy ezen esetben a / .  
év ja n u á r hó végéig a múlt évi 
adóalapot, a m. kir. adóhivatal 
hoz címzett, de a városi adóhiva 
tálnál benyújtandó Írásbeli beje
lentéssel felmondhatják, amely
hez egyidejűleg szabályszerűen 
kiállított uj adóbevallás is csato
landó. A bevalláshoz szükséges 
nyomtatványok a városi adóhiva
talnál már mostan kaphatók.

— Or. zággyü lás iképvise lőnk 
panasznapokat ta r t. M ihá lffy
Vilmos, államtitkár, országgyűlési 
képviselőnk ezen hónap húszadika 
körül Mohácsra érkezik, ahol el
látogat az összes körökbe es pa
nasznapokat tart, amikor minden

; jogos panrszt készséggel meg
hallgat. Ugyancsak elmegy a ke
rület összes községeibe is Bőveb- 

í bet lapunk legközelebbi számában
i közlünk.

— Baranya várm egye felső 
! házi tag ja i. Csütörtökön tartotta 
I Baranya vármegye törvényható

sága a felsőházi tag választást.
A vármegye felsőházi tagjai let-

i te k : Igaz Béla 227 szavazattal, 
Alándy Samu 218 szavazattal. 
Póttagok : dr. Heckenberger Kon-

, rád 206, Qossmann Marton 151 , 
szavazattal. — Ugyancsak csü- 

i törtökön tartotta felsőházi tag vá- i
lasztasát Pécs varosa, ahol 10Ö | 
leadott szavazatból 100 szavazat
tal Visnya Ernő lett a rendes, 1 
Angyal B-ila dr. pedig 94 sza 
vazattal ptttag.

— Várm egyei a lb izottságok 
A csütörtöki vármegyei törvény- 
hatósági ülésén Mohácsról es kör
nyékéről a következőket válasz
tónak meg egyes alb’zotis.igokba: 
Állandó népművelési b izottság: 
Erős József, Faller János (Duna- 
szekcsó), Risztovics Milán (Mo
hács), Székely Lajos (Mohács), 
Schneider József (Nernetbóly.) Á r
vaszéki k ikü ldö ttek: dr. K auf- 
mann Józsei. Egészségügyi b i
zottság: Faller József (Duna- i 
szekcso), Qossmann Marton, ! 
Manninger Adolf, Pécsi István. J 
Esküdibirósági felszólamlási bi 
zottságba: dr Beck Alajos, já 
rási borellenőrzö b izo ttság: ifjú 
Hergenrőder Antal, W olf Ödön. 
Lótenyésztési választmány: M an
ninger Adolf, báró M irbach  An 
tál d r , M iskolczi Sándor, her
ceg Montenuovo Nándor, Schnei 
dér József (Nernetbóly), Várme
gyei korházi bizottság: dr. Auber 
Tivadar, dr. Beck Alajos, Brand  
Ed:, dr. Heckenberger Konrad, 
dr. Kyausz Győz- , báró Mirbach 
Anial dr., Matkovics Mátyás, dr. 
Szivér Lajos. Vármegyék orszá
gos b izottsága: dr. Heckenberger 
Konrad. A volt tisztviselők se
gélyalap bizottsága: dr. Német 
Kamun. Tenyészmének vizsgála
tá t végző küldöttségek: Johan 
nidesz Géza, ifjú Sziebert Ká
roly, Schmidt Lajos, Pavkovics 
Antal Pál.

—  Drága a gyufa: Vegyen 
öngyújtót a Zsuzsils-tözsdében.

— Körvadászat. Vasárnap a 
Mohácsi Vadásztársaság nagynyá- 
rádi vadászbérletén körvadászatot 
tartott. A vadászaton 19 puskái 
vett részt s összesen 196 nyulat 
lőttek.

— A városházi szállítások. 
Az egyes városi szállítások ügyé
ben a nyilvános árlejtés után most 
döntöttek. Eszerint a kovácsmun- 
kakat Menczinger József kovács 
mester, a gőzkompmunkálatokat 
Ú jvári Cseh Lajos kovácsmester, 
a bognármunkákat Nagy  Ferenc 
kocsigvártó mester, a vasáru szál
lítást Bauer Károly vaskereskedő, 
a fűszeráru szállítást Ehrenfeld 
Antal és Fia cég, a faáru szállí
tást H uth  János fakereskedő 
kapták.

— Cégváltozás. Ehrenfeld An
tal belvárosi fűszer- és gyarmatáru 
kereskedő cégébe társul bevette 
fiát Ehrenfeld Gézát. A már 36 
év óta fennálló céget ezentúl 
Ehrenfeld Antal és Fia cégjelzés
sel vezetik tovább.

— Sportbál. A Mohácsi Torna 
Egylet január hó 18 án sportbált 
rendez, amelyre már nagyban ké
szül a rendezőség. Ez a bál do
kumentálni akarja az egyesület 
újraéledését, élni, fejlődni akara- 
rását és ezért a rendezőség min
dent elkövet, hogy annak sikerét 
biztosítsa. A fiatalság körében 
jelszóvá vált, hogy a cél az, hogy 
ezen a bálon a hölgyeknek leg
jobban kell mulatni és a sport- 
becsüiethez kötötték a táncolást 
: linden bizonnyal száműzik az 
annyira divatos „majomszigetet,” 
ellenben annál többen lesznek a 
parketten. A vezetőség a bál si
kerét biztosítandó, a mohácsi tár
sadalom vezető egyéniségeit nagy
számban kerte fel védnököknek. 
A íelkert védnökök a közetkezők : 
Fővédnökök: vitéz Keresztes- 
Fischer Ferenc dr., dr. báró M ir 
bach Antal, Fischer Béla, dr. 
M ihá lyffy  Vilmos, Heckenberger 
Konrad Védnökök: dr. M arg itay  
Lajos, Schmidt Lajos, Schmidt 
Karoly, Vida Dezső, dr. Német 
Kálmán, dr. R üll János, Szász 
Béla, \Veiller Zoltán, dr. Schwartz 
Béla, Auber Vilmos, Pakusz Ka
roly, dr Oltványi István, Bezuk 
Lajos, M anninger Rézsű, Popo- 
vics József, Schneider Lajos, dr. 
M ihá ly ffy  István, dr. Horváth  
István, Kanta  Sándor, Qrams 
Béla, Kanabé Géza, dr. Jávor 
Lehel, Lipokatics János, dr. Beck 
Alajos, Rosenthal Ernő, dr. Német 
István dr. Schmidt Miklós, Német 
Károly, Trebitscher Imre, Fridrich  
Oszkár, Rosenthal Lajos, dr. 
Szlávy Kornél, Mayer Ferenc, 
dr. Kápolnai Zsigmond, Stettner 
Pál, Heiness Elemér, Erős Jó
zsef, dr. Tóth János, dr. Neu- 
mayer József, dr. Faltay  János, 
Thür József, Kiss Rezső, Feren-
czy G ula, K áldor Béla.

Vesztergombi hálózati rádió tökéletes olcsó és jó!
Dobja ki a telepeit, vegyen hálózati rádiót!

N incs több kiadása! Nincs több kellem etlensége!
Csak egyszer kerül pénzbe! VESZTERGOMBI rádió vállalat

Telefon 113. M o h á c s ,  I I .  L a jO S  U . 2 8 .  Telefon 113.
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— Eljegyzés. Vargha Dóra ur- 
leányt Siklósról eljegyezte lovász- 
patonai Patonay Sándor közép
iskolai tanár Siklósról. (Minden 
külön értesítés helyett )

— Tárgyalások a g im názium  
ügyében. P. Vinkovits Viktor fe- 
rencrendi tartományfőnök meghí
vására csütörtökön Budapestre 
utazott dr. M arg itay  Lajos pol
gármester, vitéz Szőnyi Alajos 
gazdasági tanácsnok és Fehérváry 
István műszaki tanácsnok, hogy 
a gimnázium ügyében a megkez
dett tárgyalásokat szóbelileg foly
tassák. Reméljük, hogy a tárgya
láson sikerül az eddigi különbsé
gek között átvezetőt találni s a 
város ezen fontos Ugye végre 
döntésre érik.

—  A Mohácsi Kaszinó Egye
sület közgyűlése. A Mohácsi 
Kaszinó Egyesület február 2 án 
délután 4 órakor saját helyiségé
ben évi rendes közgyűlést tart. 
Tárgyak: 1. Jelentés az egyesü* ■ 
let 1929. évi működéséről es a 
jövőre tett javaslatainak tárgya- j 
lasa. 2. Az rP29. évi zárszáma 
dasok megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentése és ennek alap
ján a fölmentvény megadása. 3 
Az 1930. évi költségelőirányzat 
és az évi tagsági dij megállapi 
tésa 4 Alapszabálymódositás. 5. 
T(sztujitás. 6. A jegyzőkönyv hi
telesítésére két tag kiküldése. — 
Amennyiben 2 án kellő számban 
a tagok meg nem jelennének, a 
megjelentek számára való tekin- ' 
tét nélkül február hó 9 én dél- \ 
után 4 órakor fog a közgyűlés 
megtartatni

— Tilos idegen á llam beli 
postagalam bokat ta rta n i. F i
gyelmeztetem a közönséget, hogy 
mindazok, akik idegen államból 
becsempészett postagalambokat 
maguknál elrejtve tartanak, vagy 
másokra vonatkozólag ilyesmiről 
tudomással bírnak és nem tesz
nek jelentést, a legsúlyosabb kö
vetkezményeknek teszik ki magú 
kát, esetleg a körülményekhez 
képest kémkedés bűntettének gya
núja miatt fognak eljárás alá vo
natni.

O ltványi István dr.
m. kir. rendörtanácsos 
a kapitányság vezetője.

— Megkezdődött az in g ye 
nes gazdasági tan fo lyam .
A Baranyavármegyei Gazdasági 
Egyesület által rendezett téli gaz
dasági tanfolyam január hó 7 én 
este 7 órakor a belvárosi r. k. • 
elemi iskola egyik emeleti helyi
ségében megkezdődött. Előadó
ként az egyesület intézője Szeke
res Szilárd szerepelt, aki a tan- 
foylam célját és programmját is
mertette, majd a talajról tartott 
tanulságos szép előadást. Elő
adása végén vetített képekben 
egyes ló fajokat mutatott be. 
Igen örvendetes jelenség, hogy 
az előadáson a gazdaközonseg 
igen szép számban jelent meg. A 
tanfolyam előreláthatólag kb. négy 
hétig fog tartani. Előadásokat 
több neves gazdasági szakértő fog 
tartani, az adóügyeket pedig dr. 
Stein Lajos vármegy eszerte ismert 
adószakértő fogja ismertetni. A 
mohácsi előadók: Sillay Gyula 
gazd. felügyelő, Keinrath Zsig- 
mond, dr. Tóth János és dr. h a 
lász Ármin lesznek. Az előadások 
szombat és vasárnap kivételével 
mindennap este 7 órakor kezdőd

nek. A hallgatók száma előrelát
hatólag mindennap csak emelkedni 
fog. Különösen a fiatalabb gazda
közönség figyelmébe ajánljuk a 
teljesen díjtalan tanfolyamot.

— Közgyűlés. A Mohácsi Alt. 
Ipartestület 1930. évi január hó 
19 én délelőtt 10 órakor az Ipar
testület székhaza tanácstermében 
évi rendes közgyűlést tart. Tárgy- 
sorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. Az 
1929. évi zárszámadások felolva 
sása és azok megvizsgálásáról a 
számvevők jelentése. 3. Az 1930. 
évi jövedelem és költségelőirány
zat megállapítása. 4. A testület 
által kezelt alapok előterjesztése.
5 Az ipartestületi tisztviselő fize
tések a legalacsonyabb fizetési 
osztályba való sorozása. 6 A tag
dijak progresszív alapon való ren
dezése. 7. Általános tisztujitás.
8. A közgyűlési jegyzőkönyv hi
telesítéseié 2 tag kiküldése. 9. In
dítványok. — Határozatképtelenség 
esetén a közgyűlés januar 26-án 
fog a fenti tárgysorozattal meg
tartatni.

—  Az u j közigazgatási be
osztás. Baranya vármegye tör | 
vény hatós igának kisgyülese szer
dán délelőtt tartott ülésén tárgyalta j 
Fischer Ferenc alispán uj közigaz- ; 
gatasi beosztási tervezetét. Mint : 
emlékezetes, a múlt évben az ér , 
dekelt.-tgek kéielmére az alispán 
levette a napirendről a javaslatot 
alkalmat adott a hozzászólásra, 
amelyeket a legnagyobb méltá- í 
ny ossággal igyekezett elfogadni. ! 
Az uj javaslat szerint a mohácsi 
járás Bocsa községet veszíti el, ' 
ezzel szemben a himesházi jegy
fősé g községeit kapja. Nagy vita 
volt a baranyavári járás körül. A 
kisgy ülésen dr. Beck Alajos a 
bárány aváii járás szétosztása ér [ 
dekeben szólalt fel s kérie, hogy I 
a mohácsi és a siklósi járás kö
zött osszák széjjel. A kisgy ülés 
az alispán javaslatát fogadta el. 
Masnap csütörtökön a közgyűlés ! 
foglalkozott a kérdéssel. Itt a mo
hácsiak közül dr Beck Alajos, 
dr. Auber Tivadar, Vida Dezső 
szólaltak fel a javaslat ellen. A 
felszólalások után az alispán arra 
kérte a közgyűlést, hogy az uj 
beosztást elvi szempontból sza
vazzák meg, mert a baranyavári 
járásnak nem szabad megszűnnie. 
Ennek ellenében ígéri, hogy ki
sebb serelmek orvoslására keres 
és talál módokat. A közgyűlés 
az alispán javaslatát 116 szava
zattal 20 ellenében elfogadta.

— Jön L ls ieux i K is Szt. Te
réz film je  I A belvárosi plébánia 
rendezésében a fogadalmi temp
lom javara f. hó 28 és és 29-én 
a „Corso" moziban bemutatásra 
kerül Lisieuxi kis szt. Teréz élete.
A gyönyörű és teljesen katolikus 
szellemben készült filmet a nagy- 
közönség figyelmébe ajánljuk. — 
Még visszatérünk a bővebbi ismer
tetésére.

— Tudja Ön m ár, hogy az is
mert Aspirin tabletták 1895-ben 
beható kísérletek és tudományos 
kutatások után kerültek forga
lomba és immár kb. 33 év óta az 
emberiséget a „meghűlések” elleni 
védekezésnél támogatják ? Hülések 
minden tüneteinél, influenza-, spa
nyol-járvány, reuma, csúz, ischiás- 
nál ma már az egesz világon 
Aspirin-tablettákat az eredeti cso
magolásban a „Bayer- kereszttel" 
szedik.

— Szülői értekezlet a be l
vá ros i e lem i iskolában. Vasár
nap délután a belvárosi elemi is
kola szülői értekezletet tartott, 
amelyen az iskolás gyermekek 
szülői nagy számban vettek részt. 
Az értekezletet Erős József igaz- 
gatótanitó nyitotta meg, majd 
Kemény Mária tanítónő tartott 
végig lebilincselő, kitünően fel
épített értekezletet „Szülők példa
adása" címen. Erős igazgató be
fejező szavai után közvetlen esz
mecsere indult meg a szülők és 
tanítók között.

— A b e lvá ro s i ta n ító k  a 
repü lőgépért. A belvárosi elemi 
iskolai tantestület tagjai összesen 
30 pengőt adtak össze a repülő
gép céljaira, amely összeget vitéz 
dr. Horváth  Kázmérnak adták át 
továbbítás végett.

— Uj kézbesítési rend  Mo
hácson. Felhívjuk olvasóinknak 
és a város közönségének figyel
mét azon körülményre, hogy 
1930. január 1-től a közhivatalok
hoz intézett kérelmekre avagy 
bármely más beadványra érkező 
válaszok, határozatok, végzések 
stb. postán lesznek a felek ré
szére kikézbesilve. Tekintettel pe
dig, hogy a posta kézbesítő köze
gei pontos cim nélkül a kézbe 
sitést nem eszközölhetik, ezért 
nyomatékosan figyelmeztetünk 
mindenkit, hogy a jövőben min
den hatósághoz intézendő bár
mely beadványra valamint a szer
ződésre a nevek mellé a pontos 
u ’ca és házszámot (uj) is tüntes
sek fel. Külön figyelmeztetjük a 
szigeti lakosokat, hogy ezentúl a 
dűlő megjelölésén kívül a feleség 
neve is feltüntetve legyen vagy 
pedig valamely közelebbi ismer
tető még. Szükségesnek tartottuk 
ezeket közölni, mert a hiányos 
címzéssel, illetve lakhely megje 
iöléssel biró iratok kikézbesítés 
nélkül maradnak.

— M agyar— ném et g .zda - 
if ja k  csereakció ja. A Magyar 
Gazdaszövetség a német biro
dalmi agrarintézményekkel ebben 
az évben is megrendezi a ma
gyar— német gazdaifjuság csere
akcióját. A magyar ifjak március 
végén indulnak Németországba 
és szeptember végéig maradnak 
ott, A csereakcióra csak olyan 17 
évnél idősebb gazdaifjak jelent
kezhetnek, akiknek szülei önálló 
gazdák, tagjai a Magyar Gazda- 
szövetségnek és az akció tarta
mára egy német ifjúnak család 
tagként való ellátását vállalják. 
Részvételi dij személyenként 300 
pengő, akik másodszor vesznek 
részt a csereakcióban, a részvé
teli dij 200 pengő. Jelentkezési 
határidő 1930. február 11. A be
jelentések a Magyar Gazdaszö
vetség címére Budapest, IX., Ü l
lői ut 25. alá küldendők.

— Hercegszántó k é ri K iágya  
ésPacslbaradülőket Hercegszán
tó község azt a kérelmet terjesz
tette elő Bácsbodrog vármegye 
közgyűlése elé, hogy a vármegye 
kérje a mohácsi határhoz tartozó 
Kiágya Pacsibara dűlőknek és Her
cegszántó községhez való átcsa
tolását. A vármegye közgyűlése 
az ügyet magáévá tette és átirt 
ebben az ügyben Baranya vár
megyéhez. Ha a varmegye nem 
járulna hozzá, Bácsbodrog vár
megye a belügyminiszter elé ter
jeszti az ügyet.

— Szenvedő nőkné l a termé 
szetes Ferenc József keserűviz 
könny ű, erőlködés nélkül való bél
kiürülést idéz elő és ezáltal sok 
esetben rendkívül jótékony hatás
sal van a beteg szervekre. A női 
betegségekre vonatkozó tudomá
nyos irodalom több megalkotója 
írja, hogy a „Ferenc József" 
viz kitűnő hatásáról a saját kísér
letei alapján is alkalma volt meg- 
győződést szerezni. A Ferenc 
József keserűviz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füszerüzle- 
tekben kapható.

— K ongregan is ták  figye l
mébe ! Az Urinők és Leányok 
Mária Kongrecációja hétfőn, ja
nuár 13-án tartja ez évi első gyű
lését, ameiyre a vezetőség ezúton 
meghivja a tagokat, hogy d. u. 5 
órakor a belvárosi elemi iskola 
tanácstermében pontosan jelenje
nek meg

— E lsőrendű savanyú fehér 
répa és a jó  csurgó i káposzta 
leveles is, állandóan kapható PAP 
JÓZSEF fűszerkereskedésében.

— Közgyűlés. A Mohácsi I. 
Katona Hadastyán Betegsegélyző 
Egylet január hó 19 én délután 
3 órakor a Scháffer-féle szállodá
ban levő egyleti helyiségében 
(határozatképtelenség esetén ja
nuár 26 án) tartja évi rendes köz
gyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó, 2. 1929. évi zárszáma
dás ismertetése, 3. 1930. évi
költségvetés tárgyalása, 4. Üre
sedésben levő pénztárosi állás 
betöltése, 5. Esetleges indítványok.

— M egism étlik  a Misszió 
előadását. A Szociális Misszió- 
társulat nagysikerű előadása iránt 
általánosan nagy érdeklődés mu
tatkozott minden évben s igen 
sokan, akik az esti előadáson 
nem jelenhettek meg, a követ
kező dé u'áni előadást tekintenék 
meg. A Misszió ezért az idei 
hangulatos s szépségben bővel
kedő előadását ma vasárnap dél
után 5 őrai kezdettel az Iparos
körben megismétli, mérsékelt hely- 
árak melle.t. Reméljük, hogy ezt 
a ritkaszép előadást sokan fog
ják megtekinteni.

Vendéglősök
figyelmébe!

P a p ír s z a lv é ta ,  m in d e n  
n a g y s á g b a n  és á r b a n  
le g o lc s ó b b a n  k a p h a t ó :

FRIDRICH OSZKÁR
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  

M o h á c s  T e le fó n  6 7 .
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Figyelmeztetés az autó- 
és motorkerékpár 

tulajdonosok számára!
A pécsi m. kir. rendőrkapitány

ság, mint Baran5a-, Somogy-, 
Tolna megyék és Baja város te
rületén illetékes gépjármű kerületi 
hatóság, a gépjármű tulajdonosok 
figyelmét a következőkre hívja fel:

1. Szabad kipuffogó berende
zéssel biro gépjárművek a forga
lomban nem tarthatók.

2. A hatsó szamtablat megvilá
gító lampa oly berendezésű legyen, 
hogy az csak maganal a szam- 
táb anál legyen eloltható.

3. A városokon kivül közlekedő 
gépjárműveken az első segély- 
nyújtáshoz szükséges kötöző és 
fertőtlenítő szerek tartandók.

4 Oly gépjárműveken, melyek 
négy kerekfekkel vannak ellátva, 
hátul a sárhanyón 20 cm. oldal 
nagyságú, piros vonalú, egyenlő 
oldalú háromszögű jelzést kell 
alkalmazni.

ö. Baloldali kormánnyal ellátott 
minden gépkocsin és a csukott 
gépkocsikon irány jelző készülék 
alkalmazandó.

6. A reflektoros lámpák szer
kezetének olya nak kell lenni, 
hogy a lámpák fénye tompítható, 
vagy lefele vetíthető legyen.

7. Közhaszna atu gépkocsi 
(taxik, egy szét ü személy szállításra, 
vagy teheraru fuvarozásra szol
gáló gépkocsi ) rendszamtablainak 
alapszíne feketere, a számjegyei 
pedig fehérre festendők ót. A ke
rületjelző táblácska fehér alap 
szine es piros betűjelzése válto
zatlanul hagyandó.

8. A motorkerékpárokkal azo 
nos elbírálás ala eső 3, vagy 4 
kerekű kis gépjárművek világítás 
szempontjából a gépkocsiknál elő 
irt lámpákká! való felszerelése kö
telező (elől két lampa.)

9. Teherkocsik és au’óbuszok 
visszapillantó tükörrel szerelem 
dók fel.

10. Tömör gummiabroncs alkal
mazása esetén, ha a gépjármű 
összterhelése 2 és fél tonnánál 
több, vagy megengedett sebessége 
15 kilométernél nagyobb, a kerék- 
abroncsoknak használt állapotban 
is legalább 50 m/m. vastagoknak 
és olyan szeleseknek kell lenniök, 
hogy a terhelt jármű által a pálya
testre gyakorolt nyomása az ab
roncsnak a talajjal érintkező 1 cm. 
savjára tömör gumminál a 100 
kgr -mot meg nem haladja.

11. A rakománnyal együtt 5 
tonnánál nagyobb összsúlyú gép
járművek, illetőleg pótkocsik jobb 
oldalara 10— 20 cm. nagyságú 
fehér alaptáblát kell erősíteni, me 
lyen fekete betűkkel, illetőleg sza
mokkal fel kell tüntetni a meg
engedett legnagyobb terhelést, to
vábbá azt, hogy a jármű terhelten 
milyen nyomást gyakorol a ten
gelyekre es az 1 cm. széles ab
roncs szélességére.

1930. január 12.

— Az íté lő táb la  jó vá h ag y ta  
Schrem pf íté le té t. Megírtuk an
nak idejen, hogy a pécsi kir. tör
vényszék Schrempf József mohá
csi cipészt, aki Karapáncsi Jánost 
lelőtte, 8 évi fegyhazra Ítélte. Fe- 
lebbezes folytán az ügy a pécsi 
kir. ítélőtáblához került, amely 
kedden tárgyalta schrempf ügyét. 
A  tábla az elsőfokú bíróság Ítéle

tét jóváhagyta s Schrempfet 8 
évi feg\házra ítélte.

— Visszakapta a város a 
fé l ebadót lapunk olvasói előtt 
ismeretes, hogv a varos nagy küz
delmet foytaio'.t, hogy az ebadót 
megtarthassa, mert az a vágóhíd 
törlesztésére volt a költségvetésbe 
fe véve s különben is a nagy ősz- 
szeget kitevő ebadóra nagv szük
ség volt. A varmegye viszont ma
gának kérte. Az ügy döntés vé
gett a minisztériumba került, ahol 
a vármegyének azt a tanácsot ad
ták, hogy méltányosságból engedje 
át az ebadó felet Mohács varosá 
nak. A varmegye a legutóbbi köz
gyűlésén foglalkozott az üggyel 
és igy is döntött. A varos ezen a 
cimen 7568 P 54 fillért kap vissza.

— Január hó nözepén fo r 
galomba kerü lnek a 2 és 5 
pengős éicpénzek. A kormány 
meg múlt ev novemberében tér 
vezíe a 2 és 5 pengős ezüst pen 
zek foruaiomba hozatalát, azon
ban ezekből arra az időre nem 
készült el elegendő mennyiség s 
igy a forealombahozatal elmaradt. 
Most inat i c készült el ezek
ből az érmékből es e h inap kö 
2epe után forgalomba kerülnek 
az uj érmék.

a iivn kö n vv1 bejei, v j6 fik 
szerin t 1930 évi janu ir hó 3 tői 
1930. januar hó 10 ig Születések: 
Forgács László, Aladics Borbála, 
Pogledics Ilona, Zilinszki Maria, 
Zimmermar.n Ferenc, Verbánácz 
György Gásoár. Házasságkötés: 
nem volt. Halálozások: Pávko- 
vics Maria 10 eves, özv. Borbély 
Istvánne 58 éves, özv. Prettner 
Antalne 61 éves, Perisics Istvánné 
80 éves, Fischier Ádatn 73 éves, 
Gász Antal 69 eves, özv. Ein- 
w iller Peterne 77 éves. Rubesch 
Sámuelné 65 éves.

Felelős szerk esztő  : 
Z S U Z S I T S  A N D R Á S -  

L aptulaldoíiof kiadd 1
FRIDRiCH OSZKÁR.

Eredeti „ S T IN G L “

z o n g o r á k
18 havi részletfizetésre kap

hatók. Bővebbet
ZSUZSITS hitelirodaban.

Nádeladás a Rihán
1930. évi január hó 19-én 
Összejövetel délelőtt 9 órakor 

a  h a lá sz h á z n á l.

H ázeladás.
Baross ucca 3. ,sz. ház, szabad 
kézből eladó Érdeklődni lehet 

ISZTL SIMON fiiszerkereskedönél és 
SZABÓ JÁNOS borbélymesternél.

R ia d ó
egy Üzlethelyiség utcai lakás
sal, esetleg udvari lakással, 

azonnal beköltözhető.
N e tu sch ii K á ro ly

____ Horthy Miklós utca 4  sz.

C salád i ház
teljes jókarban lévő szép lakással 
kerttel, olcsón eladó vagy kiadó.

Bővebbet a háztulajdonosnál
Rákéczy-utca 35.

T e h e ra u tó
bérelhető igen jutányosán 

VARGA FERENCNÉL
______ Teleién 103._______

Csencsevárban
« l« n c  SZŐIŐ P,S d 6 ,al 

Báli Jánosné
_______Garai u. 15. sz.

E la d ó
Tompa Mihály utca 41. számú 
ház, esetleg két részben is.
K o vácso v its  M á ty á s
_______________ cipész.

E ladó egy

S t e y e r  k e r é k p á r
és 1 Steyer 9 mm. ismétlő pisztoly.

Cim a kiadóhivatalban.

E la d ó
a dunaszekcsöi szigetben, köz
vetlen a mohácsi határszélen 

30 000 a -ö l

föld ta n y á v a l
és gazdasági épületekkel.

Bővebbet: HAINESS ELEMÉR
ügyvédnél Mohács.

Bútorozott szoba
kiadó

Óim a kiadóhivatalban.

E lad ó
Tomory ucca 47. számú közben 
levő nádas házam, mely áll 2 
szoba, konyha, istálló és udvar

helyiségből.
P e c s é t  J á n o s .

1
0 Andm hűzhez ixin. 

aifealmab tolla 

a  mmcLtin M b a ,

GEOWHUGHES
(Birmingham)

A mdiébob á b ra  e^y  uj e red ek
modell a  legsimábban író toll mely. 

eddiq készüli
DAVABlbl ROZSDAMENTES TOLL, S ta ln less fémből, tin ta■illa luft AJ nem marja és m inél tovább van  h a szn á la t-  

bán. annál Jobb ezen toll.

K a p h a t ó :  F R ID R IC H  O S Z K Á R  
_______ k ön yv- és papirkereskedésében , MOHÁCS.

Hú- ús sárcipöket javít
SCHLEKHER JÁNOS
cipész, Horthy Miklós nt 10.

FIÚ TANONCUL FELVÉTETIK

E la d ó
1 év óta használt jókarban levő 
traktor, hozzá eke, cséplő garni 
fura, továbbá egy uj villanymotor 
darálóval együtt társasviszony 

miatt eladó.
Bővebb felvilágosítást ad

Bózsa Ferenc és társa
Kölked.

H a z e la d a s .
Vörösmarthy ucca 14. számú 

sarokház, 3 uccai szoba és mel
lékhelyiségekkel, mindennap be
költözhető, bérbe kiadó vagy 
eladó, esetleg 2 lakásra is oszt
ható. Bővebbet

Gergurovits János
kőműves mesternél.

A pécsi kir, törvényszék. 

Ke. 3991 14— 1929. szám.

H ir d e tm é n y .
A kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Mautner Soma rövid
árú kereskedő mohácsi lakos 
kényszeregyezségi ügyében az 
egyezségi tárgyalásra határnapul
1930. évi január hó 29. napjá
nak délelőtt 9 óráját tűzte ki.

Pécs, 1930. évi január hó 2. 
napján.

Dr. Dőry Dénes s. L
kir. tvszéki bíró.

A kiadmány hiteléül:

TILL FERENC
irodaigazgató.
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Fií'H (rak • hetipiacon  

Búza —  —  —  2 0 —  P
Zab _  —  —  11 —  P
Rozs —  —  —  1 6 —  p
Árpa —  —  —  13.—  P
Tengeri csöves —  7 50 P
Tengert (u j)  m —  10.—  P
Bab —  —  —  45 —  P

Kinizsi ncca 7. szánin ház
(uj vásártér) szabad kézből eladó, 

avagy bérbeadó.

November hó 1-én beköltözhető
LEGJOBB, PRIKSfl 

m inőségű d ió -k o k s z , 
p o ro sz 82 én és m in 
den m inőségű öl fa ,

a p r íto tt  fa  
kapható jutányos árban 
nagyban és kicsinyben.

Szász és Társa
tUaifa és szérkereskedök 

Báró Eötvös ucca 19. szám. 
_______ Telelőn 117.

Ajándékait
mélyen leszállított áron 

r'ÁNCSlTS ÉKSZERÉSZNÉL VEHETI 
Nagy raktár: arany, ezüst függők 
láncok, karkötők, gyűrűkben 
Ezüst és Alpacra ridikül, ciga
retta szelencék, sétabot, evőesz

köz, dísztárgyakban.
Órák és double árukban. 

Ugyanott javítás, vésés és kőfog
lalás készül.

15 S S :
SS

:®s;se
Tea, rum, likőrök nagy választékban 

szardínia, ringli, déligyümölcsök
F e l v á g o t t a k ,  s a j t o k
mindennemű csemegék állandóan frissen

R O S E N T H A L  L Á S Z L Ó
f ű s z e r -  és c s e m e g e  k e re s k e d é s é b e n  k a p h a tó k .  

S a já t  é r d e k é b e n  felhívom figyelmét állandóan

f r is s e n  p ö rk ö lt  k á v é m r a .
M e r t  a  k á v é  a k k o r  jő , 
H a  R o s e n t h a l t ó l  v a ló .  

TELEFON 101. TELEFON 101.

*

*
*

SZÍVÓS ANTALNE ó r á s , ék szerész
M O H Á C S ,  Horthy Miklós-ut 24.

Dusán felszerelt raktár: D O X A ,  O M E G A , H E L 
V E T I  A , T E G R A , L A N G E N D O R F , E N I G M A  
stb. zsebórákban. Mindenféle formában és alakban, ezüst, 

nickel és acél tokokban. Fali, ébresztő és ingaórák. 
A r a n y - ,  e z ü s t lá n c o k ,  fü lb e v a ló k ,  g y ű r ű k ,  
a m u le t t e k ,  j e g y g y ű r ű k  s tb .  D o u b le  é s  a lp a c c a  
á r u k .  S z e m ü v e g e k  és  a lk a t r é s z e i  k a p h a tó k  a  

le g o lc s ó b b  á r b a n  és le g jo b b  m in ő s é g b e n .

Mindennemű órajavitást elvállalok a legolcsóbb árakon. 
lEladott és kijavított óra után 1 évi jótállást adok. 

Arany, ezüst beváltása napi áron.
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Eladó takarmányrépa.
A belvárosi rk. plébánián eladó 
50 métermázsa takarmányrépa. 
Az érdeklődők megnézhetik a 
plébánián, ahol jutányos áron 

megkaphatják.

Uj v a r r ó g é p e k
helyszűke miatt, mélyen leszállí
to tt áron hosszú részletfizetésre 

kaphatók
V A R G A  F E R E N C N É L

C s a lá d i  h á z
3 szoba, konyha, nyári konyha 
fürdőszoba vízvezetékkel, veranda 
200 □ •ö l kerttel eladó. Cím:

ZSUZSITS hiteürodáhan.

Ha fuvarost keres
ott a

„DUNA" Szállítási vállalat
az

a legpontosabb és legolcsóbb 
Telefón 114.

Árok ucca és Fütfa ucca

s a r o k -
h á z

áll 4 szoba és mellékhelyiségek
ből olcsón és kedvező fizetés 
feltételek mellett eladó. Bővebbet
S C H L I T Z E R  E M IL N É L  

Horthy Miklós ut 19. szám.

r

Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank Részvénytársaság
1930. év január 1-én megalakítja „Hetifizetéses betéfcsoporlját“ , mely 260 hétre, vagyis 5 évre alakul. 

A legkisebb betétfizetés 1 (egy) pengő, de mindenki jegyezheti ennek többszörösét is.
Az 5 év eltelte után a csoport feloszlik és mindenki megkapja a befizetett tőkéjét a kamatokkal 

együtt Veszteség teljesen ki van zárva.
A heti befizetéssel minden csoport-tag tőkét gyűjt magának és mindazok, akik csak fillérenként tudják 

összegyűjteni jövedelmük feleslegét, ezen csoportban alkalmat találnak arra, hogy fillért-fillérre rakva meghatáro
zott időn belül tőkére tehessenek szert s ezt leginkább csak úgy érik el, ha minden évben újonnan alakítandó 
csoportba beiratkozik s ez esetben 5 év lejárta 'után 1 — 1 teljesen befizetett könyvecske esedékessége révén 
maguknak állandó évi járadékot biztosítanak. A csoport minden év január hó 2-án kifizeti az 5 év befizetéseit 
és* kamatait.

A csoport tagjainak befizetéseik lekötése mellett kölcsönt is folyósít
Vidéki tagok is^beiratkozhatnak, kiknek a befizetéshez postatakarékpénztárt befizetési lapokat ingyen 

bocsátunk rendelkezésre.
Felkérjük tehát mindazokat, akik a

„ H e tib e fiz e té se s  b e té tc s o p o r t“-ba
belépni óhajtanak, hogy a felvétel iránt az intézet helyiségeibenPjelentkezni szíveskedjenek.

B e f i z e t é s :  d é l e l ő t t  ,9 - 11-ig.
Mohács, 1929. évi december hó 8-ánJ

Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank 
Részvénytársaság.

FRLDRICH OSZKÁBKÖNYVNYOMŰAJa MOHÁCS.


