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Uj esztendő.
Akinek az Isten még mó 

dót adott arra, hogy a Szil
vesztert vidáman töltse el, 
borozgatás, vidám nótaszó 
mellett, sőt talán itt-ott egy 
egy pezsgő is durrant még s 
a gyönygyőző ital mámora 
egy éjszákára elfelejtet min
dent, — ezek is azokkal 
együtt akik otthon a család 
körében vígan, vagy búsulva, 
ébren, vagy alva ülik vagy 
nem ülik meg a Szilveszter 
estéjét, újév napján, a titok
zatos sok-sos kérdőjeles uj 
esztendő eHő napján egy 
szürke, semmitmondó, sem
mit el nem áruló napra éb
rednek fel

Mit jelent ma az uj esz
tendő? Hol van a régi jelen
tősége ? Hol vannak azok az 
idők, amikor e-w év becsű- 
letes szorgalmas munkája 
után pontot tett a Szilvesz
ter és utána reményt ülte
tett a szivekbe, hogy az uj 
eszterdo meghozza az eset
leges meg nem valósult re
ményeknek, álmoknak, vá
gyaknak és kívánságoknak 
teljesülését? Mert hiszen ak
kor se teljesült minden kí
vánságunk, akkor is \ olt 
szomoiuság, volt bánat, vol
tak kisebb nagyobb gondok, 
csak ezek a szomorúságok, 
bánatok és gondok boldog, 
szép idők apró kis árnyékai 
voltak, amelyeket összeha
sonlítani se lehet a ma nagy 
héjaival.

Akkor a remény, az uj 
esztendő reménye majdnem 
biztos alap volt, amelyre 
építeni lehetett annak, aki 
dolgozni, aki előrehaladni 
akart. Abban az időben ha 
valakinek az egészsége meg 
volt, a becsületes két keze 
dolgozni akart, talált munkát 
és kenyeret s ha szerencséje 
volt többet is talált.

Hol vagyunk ettől ma ? A 
munkáskezek ezrei állanak 
tétlenül, reménytvesztetten s 
kérdő, aggódó tekintetek 
vizsgálják az uj esztendők 

ködös hajnalát mit rejteget 
magában, mit hozhat nekünk 
az uj esztendő?

Az egész világ megzava- 
rodottan, bárgyún, értelmet
lenül néz egymásra s mint
ha Bábel tornyán az Al
kotó most tétette volna le az 
utolsó téglát és most vette 
volna el az emberek értel
mét, beszél, szónokol, ma
gyaráz az egész világ, a vi
lág vezetői, politikusai, köz- 1 
gazdászai, pénzgazdaszai, fe
jedelmei és királyai és egyik 
sem érti meg a másikat.

Hol van az a férfi, az is
teni ihlettől áthatott férfiú, 
aki ennek a borzaln-s vilá
got senyvesztő megneniértés- 
nek, ennek a rettenetes gyű
löletnek, artaniakarásnak, 
szeretethiány ak véget vetni 
tudna? Szinte uj Messiás 
után kiáltanának; ha nem 
egy hét választana el szent 
Karácsonytól, amikor ünne
peltük a megváltás születé
sét. Egy hét és mégis oly 
messze van, mégsem talál
ják az emberek, mert vagy 
nem akarják ,vagy nem tud
ják megtalálni.

Egy hét, amely lényegé
ben kétezer évet jelent, két
ezer évnek küzdelmeit, mun
káját és véres kataklizmáit 
amelyek voltak, elmúltak s 
amelyekben elveszett az 
örök igazság: a Megváltó és 
a hit benne.

Ezen a ködös uj esztendő 
hajnalon, amikor a földi re
mények már mind csődött 
mondottak, amikor a hitünk 
az emberekben, az emberek 
őszinteségében, jóakaratában 
már elesett, az egyedüli ut, 
az egyedüli remény csak 
Benne és általa maradt meg. 
A vallás és az annyiszor 
kigunyolt hit az emberek 
egyedüli vigasza, mert más 
mar minden megcsalta, min
den és mindenki elhagyta. 
Csak ezt hirdethetjük ma, 
csak ennek az igazi útnak 
reményét csepegtethetjük 

küzdő, kétségbeesett telkekbe 
s szinte halljuk az örök 
szózatot: „Em^er, küzdj és 
küzdve bízzál “

Az uj esztendő minden 
bizonnyal sok gondot, sok 
bajt rejteget magaban, hiszen 
csodák ma már nem történ
nek s idő keü ahhoz, hogy 
a rossz idők jóra forduljanak, 
de a reményt nem szabad
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„Ha ma mindenki befizeti az adóját, nem 
lenne egy fillér pénz sem forgalomban,"

Dr. Schmidt Miklós nagyhatású interpellációja az országgyűlé
sen. A köztartozások kamatának leszállítását kérte. Számos 

gratulációt kapott a fiatal képviselő.
Megírtuk, hogy dr. Schmidt 

Miklós, a rr agyarbólyi kerület ; 
képviselője interpellációt jegyzett , 
be a pénzügyminiszterhez a köz 
tartozások magas kamata ellen, ■ 
valamint a kishagyatékok három- j 
szoros illetéke miatt.

Az interpelláció a legutolsó ' 
interpellációs napon hangzott el 
s miután tartalma annyira a kis
emberek bajait, gondjait tükrözi 
vissza s mert a Hazban is igen 
é’érk sikere volt, érdemesnek 
véljük teljes egészében leközölni.

— Nap nap után — mondotta 
dr. Schmidt Miklós — pártkü- 
lömbség nélkül hangzik el annak 
megállapilása, hogy

a mezőgazdasági termé
kek katasztrofális áizu 
hanása következtében, \ 
már nemcsak a mező 
gazdák, hanem az egyéb 
j'oglalkozásbeliek fizető- \ 
képessége is minimalisra 
csökkent

— A mezőgazdaság ma alig 
jövedelmez egy avagy két szá
zalékot, nem fizethet tehát súlyos 
következmények nélkül magas 
kamatot tartozásai után. Ha mé
gis nagyobb kamatot kénytelen 
fizetni, mint amennyit saját va
gyona jövedelmez, a különböze- 
tét, csak vagyona állagából ve
het el,

ennek pedig természetes 
következmenye a további 
ela dósadás és végered
ményben a teljes tönkre- 
menés.

— Belátta ezt a kormány is, 
amikor elhatározta, hogy a ka
matot fokozatosan leszállítja. Ma 
a biróilag érvényesithtéő legma
gasabb kamat — Írásbeli kikö

elveszteni, a küzdelmet nem 
lehet felhagyni, az embert 
Alkotója munkára és küzde
lemre tere ntette s ha isteni 
értelemben igaz ember 
lesz, munkás és küzdő férfi 
lesz, az uj esztendőnek nem 
lehet és nem szabad, hogy 
eredménytele lül múljon el.

Boldog uj esztendőt kí
vánunk.

tés esetén — 8%, anélkül pedig 
5%. Ennél magasabb kamatot a 
bíróság nem Ítél meg, sőt aki 
netán mégis nagyobb kamatot 
számit fel uzsora vádjának teszi* 
ki magát. Mindez azonban csak 
a magántartozásokra vonatkozik.

— A kir. Kincstár ezzel szem
ben még mindig 12°/° kamatot 
számit fel és hajt be minden 
köztartozás után. Békeidőben, 
midőn pedig a fizetőképesség 
lényegesen jobb volt — ugyan
csak 8"/0 os magánkamat mellett 
a kir Kincstár 5% kamatot szá
mított a hátralékos köztartozások 
után. Mennyivel inkább igy kel
lene ennek lennie ma, amidőn a 
szerencsétlen békediktátum szülte 
gazdasági leromlottságunk miatt 
a közterhek már amúgy is szinte 
elviselhetetlenek. Az állampolgá
rok nagy része már csak 
saját és gyermekei szájától el
vont falat értékesítése utján tud 
közteherviselési kötelezettségé
nek eleget tenni. Ily állapotok 
mellett a magas kamat felszámí
tása pláne a kincstár részéről 
semmivel sem indokolható.

— Indokolt lehetett talán ezen 
ma^as kamat felszámítása mind
addig, amíg az adó behajtása 
— valjuk meg őszintén — éve
ken át bizony nem megfelelő 
eréllyel történt és amig talán ép 
azért a késedelmes fizetésnek 
csak is a magas kamat felszá
mítása volt a következményé.'

— De nem lehet igazolt ezen 
magas kamat megállapítása ma, 
amidőn már senki sem hisz a 
szalmazsákba rejtett bankók me
séjében és amidőn adóbehajtás 
annyira intenziven folyik, hogy 
már
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a szalmazsák is dobra 
kerül és igazán már 
csak az nem fizet aki 
nem tud. Ezért ma a 
nagy kamat felszámítása 
nemcsak teljesen indoko 
lattan, hanem antiszo 

ciális is.
— A mai adóztatási és illeték

rendszer mellett a kis jövedel- ■ 
mek vannak aránylag legjobban 
megterhelve. Eltekintve a fo 
gyasztási adótól, áll ez esősor
ban a mezőgazdaságra. Az 
agyonterhelt mezőgazda nem tit 
kolhat el jövedelmi forrásából 
semmit, adóalapja könnyen meg
fogható és igy természetszerűleg 
minden négyszögöl földje után 
megfizeti adóját.

Ezzel szemben a töké 
nek és egyéb nagy jőve 
delmeknek ezer és ezer 
módja van az adóztatás 
elöl kibújni, miért is 
aránylag kedvezőbb hely
zetben van az adóztatást 
illetőleg.

— Hasonlóan aránytalan a 
helyzet az illetékeknél is. Csak 
egy példára kívánok hivatkozni 
Amig a nagy vagyon örököse 
terhére az örökösödési iiietéket 
csak hónapok után vetik ki, a 
kifizetés pedig felebbezés, kér- 
vényezés utján évekig is elhúz
ható, addig az 3100 931. M E 
sz. rendelet értelmében 50 pengő 
erejéig örökösödési illetéket már 
a hagyatéki tárgyaláson kell 
leróni,

ellenesetben az illeték 
háromszorosát kell meg 
fize ni.

— Minthogy pedig a legtöbb 
szegény ember ezen újszerű 
rendelkezésről nem is tud, de I 
legtöbb esetben nem is .áll ren ■ 
rendelkezésére megfelelő összeg . 
>gy

úgyszólván mindig nem
csak az illeték károm- 
szorosát fizeti, holott az 
örökséget még meg sem 
kapta, hanem ezen há I 
romszoros illeték után 

külön még 12°!0 kama
tot is és az esetleges 
behajtási költségeket is.

— Visszatérve a magas kamat 
felszámítására, nem lehet büntető 
jellege a hátralékos adózóval 
szemben a kamat felszámítás
nak akkor, amidőn a késedelmes 
fizetésnek nagyrészben maga az 
állam az oka. Nemrég olvastam 
egy kimutatást, amely szerint 
nincs annyi pénz forgalomban 
mint amennyi a hátralékos adók 
összege.

Ez annyit jelent, hogy 
ha ma mindenki befi
zetné az adóját, nem 
lenne egy fillér pénz sem 
a forgalomban.

Éber Antal közbeszól: Teljesen 
igaza!

— Nem tudom ezen adat 
megfelel e a valóságnak, de azt 
tudom, hogyha egy harminc 
negyven hold tehermentes ingat
lan tulajdonosa, ha nem akarja 
gazdasági terményeit áron alul 
elkólyavetyélni és adófizetés 
céljaira kölcsönt keres, elsőhelyre 
leendő bekebelezés mellett 500 
pengőt nem tud felhajtani. Nem 
lehet tehát ezt a késedelmesen 
fizetőt még 12";üos kamattal 
büntetni

— Az egységes párt agrár 
blokja nemrégen a párt keretén 
belül ugyancsak a kincstár által 
felszámított magas kamat leszállí
tását követelte, pedig akkor a 
magánkamatláb magasabb is 
volt, menynyivel inkább méltá 
nyos ez a kívánság most.

—^Tisztelettel kérem a pénzügy 
miniszter urat, hogy a köztarto 
zások után felszámítható kamatot 
12% ról 5' o-ra szállítsa le.

Dr. Schmidt Miklós az inter 
pelláció után számosán üdvözöl
ték. A magunk részéről öröm 
mel látjuk, hogy a magyarbólyiak 
aggilis képviselője mélyen át- 
érzi kisemberek baját s annak 
illetékes helyen is hangot ad.

A pénzügyminiszter az inter
pellációra eddig még nem vála
szolt.

„Az arany 
kényszerzubbonyában."
Elénk emlékezetűnkben van 

még a francia frank ellen meg 
játszott kontremin, amelynek 

| világszerte sok tőkés esett áldo
zatul. de a remélt eredmény egy 
általában nem következett be, 
mert Franciaországnak abban az 
időben akadt egy kiváló pénz
ügyminisztere: Caillaux, aki nem
csak kiparirozta a kontremint, 
de egyben a francia frankot 
Európa pénzügyi és politikai 
diktátorává avatta.

Ez a Caillaux most az arany 
ellen cikket irt, mely cikkben 
bebizonyítja, hogy

az ariny eljátszotta a 
maga szerepét és kihívta 
a maga drámáját

Arra a kérdésre, hogy miért 
haldoklik az aranystandard, 
Caillaux világosan megfelel : 

kifizetési eszközök nem nő 
vekednek olyan arányban, mint 
az emberi szükségletek és ezért 
újabb egyensúly hiány támadt a 
termelés és a fogyasztás között » 
Gondolatainak világosabb megért 
hetésére hasonlatnak odaállította 
a gépet: <a gépolaj kifogyott, 
a gép tehát egyre rosszabbul 
működött és végül megállt »

Bizonyára sokan fognak 
csodálkozni Cailllaux cikkén, 
hiszen Franciaorszagban van a 
legtöbb arany és a francia arany 
fedezet még közel sincsen kime
rítve Igen ám, de tudni kell azt 
is, hogy 1928 bán a francia pa 
pír frank forgalom mindössze 
58 7 milliárd volt, mig ma 80 8 
milliárd, tehát Franciaország 
aszerint kente a gépkocsit, aho 
gyan az haladt, de júniusban 
megakadt a pénz szaporítása és 
azóta a gazdasági válság hullá
mai francia fö'dön is otthonra 
találtak. Caillaux nagyon jól 
tudj i azr, hogy a francia élet 
szükségleteinek megfelelően to 

I vább kell szaporítani a paptr

pénzt, különben náluk is fel- 
üti fejét az a szomorú jelenség 
aminek Berlin és London stb’ 
kereskedői ma áldozatai. Ha a tö
meg rákap a fosztogatásra, olyan 
az mint a folyó árja, ha áttöri a 
gátat : pusziit! Ez pedig nem 
érdeke a franciának, ennek ő 
festett papírral, papírpénzzel ele
jét tudja venni. Ezt látja most 
világosan Caillaux és ezért je
lentkezik. Nem a pillanatnyi se
gítség látszólagos helyzete mel
lett pepecsel és nem egyhelyben 
toporog hanem, meglátja a jö
vőt, látja, hogy Európa többi 
országainak nagy baja őket is 
a fosztogatók közé fogja so
dorni, ezt elkerülendő, ő mu
tatja az utat a többi nemzetek- 

' nek. Caillaux cikkében az előre
látó okos francia pénzügyi poli
tika tündököl.

Ebben a munkájában segítsé
gére van neki Rámond Patenotre, 
fiatal francia képviselő, aki a 
<Pénzügyi dráma* cimü munká
jában odaállítja az emberiség elé 
az aranymezőben a munkanélkü
liek nagy tömegét. Patenotre 
szerint a világ gazdag, de mint 
mint egy uj Tantalus nem tudja 
élvezni a körülötte ievő kincse
ket, mert az európai nemzetek 
az óarany kényszerzubbonyában* 
megfulladnak Nézete szerint az 
orany éppúgy mint a gép fel 
fogja falni az embert, ha nem 
tudjuk az aranyat kellőképen 
fegyelmezni. Nem mulasztotta el 
felhívást intézni munkájában 
ezen fiatal francia pénzügyi te
kintő y az aranyon át hatalmas- 
ködökhöz, amikor azt mondja: 

feszítsétek az embe
reket az arany keresztre'.* 

Caillaux kimondta a mindenki 
által elfogadható Ítéletet, az 
arany, mint pénzalap meghalt. Az 
ut tehát nem lehet más szá
munkra, mint a nemzeti forgó
tőke rendszer, azzal a fedezettel, 
smit a természet adott és amely 
se a francia, se az amerikai 
páncélpincékbe el nem szállít
ható; az ingatlan fedezettel.

■ a abtiDiaanőa n e a , a a ■W TÁRCA W
Btt m a a ■ a a ■ ■ a

Vége rossz — 
minden jó.

Irta: Radványné Ruttkay Emma.

Unalmas volt a falu, szörnyen 
unalmas. Csak a nagyvárosi 
ember talá’t élvezetett benne a 
pihenés rövid idejére. Vagy a 
poéta, aki aranyfeihőnek nevezte 
versében a port, amely úgy ka- 
vargott, hömpölygőit a napsü
tésben, mint a nekiszabadult 
veszedelem.

A nagyvárosi ember megcso
dálta a pocsolyában túró mala
cot, a friss költésü csirkét, libák 
sárga tollát, a vadon ágbogazó 
gyümölcsösöket, a tarka kendő 
függönyöket a muskátlis abla
kon ~ a buján virágzó galago 
nya bokrokat az eidőszélen, de 
a három Thurócy lány már meg
unta mindezt nagyon, de nagyon.

A város, a nagyváros felé só
várogtak titkolt elgondolással s 
nem egyszer szívesen odaadták 
volna bőséges ebédjüket, vacso 
rájukat, ha ezen megválthatták 

volna arra a napra a nagyváros 
valamely robotosának pihenő 
óráit. Persze, hogy csak a pi 
henő óráit, mert hiszen ahhoz 
az emberkategóriához tartoztak 
csöppkoruk óta, akik tisztelik a 
munkát, de nem kérnek belőle.

Anna a ruhásszekrényét ren 
dezgette. Az anyja roppnat 
büszke volt a lánya rendszere- 
tésére. Sokszor elnézegetfe a 
szekrényajtó belső faián lógó 
kartont, amin szép, pedáns sor
rendben fej volt sorolva a szek
rény dús tartalma: 1. Rózsaszín 
Crepe de Chine ruha. 2. Barna 
moire köpeny. 3. Lila georgette 
öltözet. 4. Fehér vászon kosz
tüm. 5. Foulard blúz és a többi 
és a többi.

Micsoda öröm ilyen gyerek 
anyjának lenni! Csak azok a 
férfiak, akik nem tudják méltá
nyolni ezt a kincset. Meg sem 
érdemlik. Az ismerős fiatal urak 
tegnap is nevetve mondták bent 
a városban az esti koncerten :

— No Annuska, holnap lesz 
megint munka Nagycserepesen! 
Sírni fog a vasaló, a benzin 
meg a varrótű.

Hát igen, ma már kora reg
geltől vasalta, tisztogatta a teg
napi ruháit, készen is van min

den. Bezzeg, mikor Pestről ér
kezik haza nem megy ilyen 
gyorsan a dolog. Egy hét is 
beletelik, mig a sok por, korom, 
szakadás, pesti förtelem lekerül 
a ruháról. Ne adj Isten, hogy 
egy keztyü épen kerüljön haza. 
Az a sok kapaszkodás villamosra, 
autóra, csoda e, ha minden kéz 
tyü gomb nélkül jön haza és 
piszkosan és lyukas ujjakkal. A 
harisnyákat meg épen gyászke
retbe lehetne rakni. Igy, itt a 
szekrényben, ez már más, ezt 
már aztán megnézheti akárki.

A gondosan tartott öreg sub
lót ugyancsak ilyen rendben 
őrizte az öltözködés és pipere 
rafinériáinak többi kincseit. Anna 
kihúzta a legfelső fiókot, sorba 
szagolta parfőmjeit, puderdobo 
zait, szappanait s a tekintntete 
fáradtan siklott végig a falon, 
ahol olajnyomatok, családi fény
képek, házi gobelinek és cserép 
disztányérok vegyest diadalmas
kodtak az elsülyedt Ízlés fölött.

Hilda naphosszat a konyhá
ban ült s a körmeit manikűrözte. 
Ennél fontosabb munka nem

■ létezett számára. Talán még csak
a nagytakarítás, de az is csak ' 
azért volt fontos, mert utána

■ még alaposabb munka alá kel- 1 

lett venni a körmöket.
Aztán meg a konyhán hallani 

lehetett a falu összes pikáns 
pletykáit. A Terka, az öreg 
szakácsnő még azt se hallgatta 
el, kinek szóinak az öreg Thu
rócy estéli sétái, amikor túl
megy a nádason is és tovább 
már nem látja más, csak aki 
meglesi, vagy aki kombinál, 
mint a felesége, kit pedig nem 
az izgalom vagy féltékenység 
hajszolt. Csak az unalom hes- 
segetése, mellyel torkig lakatta 
a falut.

Erzsi diákkisasszony volt. A 
família esze, büszkesége. Az ő 
szemében köddé foszlott minden 
reális valóság. Örökké a felhők
ben járt s amikor ősszel meg 
érkezett az angol kisasszonyok
tól, fantázmagóriáival ugyancsak 
felforgatta a csendes kúriát. Bá
natainak Csimborasszója volt, 
hogy ezen az Istentől elrugasz
kodott helyen senki sem tudja 
a modern táncokat, nincs part
nere. Mert a vármegyei aljegy
zők, a Dudinszky, a Keviczky 
és a Zsámbokréti fiuk régen be- 
lesavanyodtak a vidéki életbe. 
Valahányszor rájuk nézett Erzsi, 
mindig bácsinak akarta titulálni 
őket.
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Bell Miklós megállapította, 
miszerint:

1 A gazdasági életképessé
günk a kellő nemzeti forgótőke 
nélkül teljesen hiábavaló remény
kedés.

2. Nem a termelésre, hanem 
az alkotásra kell ma a fősulyt 
helyezni.

3. A legfontosabb pénzfede 
zet, a bizalom.

Ebben a három tételben van 
összefoglalva a magyar feltáma
dás és a magyar uj élet. Miként 
a magán vállalkozás kellő meny 
nyiségü forgótőke nélkül boldo
gulni nem tud, Ugyanúgy egy 
nemzet, amelyik ma külföldi és 
drága kamatozású pénzzel akar 
fennmaradni, az nevetségessé 
válik, mert csúfosan fog elpusz
tulni a népek között ma dúló 
vértelen háborúban. 1927 ben 
tértünk rá a pengőre, azóta nem 
szaporítottuk a papírpénz meny- 
nyiségét, tehát a kocsi haladt, 
de a tengelyeket nem kentük 
meg, a tengelyeAnek ennek kö 
vetkeztében be kell gyulladniok. 
Ez természeti törvény, ezt arany
babonával nem lehet ellensú
lyozni.

A múlt hibáin is hiába so
pánkodunk, ha már egyszer 
megtörténtek a baklövése-, leg
alább most és a jövőben igye 
kezzünk a csorbát kiköszörülni. 
A pengőértéktartás a nemzetre 
semmi gyakorlati értékkel nem 
bír, mert ez a törekvés sem na
gyobb alkotásokat nem tesz le 
hetövé, sem pedig a jövőre nézve 
életkérdést jelentő több iránya 
termelés keresztülviteléhez nem 
segít bennünket. Egy helyben 
való toporgó pénzügyi politikát 
jelentene, ha a pengőtartásnál 
maradunk. Keynes ezt a pénz
ügyi politikát ahhoz hasonlítja, 
min) mikor az orvos ahelyett, 
hogy a náthás embert meggyó
gyítaná, azon töpreng, vájjon 
kívánatos e a tüsszeníes meg 
szüntetése.

Mondom, nagyon unalnas 
volt ez a kis falu, minden szen
zációjával. Tegnap pé dául Anna 
a legfiatalabb bérespár gyerme
két vilte keresziv z alá s erre 
az alkalomra az apja eltekintett 
a sárga bricskától A hintót en 
gedélyezte. S a fekete lakk és 
bőr között világos lilába öltő 
zött földbirtokos kisasszony 
ugyancsak jól festett. Kár, hogy 
csak a nagycserepesi parasztka
maszok bámulták nyálzó szájjal 
s a zsellérkomák büszkélkedtek 
vele és a csupacsipke pólyával, 
ami az Anna gombostüpénzéből 
könnyen kitellett.

A vakáció vége felé, mikor 
Erzsi már maga is röstelte a 
sok ásitást, megjött az elet 
fordulata, tartalma — az uj ta 
mtó. Szó sincs róla: párthie-nak 
nem párthie, de unaloműző biz
tosan. Az öreg Thurócy már 
egészen belegörnyedt a sok 
passziánszba. Tudott vagy négy 
venfélét, de ha az ember egesz 
nap csak ezt csinálja s légtől- 
egy félórára kikocsikázik a föl
dekre, hát a passziánszokat is 
meg lehet unni, hiszen van úgy, 
hogy a pipa is beiekeseredik a 
szájnbs.

Kártyapartnernek jó lesz az uj 
tanító s Thurócynénak sem keii 
mindennap felmászni majd a

Az alkotó munkát ma kizáró
lag az államhatalomnak kell el
végezni, mert a magánvállalko 
zás erre keptelen, de ninc3 is 
ked/e. mert nincs vásárlóképes 
tömeg, amely a befektetéseket 
hasznossá tudná tenni. A mun
kanélküliséget le kell valahol 
vezetni, mert a helyzet napról 
napra rosszabb lesz. A levezető 
csatornát csak pénzzel lehet 
megoldani, olyan pénzzel, amely 
kizárólag a nemzet pénze és 
amelynek fedezete az ingatlan 
mellett, a nemzet bizalma. Bell 
Miklós elgondolásán kívül, ná
lunk is, máshol is igen sok 
terv merült fel apénzfedezet elő
teremtésére, de ezek a tervek a 
gyakorlatban nem válnak be, 
mert kiindulási pontjuk nem reá 
lis. Ne gondoljuk, hogy az arany, 
mint pénzfedezet oly könnyen 
beadja a derekát és meghal Nem. 
Sőt hajlandó agóniájában most 
már *sze.lemet* is magának 
kölcsönözni és láthatatlan arany 
alakjában is rendelkezésre al am 
Ez a szellem-arany : «a nyomta 
tott arany* még pedig, hogy az 
arany rabszolgai ki ne menekül 
hessenek a rabiga alól, termé
szetesen nemzetközi alapon.

Jonn Keynes közöl egy iiyen 
nyomtatott aranytervezetet, meiy 
szerint a Nemzetközi Rendezési 
Bank felhatalmazást kapna a világ 
összes népeitől hogy arany 
igazolványokat nyomasson, öt 
milliárd pengő értékben. A világ 
összes kormányai törvényt hoz
nának, hogy ezeket az arany 
igazolványokat, honitokat min
denütt törvényes fizetési eszköz
nek keli arany helyett elfogadni. 
A bonnok az egyes nemzetek 
között olyan kulcs szerint ősz 
latnának el, amelyet világgazda
sági súlyúk állapítana meg. A 
honnok után kamatot kellene 
fizetni.

Heynes nézete szerint a meg 
valósításhoz nincs egyébbre szük
ség, mint ahhoz, hogy a viiág 

létrán a tyúkok hálóhelyére 
Csak atkiált az iskolába: — Jöj
jön csak tanító ur! — S a ta
nító ur rohan, engedelmes ud 
variassaggal leadogatja a kokin- 
kínait, a kendermagost a fekete 
cigány tyúkokat s ha Thurócyné 
meggyőződött róla, melyiknek 
lesz holnap tojasa, vissza is 
rakja őket a tanító ur. Dehogy 
tagadná meg ezt a csekély szí
vességet a gondnoksági elnök 
feieségétől . . .

Ez egszer az azonban mind 
ketten csalódtak. Thurócy papa 
is, Thurócy maina is. Csak Erzsi 
volt megelegedve a jövevénnyel. 
Müértő szemmel nezte végig a 
tanítót, mikor az első alkalom 
mai tiszteletét tette. Valahogyan 
egészen kifogásta.an volt ez a 
t aiaiember. Zongorázik. Többet 
annál, mint amit egy kántornak 
tudnia kell. Tancol. Minden uj 
táncot tud, még a Bigint is. 
Ez már teszi I Ahogy a cigaret 
tát meggyujtja : egészen kifogás
talan pózzal s meghajlasa, kéz 
fogó gesztusa, — mintha egy 
tanítói mundérba bujtatott her
ceg volna. Hatba az is. Nem 
lehet azt tudni. S a neve is ki
fogástalan: Thallócy Jenő Így, 
té há-val és ipsziionnai a végen.

(Folyt, köv)

hatalmasságai egy reggel a meg
szokottnál valamivel rugalmasabb 
koponyával ébredjenek fel.

íme egy bizonyíték arra hogy 
az egész arany standard egy 
fikció és, hogy a pénz értékét a 
törvényhozás határnzza meg, a 
melynek nyomán jár a bizalom. 
Ez a terv fényessen igazo ja Bell 
elgondolása helyességét és azon 
tételét, hogy a pénz legfontosabb 
fedezete: a bizalom.

Mikor fog a magyar nemzet 
felébredni egy szép napon azzal 
a világos koponyával, hogy ne
künk, akiket Trianonban olyan 
gyalázatosán megcsufo tak, jo 
gunk van oiyan módon segíte
ni magunkn, a hogyan azt ez 
zen nyomorult helyzetünk párán- 
csolólag megköveteli és mikor 
fog a mai, a nagy magyar műit 
hoz méltatlan nemzedék arra a 
tudatra ébredni, hogy az 1918 
bán elkövetett borzalmas mulasz
tásainkat mielőbb helyre kell hoz 
nunk azzal, hogy ideoenn jólétet 
teremtünk a nemzet: torgótÖAe 
rendszer bevezetese árán, mert 
ma csak vértelen háborúval tud 
juk visszaszerezni azt, ami elve
szett. Nemzeti öncémsaguriKat 
minden vonalon akkor fogjuk 
tudni megvalósítani, ha ne . zeh 
forgótőke rendszerünk lesz; le
kerülünk az arany kinpadjárol, 
megszűnnek mindazok a lelki es 
testi szenvedések, amelyeket évek 
óta az arany babona miatt elszen 
vedtünk. Ez azonban csak akkor 
következhetik el, ha az arany 
kényszerzubbonyát ierázandó, a 
nemzet ezen cé bol összefog 1

Kárász József

Január 6 -art 
missziós táncesiéiy a Körben.

Karácsonyi
Mansz tea-delután.

A régi pénzbő es gondtalan 
világban született jókedv és .'reg
hitt csa'.adiassag jegyében tartotta 
a Mansz Karácsony másodoapján 
idei eiső tea délutánját. A króni
kás. ennyi jókedv, ennyi mosoly 
és kacagas lattan, csakugyan a 
rég letűnt gondtalan világban 
erezhette mag t es ha nem volna 
köztudomású az t.z örvendetes 
tény, hogy a mohácsi Mansz, az 
ő kedves közönségétől csak fillé
res aidozatot kerve, varázsolja 
elő, a valóban csali dias meleg 
séggel tdehinieit tea d ruténjait, 
hat joggal hihetne es hihetnénk 
valamennyien, hogy aranyeső 
hullott a közönség öltbe. A ke
délyt s ezzel a tea de.ut-n er
kölcsi sikerének titkát, csiráját

IGYUNK 
ZWAGK-UNICUN 
gyomorerösitö likőrt.

a szinte teljes számmal megje
lent „aranyifjuság* már koránál 
fogva is magában hordta. A 
szebbnél szebb lányok, fiatal asz- 
szonyok, csinosabbnál-csinosabb 
fiuk, fiatal férjek, egymásra talált 
kedves bajos serege pillanatok 
alatt olyan tónust teremtett, olyan 
tónust diktált a közönség 
között, amelyben csak gyö
nyörködni és a gyönyörködést 
csak fokozni lehetett. Elet, re
mény, bizakodás, hit lüktetett 
ebben a tónusban s nem hisz- 
szük, hogy’ el ne felejtette bárki 
is — ha csak arra a pár órara 
is a hétköznapi súlyos gondokat. 
A táncoló páron tüzes csárdásai és 
ritmikus, modern andaigásai tet
tek élvezetessé, változatossá a 
parkett kepei, szempihentetőül 
pedig a közismert kitűnő Szajkó 
(Csikó) prímás sírta el hegedűjén 
a iégi es uj magyar nótákat.

Az ügyes, leleményes ifjúság 
sajat szórakozásán kívül, masok 
szórakoztatasaról sem feledkezett 
n.tg es — bar kimondott műsort 

I nem állított össze — egymást 
érték az örmaguktól produkált 
ötletes jelenetek és pedig oiyan 

i frappáns sikerre), hogy hosszú 
próbák és tervszerű betanítások 

i után is büszkék lehettek volna 
ra. Így, egy rövid táncszünetben, 
i gyszercsak Rubint Magdat láttuk 
a színpadon, aki egy hatásos 
monológgal lepte meg a közön
séget. Kapott is akkora tapsot 
érte,‘hogy csakúgy zengett,bele a 
terem. De alighogy megpihentünk 
a tapsolástól, már is újabb 
meglepetésben volt részünk : Pa
taki József, Dettkó Karoly ez két 
tökéletes előadó és Szekér Fe
renc kacagtatták meg a közönsé
get szenzációs ötleteikkel, mó
káikkal két ízben is. A műked- 
veiógárda versenyre kelt egymás
sal — mondogatták a közönség 
köréből — mert a kacagás még 
ott ült a közönség ajkan, Dettkó 
es Pataki nevetői még hangos 
volt a terem, amikor újból vilá
gosság gyűlt a rivaldán és a 
sok műkedvelő sikert látott szín
padon a temperamentumos Rá- 
nics Annuska, Marton Kató, 
Egri Karoly, Dettkó Nándor, 
Nagy Vilmos és Kmttl Ferenc kö
töttek le a figyelmet a helyzet 
komikumokban bővelkedő, iga
zan dicséretes produkciókkal, 
mely után Mihájlovics Mihály 
gitarkíserete mellett a sokoldalú 
Führer Ferenc gyönyörű dalok
kal öregbitette sok ev óta ismert 

! es eivezett sikereit.
A markas, híres Mansz, ime 

ennyi szortkozast nyújt fiatalnak, 
öregnek egyaránt. Scnkisem 

j banta meg, aki jelen volt és 
mindenki megifjodott lele'-kel ta- 
vüzik majd az ujev délutánján 
tervezett tea-delutanról is, mert 
a lelkes Mansz asszony ok újévi 
napján is rendeznek egyet.

Január 6.-án 
missziós táncestéi/ a Körben.
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Olvasóinknak, előfizetőink
nek, hirdetőinknek és jóbará
tainknak BOLDOG ÚJÉVET
kívánunk!

MOHÁCSI HIRLAP 
SZERKESZTŐSÉGE ÉS 

KIADÓHIVATALA.

— Mansz karácsonji jóté
konykodása. A Magyar Asszo
nyok Nemzeti Szövetsége decem 
bér 18-án tarotta szokásos kará
csonyi ünnepélyét. Az ünnepi | 
beszédet Patton János segédlel 
kész mondotta, majd egy külvá
rosi és egy belvárosi tanuló kö
szönte meg a jótékony Mansz 
asszonyok munkásságát. A Mansz 
22 gyermeket felruházott, cipővel 
ellátott, majd utána húsz öreg
asszonynak, akik valamikor jobb 
napokat láttak 5—5 pengős se 
gélyeket osztottak ki, hogy a ka
rácsonyi ünnepekre valamit be
szerezhessenek. A szorgos Mansz 
asszonyok áldásos munkáját a 
legnagyobb elismerés illeti, áldott 
minden kéz, amely ezekben a 
súlyos napokban segít könnyeket 
letörölni, gondokat csökkenteni. , 
A ruhákat díjtalanul a követke
zők varrták: özv. Márton Já- 
nosné, Horváth Margitka, Peré 
nyiné, Oszvaldné, Treuer Kérész 
télyné, Becker Józsefné, Briglo 
vicsné, Szeidl nővérek. A Mansz 
ezuron is halás köszönetét mond 
a fáradozóknak.

— Gyászmise. A mohácsi m. 
kir. Adóhivatal tisztviselőkara ja
nuár hó 4 én, szerdán reggel fél 
8 órai kezdettel gyászmisét mon 
datt a belvárosi r. kát. pélbánia 
templomban Szihy Ilona elhunyt 
szeretett kartársuk lelkiüdvéért

— Adomány. Suput Mihály 
1 l ordó bort ajándékozott Kará

csonykor a szegényházi ápoltak
nak, melyért hálás köszönetét 
mondanak a szegények.

Január 6-án 
missziós táncestély a Körben.

— Az Országos Frontharcos 
Szövetség Mohácsi Főcsoportja, 
1932. évi december hó 2ő án 
hétfőn, intézőbizottsági ülést tar- i 
tolt, mely alkalommal bejelentet
te az elnökség, hogy a helyi cso
portot a központ jó'csoporttá is 
merte el és ezzel közvetlenül az 
országos elnökség hatásköre alá 
rendelte.

Az intézőbizottság egyhangú
lag eihatározta, hogy 1933. évi 
január hó 8 án, vasárnap délután 
4 órakor a Polgári Olvasókörben 
propaganda látogatást tesz, ame
lyen az intézőbizottságittagok a 
már megrendelt formaruhában 
fognak megjelenni.

Ez alkalommal ismertetni fog
ják a megjelent kormány rende 
letet, amely szerint a hadirokkan
tak, hadiárvák, özvegyek és front 
harcosok adókedvezményoen ré- 
szesitendők. Ez már a fronthar
cos szövetség komoly munkájá
nak eredményét hirdeti. Minden 
frontharcos tehát tartsa köteles
ségének már a saját érdekében is, 
hogy a szövetség kötelékébe be
lépjen, mert csak úgy tudnak a

bajtársak egymás ügyes bajos dől- 1 
gain segíteni, ha közös érdekü
ket tömegesen védik.

Az adókedvezményre vonatko 
zó felvilágosításokkal készséggel 
szolgál a főcsoport elnöksége, 
vagy Prokay János titkár.

— El egyzes. Rosenthal Fe
renc dec. 25-én eljegyezte Port 
Tusit. Minden külön értesítés he
lyett.

Január 6.-án 
missziós táncestély a Körben.

Január 6. Missziós 
táncestély.

Lapunk mullheti számában kö
zöltük, hogy megkezdődött a far
sangi idő előkészítése s a Szociá 
lis Misszió Társulat mohácsi 
szervezetinek vigalmi bizottsága 
már szorgalmasan dolgozik tánc
estélyének, egyben Carreval her
ceg mohácsi fogadtatásánák meg
rendezésén. A műsor kitűnőnek 
ígérkezik a mert január G. már 
igen közel van, jó lesz sietni ; 
mindenkinek, hogy helyet bizto 
sithassou magának jegyelővétellel. 
Jegyek kaphatók a missziós höl
gyeknél A meghívó szétküldé
sére jouár hó első napjaiban 
kerül a sor, melyen az érdeklő- , 
dők a teljes műsor összeállítását 
megtekinthetik

Carreval hercege elvarja, hogy 
fogadtatására a január 6 -i misz- 
sziós tar.ces ély en Mohács város 
közönségének minden számottevő 
tagja megjelenik, amiről ugyhi- 1 
szűk a rendező gárdát előre biz
tosíthatjuk, hogy ennek megfe'.e- ' 
leen készüljön el, mert mindenki 
igyekszik olt lenni, gondjaitól I 
legalább egy éjszakéra megsza- j 
badulni.

— Szilveszter est az Iparos 
körben. Az Iparosok Olvasóköre 
vezető.égé, régi szokáshoz híven, 
ezidén is tart táncos Szilveszter 
estét. A vezetőség a súlyos gaz
dasági viszonyokra való tekin
tette) belépődíjat nem állapított 
meg, belépődíj nem lesz, már 
csak azért sem, mert azt akarja 
hogy a Kör tagjai minél nagyobb 
számmal vegyenek részt, a ke
serves ó esztendő elparentálá- 
sán s hogy minél többen a jobb 
jövő reményével, hitével vígan 
lépjenek át az újévbe. Belépődíj 
helyett 80 filléres ruhatári jegyet 
árusít a rendezőség, amely egy
ben sorsjegyül szolgál, az éjfél
kor kisorsolandó malacra, azért 
ezúton is kéri a vezetőség a 
közönséget, hogy a ruhatári 
jegyét őrizze meg, hogy vele a 
sorsolásban résztvehessen. Az 
estre szóló meghívók már elké
szültek és ha a jogosultak közül 
valaki tévedésből nem kapott 
volna meghívót, forduljon a 
rendezőséghez,! hogy azt pótló
lag kiadhassa. Az est szenzációja 
Ehmann Ferenc saját találmányu 
műkedvelő bűvész mutatványa 
lesz s hisszük, hogy Ehmann 
több oldalról ismert tehetsége 
is csábítani fogja a közönséget. 
Kimondott műsor nem lesz, de 
ahogy ismerjük, a mi műkedvelő 
gárdánkat, biztosan meglepik a 
közönséget saját találmányu öt
leteikkel, miht ahogy azt tenni 
szoktak, igy minden remény meg 
van arra, hogylaz idei Szilveszter

est is a legteljesebb siker jegyé
ben indul és a jelenlevő — 
reméljük — nagy számú közön
ség vígan lép az uj esztendőbe.

— Jövö héten két előadás 
lesz a jzabadliceumban. Ked
den fel hat órakor Fefes György 
muzeumigazgató tart előadást: A 
női divatról, vetitettképekkel, csü
törtökön pedig dr. Vértessy Fri
gyes beszél: A világ gazdasági 
és kulturális válságáról. Mindkét 
előadás ragy érdeklődésre tarthat 
szamot, mivel Fejes György dr. 
muzeumigazgató egyike azoknak 
az előadóknak, akik tényleg nagy 
közönséget vonzanak és minden 
evben tartott előadást Mohácson. 
Vértessy Frigyes dr. pedig or- 
szághirü szónok, aki minden év
ben Budadesten tart külömböző 
egyesületben meghívásra előadást 
s minden megnyilatkozása ese
ményszámba megy.

— vitéz Hajdanné Patonay 
Vilma előadása Mécs Lászlóról. 
A Karácsony előtt utolsó szabad- 
liceumi előadás alkalmával vitéz 
Hajdanné Patonay Vilma beszélt 
Mécs Lászlóról szép számú kö
zönség előtt. Az előadás kereté
ben ismertette Mécs László ele
tet, majd költészetének fejlődését 
és végül leghíresebb költeményeit, 
amelyeket maga is előadott. Mécs 
László egészen modern költő — 
mondotta. A „má“ nait fia, a mo
dern ember idegzetével gondol
kodás módjavai, azonban melyen 
benne gyökeredzik a magyar ta 
lajban. B tr a rádiók, éterhullamok 
vibrálnák lelki szemei előtt, ame 
lyek csodalatos hasonlatokban tűk 
röznek vissza költeményeben, a 
kis tanilói lak békeje, a honnan 
kiindult, sugárzik a köitményea 
mélyéből s a papiak rnehese la
kóinak zümmögése athallaiszik a 
modern motorok bugásán. A köl
tői szépségekben gazdag előad ist 
megtapsolta a közönség.

— A Katolikus Népszövet
ség értekezlete. Január hó 15 
én a Kát. Legényegylet nagyter
mében n gyszabasu értekezletre 
készül a Katolikus Népszövetség. 
A pécsi vezetőség rendezi az ér
tekezletet, amelynek célja ennek 
a nagyhivalr-.su egyesületnek uj 
éietet adni Mohácson Az eddi
giek szerint, tekintettel a mohá
csi nagyszámú iparosságra, Mut
ter Antal országgyűlési képviselő 
is lejön s beszelni fog. Pécsről 
Légrády, Budapestről dr. Bozoky 
jön le es tart beszedet. Részlete
sebben kövelkező számunkban 
számolunk be az értekezletről.

— Mansz teadélutánja Újév 
napján délután 6 órai kezdettel 
tartja második teadé’utánjat a 
Mansz az Iparoskor nagytermé
ben. A teadelutant mókák, tréfák 
tarkítják, az aranyifjuságnak pe
dig tánc lesz. Az újévi teadeiutan 
mindig a legszebb sikerüek kö
zött állott s bizonyára az idén is 
sokan folytatják ott a szilveszteri 
mulatságot. A tea tepertős pogá
csává! 80 fillér.

1 ü Ő J Á K Á S.
A. mohácsi m. lcir. téli 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása jelenti; 
December 23 tói december 30 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -|- 0 ° CJ 
a hőmérsékleti minimum — 3 C° 

csapadék 0.2 volt.
IGAZGATÓSÁG

ALFA SEPARATOR RT.
BUDAPEST, I, CSURGÓI-UT 15 A 

TELEFON 58-8-23, 58 8-24. 
VÁROSI IRODA; IX. RÁD A Y-UTCA H.

TELEFON 86-1-21, 

FÖLÖZÖGÉPEK 
Takarmányfüllesztők

vaj- és sajtgyártási 
gépek és eszközök 

Teljes berendezések

kannák, minden
nemű bádogáru 

lsen kedvező fizetési feltételek

Kérjen díjtalan prospektust.

— A rumba vége. Emlékezetes, 
hogy a mohácsi zászlótartók fel
avatási ünnepélyéről egyes fővá
rosi és pécsi lapok furcsa mó
don emlékeztek meg s olyan 
botrányról írtak, amiről szó sem 
volt. A város képviselőtestületé
ben is szerepelt ez az ügy. Dr. 
Margitay Lajos polgármester 
éles hangon nyilatkozott azon 
mohácsi hírlapírókról, akik a va
lóságnak meg nem felelő tudó
sítást adtak le s ezzel botrány
ba keverték a várost és szép ün
nepét. Bálint István, aki annak 
idején az egyik fővárosi lapot 
tudósította, magára nézve sértő
nek vette a polgármester kijelen
tését s rágalmazásért beperelte. 
Ezen a héten tárgyalta a mohácsi 
kir. járásbíróság ezt az ügyet. 
Dr. Margitay Lajos polgármester 
ismertette az egész ügyet, kije
lentését név nélkül s arra é tette, 
aki valótlanságot mondott s 
ezért nem érzi magát bűnösnek. 
A bíróság a vád és védelem 
meghallgatása után a polgármes
tert felmentette.

— Ailatvásári kimutatás. 
Az 1932. ev Xll. hó 19 en tar
tóit országos allatvasárról. Fel- 
hajtatott: Szarvasmarha 151G, 
ló és csikó 3581, juh 19, sertés 
és malac 1118 drb. összesen: 
6234 drb. Eiadatolt: Szarvas
marha 376, ló és csík 78, juh 
19, sértés és malac 319 drb. 
Összesen : 792 drb.

— Mi tö.ténik a hadtköicsö- 
nőkkel? Egy kisgazda járt a , szer
kesztősegünkben tanácsért. Azt ál
lítja, hogy valaki végig járja a 
hadikölcsön tulajdonosokat s va
lorizálást igér, ha átadják neki a 
kötvényeket. Ugyanakkor azon
ban pénzt is kér különféle költ
ségekre. Figyelmeztetjük a hadi- 
köicsönkötveny tulajdonosokat, 
hogy semmiféle valorizálásról ezt 
időszerint nincs szó s vigyázni kell 
az ilyen ajánlatokra. A rendőrség
nek pedig külön a figyel.nebe ajánl
juk, jó lenne utam nézni, hog/ 
mi rejlik a hazaló ügynökök üz
lete mögött.

Boldog újévet kivan
tisztelt vevőinek és ismerőseinek

Nlayer József
mészáros éa hentes.
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— Anyakönyvi bejegyzések 

szerint 1932. évi december hó 
23-tól, 1932. éviídecember hó 30-ig. 
Születések ; Csanak Ida Mária, 
S apka Éva Anna, Facskó Aranka, 
Pogledics Éva Julianna, Zeitvo- 
gel Zsuzsanna Mária, Szurok 
Mária, Janovics Iona, Szalay 
Ilona Éva. Neihardt Adam Já
nos, Bencze Is’ván László, Po
gány Éva Judit. Házasságköté
sek ; Nem volt. Halálozások: 
Wimmer Ferenc 27 eves, Petro- 
vics János 78 éves

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS

Laptulaidcno* é» -

FBIDRICH OSZKÁR

NYÍL 11 ÉR
A ’. ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelőssege: a szerkesztőség )

Köszönetnyilvánítás
Mindazok, akik Istenben bol

dogult drága, jó felejthetetlen 
feleségem elhunyta alkalmával 
mélységes fájdalmunkat részvé
tük kifejezésével, koszorúk és 
virágok küldésével, vagy a te
metésen való megjelenésükkel 
enyhíteni igyekeztek, fogadják ez 
utón is leghálásabb köszöne- 
tünket.

Pribék István 
és keresztgyermekei

Mélyen tisztelt vevőimnek és párt
fogóimnak ezúton kívánok

Boldog újévet
és kérem továbbra is nagybecsű bizal
mukat.

Tisztelettel

Fridrich Oszkár
iiyomdatulaj(lono3.

Boldog újévet kivan
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak

Bán András
dohánykisárus.

BOLDOG U/ÉVET 
kijárt mélyen tisztelt megrendelői
nek, jóbarátainak és ismerőseinek

BECKER JÓZSEF
úri szabó.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt megrendelőinek, 
jóbarátainak és ismerőseinek

Pazaurek József
cipész.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vendégeinek 

és jóbarátainak

Lerch Ferenc
vendéglős.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek
Schleicher József

sütő

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és 

ismerőseinek
özv. Koszter Antalnó

sütőmester.

Nagy Szilveszter estély 
a Koronában.

Boldo- ujévet kivfui 
T. vendégeinek

Szász Béla és Pista.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Bauer Károly
vas és fiiszerkereskedő.

Boldog újévet kíván
kedves vevőinek és jó ismerőseinek 

Molnár Lajos 
füszerkereskedés, Mohács.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vendégeinek és 

jőbarátainak
Se ha ffér Antal

vendéglős.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek, barátainak és 

ismerőseinek
Dobszay Mátyás

sütőmester.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és 

jóbarátainak

Menczinger József
kovácsmester.

^oldoq újévet biuár? 
mélyen tisztelt vendégelnek és 

jóbarátainak 

POBISCH KÁROLY 
vendé glős.

Boldog újévet kíván 
vevőinek és jó ismerőseinek 

Becker Károly 
divatcipők mestere 
Kisíaludi ucca 9.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek
Meltzer Emil

drogéria az aranykereszthez.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Páncsits Márk
órás és ékszerész.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt üzletfeleinek és 

jóbarátainak 
„DUNA" száll, váll-

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vendégeinek és 

jóbarátainak
Tóth János

vendéglős.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek
Magáth Ferano

fűszer- és csemegekereskedő.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Petricsevics Lajos 

rőfös- és divatáru
kereskedő.

Boldog újévet kíván 
melyen tisztelt megrendelőinek ős 

jóbarátainak

Miholek Testvérek
női szabók.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

e's ismerőseinek

Franki Samu
rövidárúkereskedő.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vendégeinek és 

jóbarátainak
Szeidl László
borbély és fodrász.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek
özv. Ivsovits Ferencné

röföskereskedő.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek
„Angyal" szikvizgyár.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt üzletfeleinek és a 

ismerőseinek
özv. Szívós Antalné és Ritter Jenő
órás és ékszerész, Király ut 34. sz.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek
Schleich Ferenc

vaskereskedő.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Vorisek Lajos 

rőfös-, rövid és divatáru
kereskedő

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek
özv Márton Jánosné

sütő.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak 
Stranczinger Sándor 
Simon (Ivula utóda 

füszerkereskedő

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek
özv. Pauer Ferencné

________________ cukrász.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Suput Mihály 

pokróc-, zsák-, ponyva-, 
zsineg- és kötélárúkereskedő.

Boldog újévet kíván
tisztelt vendégeinek és jóbarátainak

Nagy János
úri és női fodrász.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Lettnigg Alajos 

_____________________ sörgyáros. 

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Molnár Béla

rövidárukereskedő.
Boldog újévet kíván 

mélyen tisztelt vevőinek és 
jóbarátainak

Tertinszky Gyula
fűszer- és vaskereskedő.

Olcsó könyvek!
Brehm—Méhely : Állatok Világa 
10 kötet 50 P. Marczali: Világ- 
történat 12 kötet 50 P. Szilágyi: 
Magyar Nemzet Története 10 
kötet 40 P. Rákosi Jenő művei 
12 kötet 40 P. Magyar—szerb 
szótár 2 kötet 5 P és más gaz
dasági valamint művészeti könyv 

eladó.
Bővebbet a

Mohácsi Hírlap 
kiadóhivatalában.

1932 vh. 1159 sz.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Schmidt Miklós és érdektársai 
végrehajtatók javára végrehajtást 
szenvedett lippói és bezedeki 
lakósok ellen 1Ó18 P tőke és járu
lékai erejéig a mohácsi kir. 
járásbíróság 1931. P 2588. 
számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőknél 1931. 
évi május hó 30 án le , illetve felül
foglalt és 695 1931. számú fog
lalási jkvben 1—3 t. a Bezedeken 
és 4 — 14. t a. Lippón össez- 
irt 2500 pengőre becsült ingó
ságokra a mohácsi kir. járás
bíróság Pk 7250 1931. szímú 
végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs végre
hajtást szenvedők lakásán üzle
tében Bezedeken Gutpeled And 
rás lakásán 1933 évi január hó 
5 én délelőtt 8 órakor és Lippón, 
Ferth József lakásán leendő 
megtartására 1933. évi január 
hó 5. napjának délelőtt 10 
óráját tűzöm ki, amikor a birói- 
lag lefoglalt bútor, tehenek, ser
tések, vetőgép stb s egyébingósá
gokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés el'enében eladom Az 
árverés alá kerülő ingók a becs
érték kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10% bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1932. évi ^december 
hó„3 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött
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Árverési hirdetmény.
Dr. Schmidt Miklós mohácsi 

ü£\véd által képviselt Lazíts 
Dömötör javára végrehajtást 
szenvedő bezedeki lakos ellen 
hátralékos 830 pengő 60 fillér 
tőkekövetelés és járulékai erejeig 
a mohácsi kir. járásbíróság 
1932 évi 6651. szán u vég
zésévé! elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1932. évi nov ho 
25 én lefoglalt 1710 pengőre be 
csült ingóságokra a mohácsi kir. 
járásbíróság fenti sz. végzésévei 
az árverés elrendeltetvén, annak 
1908. évi XLI. t. c. 20. §a alap
ján fentirt, valamint zálogot szer
zett más foglaltatok javára is 
végrehajtást szenvedők lakásán 
Bezedeken, 16 hsz. alatt leendő 
megtartása határidőül 1933. évi 
január hó 7. napjának dél 
előtt 9 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, 
tehén, borjuk, sertések, csöves 
kukorica s egyéb ingósago 
kát a legtöbbet ígérőnek kész 
pénzfizetés elleneben, esetleg 
becsáron alul is, de legfeljebb 2/3- 
ért elfogom adni, mégakkor is, ha 
a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, ha csak ellenkező 
kívánságot nem nyilvánít.

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyó vételárból végrehajtató 
követelését megelőző kielégítés
hez jogot taitanak, amennyiben 
korábbi zálogjoguk a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igényüket az árverés megkezdé
séig náiam írásban vagy szóval 
jelentsék be.

Mohács, 1932 évi december 
hó 16án. _ ....Pogány Vilmos 

kir. bir végrehajtó

00000000000000000090000 ■■ 
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Nem kell már többet I
raktári cipőt vásárolnia, mert FS

14 pengőért jótállás mellett 9
mérték után saját műhelyemben legújabb divatu cipőket 
24 óra alatt elkészi em. Javítási is a legolcsóbb árban *5 

_ vállalok
Úgyszintén vulkanizálva hó- és sárcipökct javítok. Kg 

& Szives pártfogást kér PAZAUR<K JÓZSEF || 
cipészmester pí?

DJ városház épület,
■ ■O O0 8OO OO0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 OOOOOOOOOOOOOOÜÍ 
BK. ooooooooooooooooocoooooaiit

■■

íróval süti kenyeret!
ma már minden háziasszony, mert tapasz- | 
talta, hogy jobb, izesebb lesz a kenyér. |

Csak egyszer tegyen vele kísérletet és L 
mindig haszálni fogja.

1 liter 8 fillér.
Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete.

Étkezni szándékozok figyelmébe!
Ebéd kos't már 60 fillértől felfelé naponta kapható 

házonkivül is izlet .s hazikoszt, szoiid kiszolgálás
Szives pártfogását kéri a kedves közönségnek a 

régei ismert

Scháffer vendéglős.

Piaci árak) UFPT.c..
Búza 76-os 12.— P
Zab — — 7 — P
Rozs — — > 6.— P
Árpa — 7’25 P
Tengeri morzs. 4.80 P 
Tengeri csöves 3.70 P
Bab — — 7.- P

A híres CSELEPATAK 
CSÁRDÁBAN

«Szilveszter bál»
lesz, ahol a „CSELE" banda 
játszik. Hazai kadarka borok.

Tisztelettel

Emuiért Károly

Borkimérés.
Suput Mihály

Horthy Miklós ut 6. számú há
zában saját termésű

fehérbor literje 48 fillér 
sillerbor literje 44 fillér

Eladó
Barát ucca 38 számú ház.

Bőveobot
Szidnnya Mátyás

24 — 30 évns korig jó össze
köttetésekkel rendelkezőt ke 
rés előkelő intézet mohácsi 

letelepítésre. 
Ajánlatokat a 

kiadóhivatalba kérünk.
3 c r

A

1

I

Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank Részvénytársaság
1933. év január 1-én megalakítja „Hetifizetéses betétcsoportját“, mely 260 hétre, vagyis 5 évre alakul, 

legk'set b beiétfizetés 1 (egy) pergő, de mindenki jegyezheti ennek többszörösét is.
Az 5 év eltelte után a csupor’ feloszlik és mindenki megkapja a befizetett tőkéjét a kamatok

kal együtt.
A heti befizetéssel minden csoport-tag tőkét gyűjt magának és mindazok, akik csak fillérenként 

tudják összegyűjteni jövedelmük feleslegét, ezen csoportban alkalmat talalnak arra, hogy fillért-fillérre rakva 
meghatározott időn beiül tőkéié tehessenek szett s ezt leginkább csak úgy érik el, ha minden évben újonnan 
alakítandó csoportba beiratkozik s ez esetben 5 év lejárta után 1 — 1 teljes befizetett könyvecske esedékes
sége révén maguknak áilardó é\ i járadékot biztosítanak. A csoport a közgyűlés után kifizeti az 5 év befizetéseit 
és kamatait.

A csoport tagjainak befizetéseik lekötése mellett kölcsönt is folyósít. 
Felkérjük tehal mindazokat, akik a

Ut

„Hetibefizetéses betétcsoport"-b a
belépni óhajtanak, hegy a felvétel iránt az intézet helyiségeiben jelentkezni szíveskedjenek.

Befizetés délelőtt 9—11-ig.
Mohács, 1932 évi december hó 24 én.

Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank 
Részvénytársaság

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




