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A magyar sokac.
A mohácsi sokacot meg

találják akkor, ha voksára 
van szükség, ha tömegek 
kellenek egy gyűlés megtar
tására, az adófizetésről nem 
is beszélve, nagyon kevesen 
vannak azonban, akik ezt a 
dolgos, szorgalmas és mélyen 
vallásos népet akkor is meg
találnák, amikor neki van 
szüksége a vezetőkre, akik 
lehatolnának kissé a szive 
mélyéig és megfigyelnék, ta
nulmányoznák s uta.ta egé
szen biztosan me. szerelnék 
és megbecsu néK őket.

Nemzetiség, ame'y maga 
haragszik a legjobban, ha 
igy állítják be, legalább is a 
szónak mai értelmében. So
kac, de a lányok haját ma
gyar nemzeti szinü szallag 
ékesíti, sokac, de csak ha 
pár szót is tud magyarul, 
azt oly szépen ejti ki, ami
lyenre kevés nemzetiség di
csekedhet. De nem pár szót 
tud magyaiul, mert majd 
mindegyik teljesen beszéli a 
magyar nyelvet, egyik-másik 
oly szépen, hogy elcsodálko
zunk rajta, elhallgatnánk so
káig és szeretnénk idehivni 
a nemzetiségi elv nagyhangú 
hirdetőit, hallgassak meg a 
magyar nemzet átalakító ha
tásának élő megnyilvánulá
sát és akkor beszéljenek.

Pedig ezeket senki sem 
kén} szeritette, hogy meg 
kell tárulni a haza nyelvét. 
A tulliberális nemzetiségi 
intézkedések mellett egész 
nyugodtan a saját nyelvük
nél maradthattak volna, nem 
történik semmi bajuk miatta. 

Val lásosak, néha talán a 
túlzáshoz is elérkezve és az 
apák vallási hagyományait 
mélyen tisz eleiben tartják.

Amikor mar ennyi szépet 
mondtunk róla, mondjuk 
meg a hibáit is. Az egyik 
legnagyobb hibája a sokac- 
ságnak •— amely azonban a 
mohácsi intelligencia bűne — 
kulturális elmaradottsága. 
Közrejátszik ebben bizonyos

i konservativ felfogás is, amely 
apáról fiúra száll, amely a 
fiút nem akarja okosabbnak 
tudni, mint saját maga, de 
mentségére legyen mondva, 
soha senki nem törődött az
zal a legutóbbi időkig, hogy 
felvilágosítsa őket helytelen 
felfogásukról.

Másik hibája a sokaság
nak az, hogy a demagógia 
melegágyai. Az előbbi hiba 
következménye ez s onnan 
származik, hogy kisebb kul
túrájuk mellett, nem veszik 
észre a jelszavak mögött hu- I 
zódó lólábakat s elhiszik köny- 
nyen a szépen zengő, fényesen 
csillogó hangzatos dolgokat.

A legutóbbi időkben mé
gis akadtak, akik kezdtek 
foglalkozni is ezzel a néppel. 
Jagics után Prakatur volt az, 
aki különösen szívesen volt 
velük s aki megtalálta az 
utat zárkózott szivükhöz és 
akinek hittek s igy egy-két 
évtized alatt már olyan ge
neráció nőtt tel, amely szí
vesen veszi a könyvet és 
újságot olvas s amelyet már 
nehezebb félrevezetni. Van
nak a mai generációinak is 
tagjai, akik köztük élnek, 
akik szívesen fogalkoznak 
velük s bizonyosak vagyunk, 
hogy ezek fontos missziót 
teljesítenek Mohács város 
történetében s szebb jövő 
elé vezetik ezt a jó népet.

Mindezeket pedig azért 
irtuk meg, hogy akik nem 
ismerik, megismerjék s nem 
akarnak beljebb hatolni a 
nép közé, legalább ne gú
nyolják őket.

Ez a nép megbecsülést 
érdemel, nem gúnyt, még 
akkor is, ha véletlenül nincs 
egy párton valakivel, vagy 
valakikkel. És megérdemli, 
hogy lejöjjenek hozzá, kézen- 
fogják és vezérelik, de azok, . 
akik szeretni, megbecsülni I 
tudják őket. A gúnyolódok I 
pedig máskor se hízelegjenek, 
ha ilyen hargra sülyedtek 
amint nem álltak kötélnek... i

Séta a Szilveszter est 
és az ujesztendő körül.

Mulatott Mohács Szilveszterkor.
Mámoros emberek ujesztendő reggelén az utcán.

Könnyező hívők
Ezek a sorok a csendes meg

figyelés, mások elbeszélése szü 
lőtte és keresik az embert, a ma 
emberét, aki bátortalan léptekkel 
lépte át az uj esztendőt. Szil
veszter napján az egyik mélabu- 
san elgondolkozott, számolt, 
összeadta és kivonta az elmúlt 
év eredményét s a végén meg
csóválta a fejét, mert sehogyan 
sem tudott kiokoskodni a szo
morú számok között. Már most 
a folytatás attól függött, hogy 
milyen vérü volt az illető. Az 
egyik búsan lehajtotta a fejét a 
vánkosra, jól betemette magát a 
takaró alá, aztán csendesen át 
aludk a Szilveszter estet, rósz- 
szabb esetben álmatlanul forgo
lódott az ágyon.

A másik azt mondta: Ha el
veszett a fejsze, vesszen a nyele 
is. Körültapogatta a zsebeit és 
megszámolva a megmaradt apró
pénzt, eszerint állapította meg 
szilveszteri műsorát.

Valahogyan azonban a látszat 
szerint ezek voltak többségben. 
Persze a szegény riporter sem 
juthat el mindenhova — sőt 
őszintén megvallva otthon töl 
tötte el a Szilvesztert — de a 
jelek ezt mutatják. Igy például 
az Iparoskörnek évek óta nem 
volt ilyen jól sikerült szilveszteri 
hangulata, mint az idén. Nem 
tudjuk ugyan, hogy a vendéglős 
számítása bevált e, de a hangu
lat mindenesetre kitűnő volt, 
amint a jelenvoltak mesélik s 
amint tudósítónk is beszámol. 
Ilyen volt a hangulat a többi 
egyesületekben is, de a kocs
mák is megteltek mulatókkal s 
hogy a hangulat fokozott volt, 
bizonyítja azt a sok italos em
ber az utcán, akik még tíz óra
kor is bandukoltak kissé inga
dozva, de azért jókedvvel.

A járda sikos volt, a lábak 
egyensúlya bizonytalan s kis 
csuklás követte a régi, jókedvű 
nóta szavait:
Ez utca nem is olyan szoros,
Csak én lettem ma egy kissé boros . ..

A kevésszámú kinyitott üzle
tet. eg}es lakásokat a cigány- 
zenészek ostromolták. A siker 
hangos volt, tudniillik a zene 
hangjai megvoltak, de a pengők 
nem igen hullottak. Valahol el-

a templomban.
kallódtak. Vagy nem is volt, 
vagy ha valamennyi volt is, el
vitte az éjszaka Igy aztán az 
anyagi siker nagyon gyenge 
volt. Az erkölcsiért pedig a ro
mák nem igen lelkesednek. De 
azért annyi hullott, hogy déifelé 
is kocsmákat látogattak.

•
A legtöbben a Szilvesztert 

családi körben töltötték. Majd- 
minden második, akit megkér
deztünk azt válaszolta, hogy 
otthon esetleg társaságban, de 
családi körben. Az otthoni szil- 
veszterezést vidéken szinte fel
kínálja a rádió, amely mindig 
vidám műsort állit össze erre az 
estére. Igaz, hogy lehetne erről 
a műsorról is kritikát mondani, 
például, hogy a sok pesti szí
nész és egyéb nagyság imitáto- 
rait kilehetne hagyni, mert eze
ket a vidék nem ismeri, tehát a 
számokat sem tudja élvezni, de 
viszont van annyi jó és szép is 
a műsorban, hogy dicséret illeti 
a rádió törekvéseit. Legalább is 
Szilveszterkor.

♦
A lélek legbensőbb mélységeit 

is megrendítő jelenetek voltak 
azonban uj esztendő első nap
ján a templomban, amely mellett 
nem mehet el a figyelő riporter.

A belvárosi templomban a 9 
órai szent mise után a Him
nuszt énekelték el s a Himnusz 
hangjai szétszéledtek az egész 
templomban, behatollak az em
berek leikébe és a magyar nem
zet fenséges imája oly mélyen 
megfogta a sziveket, hogy az 
emberek szemébe könny szö
kött . . .
. . . Isten áldd meg a magyart, 
Jó kedvvel, bőséggel . . .

A ma magyarjának, a tegnapi
nak az imája, mert a magyarnak 
volt mindig miért imádkozni, 
volt mindig baja, bánata, szo
morúsága és oka imára, hogy 
jobb, boldogabb uj esztendőt 
várjon.

A templomban volt hívők 
könnyeit szerettük volna össze
szedni s ezeket a drága emberi 
könnygyöngyöket elvinni oda a 
politikusok, kormányférfiak asz
talára, elvinni Trianonba, elvinni 
mindenhova és megmutatni.
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Nem gyermekek, nem asszo
nyok kicsorduló könnye volt ez, 
hanem férfisirás, nehéz, erős 
férfimell szorongató bajok zsi
lipje tört elő a könnyek árada
tával. Ki tudja miért sírtak ? Az 
elmúlt esztendő bajait, vagy a 
beköszöntött reménytelenségét ?

A templomban előkivánkozótt 
könnyeket azonban biztosan 
meglátta az, akihez az ima szólt 
és a sok balsors után elhozza 
majd az uj vig esztendőt . . .

illi íörténik 
EBailtáiioss ?
Szerb— bolffái’, 

hzerb—olasz liá- 
boru réme kÍHÓi*t.

Jugoszláviából mindnyugtala- 
mtóbb hírek érkeznek a határon 
át. Talán nincs hét, hogy Mo
hács utcáin ne kelljen szárnyra 
egy újabb hir, amely a béke
szerződésekkel alkotott uj állam 
belső viszá'yait árulja el. Ezek a 
belső viszálykodások legtöbb
ször a szerbek nagyzási hóbort 
jának következményei és mutat
ják, hogy Szerbia Jugoszláviát 
saját államának tekinti s nem 
törődik a békeszerződéssel s az 
abban biztosított kisebbségi jo
gokkal, de szláv testvérei érdé 
keivel sem.

A szerb álmok azonban nem 
állanak meg a belső hatalmi tö- 
rökvéseknél, hanem újabban 
mindkomoiyabban veszélyeztetik 
Balkán látszólagos békéjét, amely 
sohasem állott oly labilis alapon, 
mint mostanában.

Szerbiának további céljai van
nak, amelyeket elárulnak a szerb 
—bolgár határon történő inci
densek. Alig muiik el hét, hogy 
határsértés ne történjen, amelyet 
külföldön ugyan, mint bolgár 
fészkelődésnek mutat be a ki
tűnő összeköttetésekkel rendel
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Vége rossz
minden jó.

Irta: Radványné Ruttkay Emma.
(Folytatás.)

Pintér Tibor, Anna patikus vő
legénye elbújhat mellette. Mert 
nehogy elfeledjem, Anna megint 
menyasszony lett a nyáron. Ez 
azonban nem volt va ami nagy 
esemény Anna már szokszor volt 
menyasszony rövidebb hosszabb 
ideig. A stafirung készen volt, a 
jegygyűrű a vőlegény dolga s az 
eljegyzési lakomák nem sokban 
különböztek azoktól a falusi dá 
ridóktól, melyek igen sűrűn, oly
kor a legcsekélyebb kínálkozó al
kalomra meg szoktak ismétlődni. 
Hiszen nem okozott gondot a 
vacsora előteremtése. Baromfit 
adott a gazdaság, sonkát a spájz, 
vadat az erdő, halat a Turóc vize. 
Pince se volt üres. Annyiszor 
ihatta magát az asztal alá a tár
saság, ahányszor kedve szottyant 
ehhez a „nemes" mulatsághoz. 
Csak az öreg doktor csóválta 

kező szerb sajtó, azonban a 
szomszéd államok Fjól tudják, 
hogy Szerbia nagyzási álmainak 
előőrsei ezek, mert még nem la
kott jól, vagy legalább is nem 
tudta elemészteni, amit bevett 
Trianonban.

Ismeretesek a szerb olaszelle 
nes megmozdulások is, amelyek 
igen feszült viszonyt eredmé 
nyeztek Szerbia és Olaszország 
között.

Az egyik fővárosi lap újévi 
számában az egész világon fel
bukkanó háborús rémet ismer
tetve, rámutat arra, hogy ezek 
között a legveszélyesebb a bal
káni helyzet s ha Páris le nem 
csendesíti protezsáhját, ie^köny- 
nytbben itt törhet ki a feszült
ség-

Esetleges ilyen fellángolás 
Mohácsot, mint határvárost lég 
közvetlenebbül érinti, bár arról 
szó sincs, hogy közvetlen kap
csolatunk lenne ezekkel a meg 
mozdu'ásokkal, de tudjuk a vi 
lágháboruból, hogy a határköz 
ségek mennyit szenvedtek s jó 
lesz erre még akkor is gondolni, 
ha ezek a nyugtalanságok le is 
csendesednek majd.

Uj eljárás a borfo
gyasztási adó ellen

őrzése körül.
Mint megírtuk a város köz

gyűlése a legutóbbi ülésén tár
gyalta a fogyasztási adó foko 
zottabb ellenőrzésének végre
hajtását, mert nagyon sok fo
gyasztási adót le nem rótt bor 
került forgalomba és fogyasz
tásra.

Ezzel kapcsolatban a város 
polgármestere hirdetményt adott 
ki, amelyben a szőlősgazdákat 
és a fogyasztókat is figyelmez
teti, hogy ezentúl szigorúbban 
fogják ellenőrizni a borfogyasz
tási adó lerovását, annál is in
kább, mert a borfogyasztási adó 

ilyenkor tehetetlenül a fejét:- A 
fene egyen meg benneteket, csak 
igyatok, rohanjatok a vesztetekbe.- 
Azzai bevágta az ajtót. Elment.

Tibor, a vőlegény nem sokban 
különbözött az Anna előbbi vő
legényeitől s mert a leány már 
huszonnyolc éves volt, hát a ro
konok, ismerősök egyesült erő
vel iparkodtak újra meg újra tö
kölő alá juttatni őt, nehogy vé
gül is hoppon maradjon szégyen
szemre.

Aztán itt volt már nagyon sár 
kában a két húga. Sokkal fiata
labbak, de a vérük már bizsergett 
s igazán jó lett volna megszaba- 
dulniok Anna rigolyáitól, melyek 
egy egy füstbement mátkaság 
után egy fokkal tűrhetetleneboek 
lettek.

A három lány kereszttűzbe vet
te a tanítót. A tanító állta. Az el
ső látogatás idejét is betartotta 
korrekt pontossággal: 10 perc 
múlva már vette a kalapját, a ma 
mának kezet csókolt, a papa előtt 
mélyen meghajolt, a lányoknak 
csinos bókokat mondott, szóval 
zsebredugta, „megfőzte" az egész 
családot.

Ezentúl mindennapos vendége 
lett a Thurócy kúriának. Csodála
tos ösztönnel megérezte, kinek 

most csak 7 fillért tesz ki lite- 
renkint.

A rendelet erre vonatkozólag 
a következőket Írja elő :

A város a fogyasztási adó 
tételeinek literenként 16 fillérről 
7 fillérre való leszállításával meg
teszi a szükséges intézkedése 
két a csempészés megakadályo
zása és a fogyasztási adó ellen 
őrzésének fokozottabb kiépítése 
céljából.

A szabályrendeletbe üt
köző mindennapi kihá
gás, szabályellenesség, 
vagy mulasztás a jövő 
ben a legszigorúbb elbí

rálás alá fog esni.
Ugyanezért a polgármester fi

gyelmeztet mindenkit arra, hogy 
a fogyasztási adók terén bármi
féle szabálytalanság elkövetésé
től tartózkodjanak.

Különösen felhívja a polgár
mester a figyelmet arra, hogy a 
jövő évre a borfogyasztási adóra 
vonatkozólag csakis bortermelők 
kel hallandó egyességet kötni, 
velük is azonban csak oly fel
tétellel, ha kötelezik magukat 
bortermésük és boreladásaik 
pontos bejelentésére, továbbá az 
egyezségi adóösszeg két részlet
ben való pontos befizetésére, 
mert ellenkező esetben elesik 
attól a kedvezménytől, hogy a 
polgármester vele kiegyezzen és 
köteles lesz minden liter borá
val elszámolni. A szőlősgazdá
nak egyébként jól felfogott ér
deke, hogy boreladásait mara 
dék nélkül bejelents1, mert az 
egyezkedési tárgyaláson borkész
letéből eladásai le lesznek vonva 
és az igy fennmaradó bormeny- 
nyiség fogja az egyezség alapját 
képezni. Ha tehát valamely sző
lősgazda az eladást nem jelenti 
be, nagyobb borkészlete fog je
lentkezni és a polgármester vele 
csakis az igy mutatkozó maga 
sabb mennyiség figyelembevéte
lével egyezhet ki.

A termés pontos bejelentésé
nek ellenőrzésére pedig apolgár- 
mester egyes szőlős gazdák

mi kell? Thurócy papának új 
passziánszot mutatott, új regénye
ket hozott, de kártyapartnernek 
nem kötötte le magát. Ezen ő 
felül áll, mint mondta. Hiszen 
szép, szép, cseit vetni az ellenfél
nek, elvenni a pénzét, örülni an
nak kárán, de a kátyázás mégis 
csak „a gondolkodás csődje."

— No no, öcsém-uram, nem 
egészen úgy van, nem rossz az 
a kártyázás! - védte a saját iga
zát Thurócy.

— Nem rossz, - replikázott a 
tanító - hiszen nem minden rossz, 
amire azt mondják, hogy nem jó, 
mint a hogyan nem mindig jó, 
amire azt mondják, hogy-nem 
rossz.

Ezen aztán mindnyájan nevettek.
— Agyafúrt, csvaros esze van, 

öcsém • szuszogta a pipaszár mö
gül Thurócy s a felesége dehogy 
merte arra kérni a fiatalembert, 
hogy a tyúkokat leadogassa a lét
rán Inkább pamutot gombolyit- 
tatott vele s közben kujonnak 
nevezte a csiklandós pesti vicce
kért, amik csak úgy ömlöttek a 

! száján.
Tetka, a vén szakácsnő a tűz

be ugrott volna a tanító úrért, 
amióta az úgy köszönt neki: 

pincéiben szemlét fog elrendelni.
Figyelmeztet a polgármester 

arra, hogy bort, vagy fogyasz
tási adó alá eső egyéb cikkeket 
csakis a vámok melletti nyíl- 
vános utakon és csakis nappal 
szabad behozni, mégpedig opri 
lis hó 1 tői szeptember hó 30 ig 
reggel 5 órától este 9 óráig, a 
többi hónapokban viszont csu 
pán reggel 7 órától este 7 óráig. 
A legszigorúbban tilos borbe
hozatal esetén a hordókat szal
mával, szénával, kukoricaszárral 
vagy mással letakarni. A szőlős
gazda borát csak 25 liter meny- 
nyiségben árusíthatja.

Magánfe'ek, ha bort két litert 
meghaladó mennyiségben vidék
ről hoznak be, vagy italmérési 
engedéllyel nem bíró helybeli 
bortermelőtől vásásrolnak. köte
lesek a szabályrendelet szerint a 
vásárlásra vonatkozó bejelentést 
a város fogyasztási adó hivatalá 
bán a beraktározás, vagy bepin- 
cézés előtt megtenni és a c kke- 
két a fogyasztási adó kezelésé
vel megbízott közeg eié állítani. 
Ez a bejelentés a hivatalos órá
kon kívül is megtehető bárme
lyik vámosnál vagy a javadafmi 
el enőrnél is, a városi fogyasz
tási adóhivatalban azonban 24 
órán belül megismételendő.

Amennyiben a termelő borát 
vidékre vagy a Dunán közeledő 
hajókra és uszályokra adja el, 
borának adómentességét igényel
heti, ha a pincézést és elszállí
tást 6 órával előbb bejelenti, to
vábbá ha a kiszállítást városi 
közeg jelenlétében teljesiti. Az 
előzetes bejelentést — sürgős 
szükség esetén, különösen du
nai hajók előre nem látható be
érkezése alkalmával — a hajóra 
való berakást közvetlenül meg
előzőleg is meg lehet tenni, 
tenni Ez a bejelentés a javadai- 
mi ellenőrnél, a vámosoknál, a 
gőzkomp ellenőrnél vagy a pénz
ügyőrségnél teheti meg, szüksé
ges azonban, hogy ezek bárme
lyike is a berakásnál legyen. A 
bejelentést a városi fogyasztási

— Szép asszony magáért még 
kávét is darálok, ha akarja.

Ennek a barátságnak meg az 
a jó oldala volt, hogy a vacso
rák idején a legjobb pecsenyét 
a Tetka szolgálta fel s az ízes, 
csupajó falatokat úgy odakészi- 
tette a tanító úr elé, hogy annak 
válogatnia sem kellett.

Hanem a lányok, • azoknak for
gószél kavargóit a fejében. 
Nem volt elég az ének, a zongo
ra, a tánc, a kis bedunctolt fejek 
megnyíltak valami új előtt: a poe- 
zis jelentkezett szenzációként, ami
ről eddig csak azt hallották, hogy 
hétszerszegény bolond skribksek.

Mikor a lányok egy-egy szép 
szerelmes versre bukkantak vala
hol, az apjuk rájuk szólt:

— Menjetek a csodába I A sze
relemnél meg az asszonyi csók
nál többet ér a jó fagyos szalon
na.

Hja, de most esőstől jöttek a 
versek. Merészek, szabadok, tüze
sek. Ilyeneket sem az Angolkis
asszonyoknál, sem a Thurócy fa
míliában nem lehetett eddig hal
lani.

A nagy verandán terített asz
talon minden reggel új verset 
találrak a lányok a kávés szalvé- 
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adóhivatalban 24 óra alatt fel
tétlenül meg kell ismételni, mert 
ellenkező esetben a fogyasztási 
adó elengedésének nem lehet 
helye.

Polgármester újólag és nyo
matékosan figyelmeztet minden
kit, hogy a fogyasztási adók alá 
eső cikkek behozatalával és be
szerzésével kapcsolatos bejelen
téseket semmi körülmények kö
zött se mulassza el, mert a sza
bályrendeletbe ütköző jövedéki 
kihágást követ el, amellyel szem
ben kénytelen lesz a törvény 
teljes szigorával eljárni.

CZ7)CCDCZ7>CZnZ7)GOOCŰOCZr)ü8rJ7T>CZZ)XD

Szilveszter-est
az Iparoskörben.

Az Iparosok Olvasóköre ve
zetősége régi szokásához híven 
ezúttal is megrendezte az ó év 
elbúcsúztatását és az újév kö
szöntését táncest keretében. En
nek a táncestnek két újdonsága 
volt: egyik Ehmann Ferenc, mint 
bűvész, a másik, hogy éjfélkor 
nem aludt el a villany (sokak 
bánatára.) Az est hivatva volt 
elfeledtetni, letörölni az arcokról 
a sok gondot, bajt, pénztelensé
get, hogy helyébe őrömet, víg 
kedélyt varázsoljon. Ezt el is 
érte, mert az elég szép szám 
bán megjelent, mulatni vágyó 
társaság tényleg jól érezhette és 
érezte is magát Az ifjúság azon
ban, amikor a saját szórakozá
sáról gondoskodott, nem felejt 
kezett meg mások szórakoztatá
sáról, mulattatásáról sem és igy 

tájuk alatt. Mindegyik lopva esem 
pészte a zsebébe a magáét, azu
tán elvonultak, ki a zongora mellé 
(pedig előbb utálták nagyon,) ki 
a szilvás kertbe, vagy a fenyves
be és beleszavaltak a csendbe an 
dalogva, álmodozva...

Most például Erzsi ájuldozott 
a belső vihartól s kis szive úgy 
vert a rózsaszínű blúz alatt, mint 
a kalitkába zárt madáré. De hogy 
is ne amikor ilyeneket olvasott: 

Ma megbolondulok friss testedtől, 
Mint a tubarózsa illatától, 
Ma szeretlek és fájdalmasan 
Rejtenélek el a világtól.

A kislány megborzongott s 
csak azt sajnálta, hogy erősen kő 
zeledik a vakáció vége. Vissza 
kell menni a zárdába, elrejtőzni 
a csiklandós izgalmak elől imád
kozni, száraz leckét magolni, ami 
kor jól esne a zavartalan ábránd, 
a flört, a csók... De majd bele 
teszi ezeket a verseket az imád- 
ságos könyvébe és - ezeket fogja 
imádkozni.

Anna a szobájába menekült, ki 
húzta a kis asztalfiókját, abban 
nyitotta szét a noteszlapot, amely 
re hanyagul, ügyesen miméit javí

mindjárt az est elején (fél 10 
órakor) Ehmann Ferenc konfe
rálta be a «Tip» c. bohózatot, 
az első műsorszámát, szereplői 
Ránics Mariska az apacslányt 
oly tökéletetesen, hűen adta, 
mintha nem is ez lett volna 
első ilyen zsánerű szerepe, Rá 
nics Annuska «házsártos sár
kánya* réme volt «férjének», 
Pataki József szerepe önmagát 
dicséri, Rezsonya Pál és Szekér 
Ferenc kitűnő játékukkal vitték 
sikerre a darabot. A közönség 
javában élvezte a darab sikerét, 
amikor Pataki jelent meg <ha- 
cseki egyenruhában* és kacag- 
tatóan konferálta be Mohács 
amatőr bűvészét, Ehmannt. Füg
göny föl és a sötét hátterű 
szinpadról <bűvésziesen» lép elő 
a «mester». A sok évi fáradsá 
gos, nehéz tanulást követelő 
munka megteremtette jól meg
érdemelt sikerét. Az egyes pro
dukciókat szinte halálos csend 
ben élvezte végig a nézőközön
ség, hogy utána annál hango 
sabban adjon bizonyságot a 
mutatvány sikeréről. A sok, ér
dekes mutatvány közül a legöt
letesebb a must <átváltoztatása» l 
volt, mely méltó befejezése volt 
a közel egyórás bűvészkedésnek. 
Ehmann Ferenc a sok siker 
mellé egy újabb sikert jegyezhet 
föl, meiy — hisszük — még 
jobban fogja ösztönözni a több 
és ^nagyobb siker felé. A kö
zönség még a mutatványok ha 
tása alatt állott, amikor már 
Csikó és zenekara rázendített a 
ropogós, tüzes csárdásra és bár 
elég későn (fél 12 kor), de kez
detét vette a tánc. Reménység, 
bizakodás volt észrevehető a 
táncoló párok örömtől csillogó 
szemében — nem hisszük, hogy 
bárki el nem felejtette volna — 
egy éjszakára legalább az élet 
hétköznapiságáf, súlyos terheit. 
Senki sem bánta meg, aki ott 
volt mert egy jói eltöltött éjszaka 
kellemes emlékeivel búcsúzott 
az öreg esztendőtől és üdvö 
zölte az ifjú évet.

tásokkal volt rávetve a „költe 
mény“...

Anna csak olvasott s az izzó 
versláva mellett pozdorjává zúzó
dott minden vőlegényének csók
emléke. Izgatottan forgatta ujján 
a karikagyűrűt s ha történetesen 
uralkodik rajta a belénevelt meg
győződés, mely szerint a tanító 
csak az uralkodó rendszer egyik 
cselédje, tehát afféle cseléd-úr, 
akkor menten a nyakába ugrik.

így csak a verset olvasta s egy
re jobban bágyadozott. Csak ak
kor ugrott fel tűzpirosán, amikor 
ezekhez a sorokhoz ért:
És ostobául mindig szebbnek látlak : 
Ajultan és gyönyörűn néztelek 
Láttam mindent
S mindenestül buta-nagyon kívánlak-.

Jézus Mária! Ez az ember lát 
ta őt. Látott mindent. Biztosan 
akkor, mikor elfelejtette lezárni a 
zsa'ut. Azt is egy vers miatt. De 
nem Hiszen a zörejre kinézett az 
ablakon. A kandúr verte le akkor 
a muskátlicserepet. De hát mikor, 
mikor? Ez az ember leselkedik, 
mégis leselkedik!- Anna kissé el
mosolyodott, pirosra pirult és va
lami vibráló bizsergés szaladgált 
szivén a gondolatra...

(Folyt, köv.)

— Áthelyezés. Dr. Horváth 
István folyamőr ezredorvost a 
bpesti parancsnoksághoz helyez 
ték at. Dr. Horváth István éveken 
keresztül volt Mohácson s ez idő 
alatt sok jóbaráiot és tisztelőt 
szerzett magának kedves elő
zékeny modorával, szeretetreméltó- 
sagával es távozása sajnálatot 
keltett városszerte.

— A Mária Kongregáció 
vezetősége közli, hogy ez évi első 
összejövete ét az iskolák meg
hosszabbított szünete miatt folyó 
hó 16-án tartja.

— Babits a Szabadliceum 
bán. A modern magyar irodalom 
legnagyobb élő alakjáról, Babits 
Mihályról tart a legközelebbi csü
törtökön, folyó hó 17 én a Sza- 
badliceumban előadást Kecskés 
Lajos polgári iskolai tanar. A 
nagy, ezerszinü költőről szóló 
előadást Babi's néhány csodala
tosán finom költeményének sza
valata fogja élénkké tenni S^abó 
Fal egyetemi inagantanar ezen 
i apra hirdetett előadasa — el
foglaltsága miatt — igy e halasz
tódik.

— Halálozás. ihng Pál oki. 
gazda volt gazdatiszt, eleiének 64 
ik évében, f. hó 31 én Pécsett 
meghalt. Temetése a p esi központi 
ravatalozó csarnokából hétrőn dé
lután voit nagv részvét meilett. Az 
elhunytban Ihrig Dénes szakasz
mérnök és Ihrig Ákos dr. bank- 
tisztviselő édesatyjukat gyászoljak.

— Mansz újévi teadélutánja. 
Újév napján rendezte a Mansz 
másod k teadélutánját az Iparos
kor nagytermében. Az újévi tea 
délután mindig a legszebb síké- 
rüek között állott, igy volt ez 
most is, mert az itjuság közül 
sokan itt folytatták a szilveszteri 
mulatságot. Vígan folyt a tarc, 
a rendezőség azonban nem fe
ledkezett meg másirányu szóra
koztatásról sem és „városunkba 
hozatta a Hacsek-Sajó művész
duót", melynek megtestesítői, 
Pataki és Dettkó, mim. mar any- 
nyiszor, most is szinte halaira 
kacagtatták a közönségét. A má
sik sikerült apacsdarakot Ránics 
Annuska és Mariska, Pataki Jó
zsef, Rezsonya Pál és Szekér 
Ferenc adták elő nagy sikerrel. 
Fül rer Ferenc irredenta nótáival, 
nyerte meg a közönség tetszését 
Így hat minden kelléke meg volt 
a mulatozásnak és nem is volt 
hiány jókedvben, az ifjúság ez 
zel hálálta meg a rendezőség fá
radságos munkáját.

— Sportbái. A Mohácsi Torna 
Egylet n őst már hagyományossá 
vált mulatságát eziden is meg 
rendezi. Az előkészületek mar 
nagyban folynak és a jelek sze
rint minden remény meg van 
arra, hogy a sportba! újra a far
sang legsikerültebb mulatságai 
között lesz. További részleteket 
legközelebbi számunkban hozunk.

— Olcsóbb a fuvar a város
nak. A város most ejtette meg 
árlejtését az újévi fuvarokra. A 
múlt évi P 6 50 es árral szemben 
az idén P 4.90-ért vállalták az 
egesz napi fuvart.

IGYUNK
ZWACK-UN1CUM
gyotnorerösitö likőrt.

— Táncmulatság a Kát. Le- 
gényegylotben. A Mohácsi Kát. 
Legényegylet folyói hó 8-án, ma 
(vasarnap) este pontosan 8 órától 
táncmulatságot rendez, melyre az 
aranyifjuságot és annak hozzátar
tozóit ezúton is maghivja a ren
dezőség. Belépődíjak: egy sze
mélyre 80 f, családjegy (3 sze
mélyre 2 pengő. A zenét Szajkó 
(Csikó) Jenő cigáányzenekara 
fogja szolgáltatni.

— Uj választás ? A fővárosi 
politikai körökben mind inkább 
számolnak egy közeli választás 
lehetőségével. Egyes lapok már kö
zelebbi megjelöléssel is jönnek, 
hogy Gömbös februárra akar vá
lasztani. Ezek a hírek látszanak 
megerősítést nyerni azzal, hogy 
Gömböst a karácsonyi ünnepek 
alkalmával Sztranyavszky felke
reste s tanácskozásokat folytattak. 
Sztranyavszky annak idejen, mint 
választási diktátor működött s ez- 
eel akarjak az összefüggesta vá
lasztásról magyarázni.

— Taanonciskolai tanítás 
megkezdése. Baranyavármegye 

| alispánja 8 1933. sz. rendeletével 
I a difteriajarvany miatt a közs. 

iparos- és kereskedő tanonciskolát 
j f. hó 12-ig bezáratta. Ennek 

alapjan felhívom a tanonciskola 
növendékeit, hogy az első elő
adásra folyó hó 12 én d. e. 9 
Órakor (rajz és rajzpótló órák) 
jelenjenek meg. Igazgatóság.

— A Szociális Misszió Tár
sulat tagjai és pártfogói a 
belvárosi iskola által rendezett 
karácsonyi kiosztásához a követ
kező adományokkal járultak hoz
za : M yer Józsefné 2 P, ifj. An
gyal Gáborné/ Hemrich Károlyné 
1.50 F, özv. Angyal Gaborné, 
Arató Jánosné, Bánovits Józsefné, 
Benedek Józsefné, Balogh Pálné, 
Baracz Józsefné, Becző Tivadar- 
né, özv. Éva Józsefné, Ferenczy 
Gjuláné, Faragó Giborné, özv. 
Herger Alajosné, Haleksy Albert- 
né, Mayer Ferencné, Nemet Ká
rolyné, Petricsevics Lajosné, özv. 
Peck Gusztáváé, övz. Seregély 
Laszlóné, Szkladányi Ferencné, 
Szajkó Mária, Windisch Antónia 
1 — 1 P. Huber Lajosné, Miszlang 
Janosné, Sepatz Istvánná 50—50 
fiil Schmidt Lajosné, Mayer 
Nandorné, Vattay Albertné, Mayer 
Károlyné, Schlitzer Emilné, So
mogyi Kornelné, Éva Laszione, 
Mojzes Ferencné, Mayer Vilmos- 
né, Sziebert Ferencné, Csauscher 
Jakabné, Popovits Józsefné, 
Scnmidt Károlyné, Herger Zoltán
ná, dr. Schr.eider Janosné, Jób 
Matyasne, Bognár Antalné, Ge- 
ringer Konradne, özv. Jámbor 
Miksané, Szabó es Schveininger 
család, dr. Margitay Lajosné, V. 
Tófaivy Agostonne, dr. Faltay 
Jánosné, Ge>encsér Janosné, dr. 
Neumayer Józsefné és Szekula 
Istvánne kalácsot adtak. Bauer 
Károlyné cukorkát, özv. Marton 
Jánosné 100 drb kalácsot ingyen 
sütött meg. Szűcs Peterne és 
özv. Merkel Janosné használt 
ruhaneműket adományoztak. A 



4 MOHÁCSI HÍRLAP__________ __ __ _________________ 1933. január 8.

A nemeslelkü adakozók fogadják 
ezúton is a Misszió Társulat kö
szönetét.

— Megtiltják a természetes 
jég használatát. A város pol
gármestere kedden magához hi
vatta a mészáros és henteseket 
s közölte, hogy megtiltják a tér 
mészetes jég hasznaiatat, mert az 
fertőző lehet. A városi jéggyár ezzel 
szemben azoknak, akik legalább 
évi 360 block megvásárlásra kö
telezik magukat 40 fillérért szá
mit egy block jeget a jéggyár. 
Az érdekelt henteseket, mészáro
sokat, élelmiszerárusokat, italmé
rőket súlyosan érinti ez a ren
delkezés. Egész biztos, hogy a 
városi jéggyár hatalmas ha
szonhoz fog hozzájutni, azonban 
az egyes érdekelteknek ez viszont 
olyan terhet jelent, hogy kérdés, 
hogy a mai árak azokat elbirják- 
e I Egész biztos, hogy ez a ren
delkezés az árak emeléséhez fog 
vezetni s igy a végén a fogyasz
tók fogják a terhet viselni.

— OTI. tagok és munka
adók figyelmébe. A belügymi
niszter rendelete szerint a bizto
sítottak az orvosi gyógykezelés 
igénylése alkalmával 1933. évi 
január 1-től az intézet által elő
állított uj mintájú „Munkaadói 
igazolvány" nyomtatványt köte
lesek bemutatni. A munkaadói 
igazolványok darabonkint 20 fillér 
megtérítési díjért a mohácsi ki
rendeltségnél szerezhetők be. A 
térítési dijat a munkavállaló vi
seli. Rendelkezés történt arra- 
nézve is, hogy a biztosítottak a 
maguk vagy igényjogosult csa
ládtagjaik részére vényen vagy 
utalványon rendelt gyógyszer 
vagy gyógyászati segédeszköz 
költségéből minden egyes rende
lésnél 30 fillért, a gyógyszer 
vagy gyógyászati segédeszköz ki
szolgáltatójának az intézet javara 
megtéríteni kötelesek. Ha a gyógy
szer ára a 30 fillért nem haladja 
meg úgy cssk az árnak megfe 
lelő összegét keli fizetni.

— Letiltott lakbérek. Az 
adóvégrehajtás során sok ház
tulajdonosnál letiltották a lak
béreket Ezt a jövő évben a 
hátralékosokkal szemben fokozot
tabban fogják megtenni s figyel
meztetik azokat, akik ily letiltó 
végzést kaptak, hogy az esedé 
kés házbért mindig a városházán 
fizessék meg, mert ellenesetben 
elienük indítanak peres eljárást.

— Érdekes szent mise- a 
BelsO-Rihán. Vasárnap délelőtt 
10 órakor szent mise volt Belső — 
Riha dűlő lakosság részére. A 
szent misét Domosvai Lajos pé
csi segédlelkész mondotta, a kán 
tori teendőket édesapja Domosvai 
Lajos látta el, mig a ministrans 
sógora Decleva Géza tanító volt 
A hívők könnyekig meghatódva 
hallgatták végig a szent misét, 
amelyen családtagok végezték a 
szertartást.

— A Szociális Misszió Társ. 
jól sikerült előadását leszállított 
helyárakkal vasárnap, 8 án dél
után 5 órai kezdettel az Iparosok 
Olvasókörében megismétli.

— Egy keztyü kerestetik 
Barna, bélelt keztyüt vitt el téve 
désből valaki a Fridrich nyom
dából. Kérik azt visszajuttatni.

Hirdessen a 
MOHÁCSI HIRLAFBAN!

— Bokréta a fogadalmi temp
lomon. A fogadalmi templom ku
polájának tetején ott van az épí
tő első öröme: a bokréta, jelezve, 
hogy az építkezés fejuto t a leg
magasabb pontig. Ezúttal azon
ban nemcsak(az epitő öröme, ha
nem a mohácsiaké is, akik napon
ta meg megállanak a kibontakozó 
épület hatalmas méreteit, szépsé
gét csodálva. Még csak a rossz 
idők ne járnának, hogy reményünk 
lehetne az építkezést tovább foly
tatni, hogy a kész templomban 
az első szent misét mi is megér
hessük, akik az alap lerakasanal 
ott voltunk.

— Mi van a hadikölcsön 
körül? Múlt számunkban megír
tuk, hogy több olvasunk járt a 
szerkesztőségünkben s közölte, 
hogy egyesek járják a házakat a 
hadikölcs ánök ügyében. Mint az 
óta értesültünk! a Hadikölcsönjegy- 

j zők Országos Partja megbízottja 
járja a házakat és tagokat gyűjt. 
Ugyanakkor előfizetőket gyűjt a 
part hivatalos lapja részére s 
ezért kér évi 12 pengő előfizetést. 
Tehat, ha valaki be akar ebbe a 
pártba lepni, lépjen be, ha pedig 
előfizetni akar, előfizethet, meg
kapja érte az újságot és a part 
eljár hadikölcsönsegélye ügyében. 
Valorizálásról, vagy arról, hogy a 
hadikölcsönkötvények most talán 
jobban lennének értékesíthetők 
nincs szó.

— Már az év elején végre
hajtják az adóhátralékosokat! 
Az uj adóbehajtási rendelet ér
teimében a múlt évről vissza 
maradt adóhátralékok szigorú to
vábbi behajtásai mar február hó
ban folytatják. Ajánlatos tehat 
mindenkinek, aki teheti, megfizetni 
a hátralékát, mert különben végre
hajtás alá kerül s miután hátra
lékról van szó, szigorú eljárás 
indul meg. Különösen figyelmez
tetik azokat, akik reszleifizetesre 
kaptak kedvezményt, hogy tize- 

! test reszteteket pontosan tartsak 
be. Ajánlatos, hogy a folyó évi 
előírásra is a megfelelő összege
ket az adózók idejében fizessek 
be, nehogy az év végre olyan 
hátralék halmozódjék össze, hogy 
aztan megfizetése nehézségeket 
jelentsen.

— Miért nem seper az utca 
seprő ? Egy Árok utcai olvasónk 
panaszkodott, hogy bár az utcá
ban két utcaseprő is lakik, az 
aljaró járdákat soha sem seprik. 
Az utcaseprő seprűvel a valán 
szép kényelmes léptekkel megy 
át a piszkos átjárón s ugyiatszik 
elfelejti közben azt, hogy utca
seprő és azt is, hogy a vállán 
van a seprű. Ajánljuk illetékesek 
figyelmében.

— A Mohácsi Földművesek 
Olvasóköre folyó évi rendes köz
gyűlését január hó 8.-án vasárnap 
délután 3 órakor tartja meg a 
kör helyiségeiben Jókai Mór utca 
28 szám alatt. Amennyiben a ta
gok az előirt számban meg nem 
jelennek úgy a közgyűlés január 
hó 15.-én vasárnap délután 3 óra
kor ugyanott, függetlenül a meg
jelent tagok számától, lesz meg
tartva. A közgyűlés tárgysoroza
ta: Jelentés az 1932. évről, zár 
számadás és költségvetés előter
jesztése, tisztujitás indítványok.

— Heti előjegyzési naptá
rak kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv- és papirkereskedésében 
Mohács.

— A Szociális Misszió Társ. 
jól sikerült előadását leszállított 
helyárakkal vasárnap, 8 án dél
után 5 órai kezdettel az Iparosok 
Olvasókörében megismétli

— Kína és a panamisták. 
Úgy látszik Kina megtalálta a 
módját annak, hogy a panamis- 
takat kiirtsa. A szó-szoros érte
lemben igy veendő, mert a pana
mistákat halállal büntetik. De ha
lállal büntetik a csempészeket, a 
szerencsejátékosokat is. Ott az
tan meg kell majd gondolni a 
tisztelt panamista és csempész 
uraknak, hogy helyes-e a csempé 
szés, vagy sem s meg merjek-e 
reszkirozni azt a fej és a vili közöt- 

I ti testreszt.
— Hedirokkantak adóked

vezménye. A kormány rendele
tet adott ki, aine.y szerint a száz 
százalékos hadirokkant, ha adója 
az 50 pengőt meg nem haladja 
30 % os, a 75 %-os rokkant, 
hadiözvegyek és árvák 20 °/o-os, 
a többi hadirokkantak, valami ta 
vitézségi érem tulajdonosok és a 
Károly csapalkeresztesek 10 °/0- 
os adokedvezmeny t kapnak. 
Amennyiben az adó az 50 pen
gőt meghaladja, de n m több, mint 
100 P. a IC'0 °/o os rokkant 20 %• 
os, 75 % os rokkant, hadiözve
gyek es árvák 10%-osadó mér
séklést igényelhetnek. A Karoly 
csapalkeresztesek csak akkor ige
nyelhetik a kedvezményt, ha igény
jogosultságukat a rendelet megje
lenése előtt igazoltatták. Azt a ha
dirokkantat, aki rokkantsága m att 
eggyel több segédet kénytelen al 
tkalmazni, eztazegysegédet az ál
alános kereseti adó alapjának meg- 
állapitasánal figyelem venni nem 
szabad.

— Érdekes számok. A Köz
ponti Statisztikai hivatal most 
készült el az 1930. évi népszam- 
la;as adatainak első kötetévet. Ki 
derült, hogy az ország minden 
négyzet kilóméterére 93 lakos jut. 
A lelekszám 1920. óta 8.7 szá
zalékkal emelkedett. Ezar férfire 
1045 nő jut. A lakosság 92 %• 
bán magyar anyanyelvűnek val
lotta inagat. A hat évnél idősebbek 
90 %-a tud írni és olvasni.

— Baj van! Amerikából 
Waschingtonból jön a szomorú 
jelentes, hogy mar a milliomosok 
nai is baj van. Míg a múlt évben 
150 olyan gazdag amerika volt, 
akinek egymillió dollár évi jövedel
me volt az Idén mar csak 75 akadt. 
Hova fog ez fejlődni ? Szegény 
milliomosok a végen teljesen tönk
re mennek s inségakcióra kell őket 
szorítani, 1 a az évi egymillió dől- 
ár jövedelem elmarad. . . Bij van, 
baj van...

— Az álláshalmozás meg
szüntetése. Nincs még róla szó, 
illetve szó van, tett nincs. Pedig 
ez ke.lene, mert hiszen az uj kor
mány is úgy mondotta, hogy min
den program annyit ér, amennyi 
megvalósítanak belőle. Az alias- 
halmozás igen könnyen megszün
tethető. Egyszerű rendelet keli 
csak és el van intézve. Meg csak 
nagy nekikeszüles sem kell, hi
szen minden hivatalban, minden 
közintézménynél úgyszólván sze
mélyesen ismerik mar az aliashal-

— Vendéglősök figyelmébe. 
Legújabb előírás szerinti vendég
könyv kapható Fridrich Oszkár 
könyv- és papirkereskedt sében 
Mohács.

mozókat. Milyen szép lenne, ha a 
kormány az uj esztendő első ren
deletét ennek szánná. A legszebb 
újévi ajándék lenne s az egész 
nemzet hálásan megköszöuné. Az 
ifjúságnak pedig módja lenne el
helyezkedni és dolgozni. Azt hisz- 
szük ez az intézkedés többet ér
ne, mint a propaganda ut, amely 
mégis csak szavak es beszede
ken alapszik s ez nem sokat ér, 
ha a tettek késnek.

— 800 millió frank a fran
cia mezőgazdaságnak A fran
cia kamara 800 millió frankos hi
telt szavazott meg a francia ga
bonatermelés finanszírozására. 
Gabona raktárakat állítanak fel s 
mindenképen igyekszenek elő
mozdítani, hogy a francia gazda 
jobban tudja gabonáját értékesi 
teni. Pedig a franci gazda most 
is 22 pengőt kap a búza méter
mázsájáért, azonban az uj hitellel 
valószínűleg még jobb árakat si
kerül elérni. Ajánljuk a mi kor
mányunk figyelmébe követendő 
példaképen ezt a határozatot. Igaz, 
hogy a mi költségvetésünk jelen
leg nem bírna ei nagyobb tételt, 
azonban meg kell találni az utat 
ahhoz a pénzhez, amellyel ma a 
bankok finanszírozzak saját hasz
nuk javára a gabonakereskedel 
met s a hasznot a gazdának visz- 
szaadni. Ha a tisztviselők szerény 
fizetéséből, a nyugdíjas kicsiny 
nyugdijából lehetett levonni, ak
kor a nagybankok milliós hasz
nához is szabad hozzányúlni.

— Az 1933. évi ebadó k - 
vetés januar hó 4-töl 11-ig 
bezárólag a városi adóhivatalban 
közszemlére van kitéve, hogy 
ezen idő alatt ellene Írásban 
észrevételnek van helye azzal, 
hogy aki a felebbezést ezen idő 
alatt elmulasztja az évközi fel
szólalása nem lesz figyelembe 
veve.

— Autósok I Megjelent Ma
gyarország legújabb Autó térképé. 
Ára 50 fillér. Kapható Fridrich 
Oszkár könyv- és papirkeieske- 
deseben, Mohács.

IDŐJÁRÁS.
A. mohácsi m. kir. téli 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása jelenti: 
December 30 tói 1933. január 6.

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j- 3. C° 
a hőmérsékleti minimum — 2. C° 

csapadék 1 volt.
IGAZGATÓSÁG

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési

forrása:
FRIDRICH OSZKÁR

könyv- és papirkereskedése
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— 1933« január végéig le
het felmondani a rögzített adó
kat. Az iparosság körében mind 
nagyobb a száma szoknék, akik
nek 1932 évi üzleti forgalma és 
keresete is alatta maradt a koráb-

eszterdők eredményének. Azok 
az adózok, akiknek általános ke
reseti adója meg van rögzítve és 
megítélésük szerint a korábban 
megállapított adó a megcsappant 
üzleti forgalom és a korábbinál 
kisebb kereset következtében túl
zottnak aránytalannak minősülee, 
jar.uar hó 1 tői 31 ig eszközölhe
tik a megrögziiett adó felmondását.

A felmondásra irányuló kérvényt 
a mohácsi m. kir. adóhivatalhoz 
kell benyújtani.

Adóját felmondó iparosnak kér
vényében tüzetesen meg kell jelöl
ni azokat az okokat, amelyeknél 
fogva az előző évre vagy évekre 
kivetett es megrögzitett adónak a 
folyó évre való átírását soknak, 
uizottnak tényleges forgalom
ma arrnyan nem allénak tartja 
Az adózónak megfelelő igazolások
kal, adatokkal stb. be kall bizo
nyítania, hogy keresate tényleg 
csökkent- A leromlott visszonyok 
mellett ez a legtöbb iparos szem
pontjából nem lehet nehez. A fel
mondó kérvényhez adóvallomast 
keil mellékelni, mert ennelkül a 
felmondást nem veszik figyelembe. 
Ipartestületi tagoknak felvilágosí
tással szolgál az ipartestület jegy
zői hivatala.

— 87% adó folyt be. A
városházán számításokat végeztek 
az adófizetés mérvéről és megálla
pítotté k, hogy a befolyt adó meg 
félti az évi előírás 87%-ának. 
Tekintettel az igen suiyos gazda
sági viszonyokra, ez az eredmény 
kitűnőnek mondható s bizonyítja, 
hogy Mohács varos közönsége 
minden ereiét megfeszítve tett 
eleget adófizetési kötelezettsé
gének. Bizonyítja azt is, hogy az 
adóbehajtással megbízott tisztvi
selők lelkiismeretesen végezték
kötelességüket, mégis azonban
annyi humanitással, hogy például 
összesen egy esetben volt csak 
árverés tartva. E'tkor is két roz
zant kerékpár került eladásra, 
amely nek árat annyira felhajtották, 
hogy egyébként ezen az áron 
nem tudta volna tulajdonosuk 
értékesíteni. Örömmel közöljük ezt a 
hirt és csak elismeréssel írhatunk 
az adóbehajtást végző tisztviselők
ről, akik a leghelyesebb utat tá
laltak el: teljesíteni súlyos köte
lességet, anélkül, hogy a közön
séget elkeserítenék. A hátralékos 
adókat is számítva 57% folyt be 
a teljes adó összegből s 43% vár 
még a befizetésre.

— Mi van a villannyal? A 
Városi Pártt által megszavazott 
villanyátkapcsolást annak idejen 
teljes tárgyilagossággal közöltük 
le. Utóvégre is nem vagyunk 
villanyszakemberek s miután pro- 
és kontra hangzottak el véle
mények a jövendő világításról, 
illőbbnek láttuk, hogy meg 
a gyakorlatban az eredményeket. 
Tárgyilagosságunkat igazo Íja az 
is, hogy a bekapcsolás után pár 
nappal megjelent számunkban 
megírtuk, hogy fényesebb az uj 
áram s hogy a rádiók is hango
sabbak. — Sajnos ;az utóbbi na
pokban annyi baj volt a villany
nyal s olvasóink közül annyian 
jöttek panasszal, hogy kénytele
nek vagyunk a nyilvánosság előtt 

szóvátenni az igen jogosult pa
naszokat. így például már több 
ízben megtörtént, hogy a villany 
egész egyszerűen elalszik. Pár 
perc n u va ismét világit, majd 
aztán ezt a tréfát többször is 
megismétli Eleinte nem tettük ezt 
szóvá, abban a hiszemben, hogy 
a kezdet nehézségeivel állunk 
szemben, de újabban már annyi
szor előfordult ez. hogy kényte
lenek vagyunk vele foglalkozni. 
Igen jogos volt a rádió előfizetők 
panasza, hogy ujev napján dél
előtt lü órától, délu'an 3 óráig 
nem volt villanyáram. 1 yenkor 
mindenki otthon van, vagy mis 
családnál, tehat családi körben s 
a legtöbb rádiós csalid vendegei 
szórakoz.atásara szeretné a rádiót 
bekapcsolni. Miután azonban áram 
nem vö t nem tehette meg Úgy 
értesültünk, hogy vezetek javitas 
volt. Lehe', de tálán más alkal
masabb időpont is volna erre. 
Szetetnénk, ha ezek a jelenségek 
megszűnnének, mert Mohács va
ros közönségé eddig hozza volt 
szokva a kifogástalanul működő 
villanyaramszoigaltatashoz s pénze 
ellenében most is joga van ehhez.

— Közgyűlés. A Mohácsi
1. Katona Hadastyan Egyesület 
folyó évi januar hó 8-án határo
zatképtelenség eseten 15-én dél
után 2 órakor a Schaffcr-fele 
vendéglőben levő egyesületi he
lyiségeben tartja 40 ik évi rendes 
közgyűlését. Tárgysorozat. 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Zarszamadas 
es a jövő évi költségvetés elő
terjesztése. 4 Z aszlószenteléssel 
kapcsolatos jelentes. 5. Számvizs
gálóbizottság jelentése. 6. Leltár 
felolvasása. 7. Tisztujitás. Tag
díjjal hátralevő tagok szavazati 
joggal nem bírnak. 8. Indítványok.

— Mohács virilistái. Mohács 
város képviselőtestülete legutol 
só közgyűlésén állapította meg a 
legtöbb adót fizetők névsorát. 
Ezek a következő: Rendes tagok: 
Virág Ferenc megyéspüspök, 
Beck Alajos dr. özv. Wolf Zsig- 
mondné, dr. Sauerborn Károly, 
Csauscher Jakab, dr. Fischer 
Ernő dr., Kápolnay Zsigmond 
dr., özv Német Lipótné, Lehmann 
Lajos, Schwarcz Béla dr., Breuer 
Pál. Schmidt Károly, Ro 
senhal Lajos, Heiness Elemér 
Jahoda Ede, Rosenthal Tivadar 
Káldor Oszkár és neje, Rosen
thal Ernő, Oatti Mihály, özv. 
Auber Istvánné, Krausz Győző dr., 
Freund Imre, Halász László, Pop
per Sándor, Sziberth Ferenc, özv. 
Bader Lipótné, Miskolczi Gyula 
dr., Német Kálmán tjr., Vida La
jos dr. özv. Alt Gyuláné, — Pót
tagok: Visy Pál, Roheim Jenő 
Brand Ede, Suput Mihály, Ehren- 
feld Antal, Trebitscher Imre, Ma- 
yer Ferenc, Auber László dr. 
Bernáth Samu dr, Weiller Zoltán.

— Anyakönyvi bejegyzésen 
szerint 1932. évj december hó 
30 tói 1933. évi januar hó ó ig. 
Születések: Tunkovics Ferenc, 
Balaton Teréz, Sch'.itt Erzsébet, 
Terézia ikr^k, Sifkovszky János. 
Házasságkötések; Nem volt. 
Halálozások: özv. Kesity Mi- 
halyne 83 eves, Balalon Terézia 
1 napos, Kalemcs Márk 88 éves.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS. 

Laptulajdenos ét kiadó i 
FR1DR1CH OSZKÁR. 

íooo n-öi szőlő 
pincével, szoba, istálló, 1500 
□-öl szántó, 2 és fél lánc 

föld, a sokac révnél eladó.
Bővebbet

Diófa u. 18.

Eladó
Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.
Cim a kiadóhivatalban.

A budapesti központi kir. járásbiróságtó

Pk. I. 543847 1 sz. 1932.

Hirdetmény.
A budapesti központi kir. já

rásbíróság közhírré teszi, hogy az 
állítólag elveszett okirat: A Hazai 
Általános Biztositó Rt. budapesti 
intézet által Budapesten 1927. 
szeptember hó 26 án 11250. 
kötvényszám alatt 500 dollárról 
kiállított életbiztosítási kötvény 
megsemmisítése iránt az eljárást 
ifj. Orkits Lajos mohácsi lakos 
kérelmére folyamatba tette.

Ennélfogva felhívja az említett 
okirat birtokosát, hogy a jelen 
hirdetménynek a Budapesti Köz
lönyben történt egyszeri beik
tatásától számított egy év alatt 
az okiratot a bíróságnál mutassa 
be, mert ellenkező esetben a kir. 
járásbíróság azt a folyamodó 
újabb kérelmére semmisnek fogja 
nyilvánítani.

Budapest, 1932. évi december 
hó 21. napján.
Dr. Madaras s. k. kir. jb. jegyző.

A kiadmány hiteléül :

Mül le r.

Zefir kályha 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
a Barát u. 50 számú ház. 

Érdeklődni lehet
Bosnyák János 

tulajdonosnál.

Vadászok!
Eladó — jutányos áron —

1 drb 5 lövetű 16*os Brauning fegyver sörétes

CIM A KIADÓHIVATALBAN.

1932 vh. 1032 sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Német Kálmán ügyvéd által 
képviselt Zimmerer József és 
érdektársai végrehajtatók javára 
végrehajtást szenvedett kölkedi 
lakósok ellen 350 P tőke és járu
lékai erejéig a mohácsi kir. 
járásbíróság 1932. P 7008. 
számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőknél 1932. 
évi november hó 19 én le,illetve 
felülfoglalt és 1032 1932. sz. fog
lalási jkvben 1—6 t. alatt össze
írt 1852 pengőre becsült ingó
ságokra a mohácsi kir. járás
bíróság 7008 1932. számú 
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 Köikeden, Árpád ucca 2. 
szám alatt leendő megtartására 
1933. évi január hó 19. nap

jának délelőtt 9 óráját tűzöm 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútor, cséplőgépkészlet, szíjak, 
fecskendő és 1 vadászfegy
ver stb. s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében 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 19 én.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

Külföldi = 
== bélyegek

nagy választék
ban kaphatók 

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedésében.
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Kiadó
azonnal egy 
pékség, 

kemence, üzlethelyiség 
és berendezéssel.

Izsák Juliénál
Szent János utca 20.

_Ja. Tisztelettel értesítem az igen tisztelt
Eflcbl L Cb * vevőközönséget, hogy házamban levő

mészáros- és hentesüzletemet
megnyitottam. Törekvésem az, hogy a vevőközönség igényeit 
a legpontosabban teljesítsem, miért is kérem szives párt
fogásukat. Tisztelettel

Tóth János és hentes

Telefon 81. szám. Megrendeléseket házhoz szállítok.

Piaci áraki
Búza 76-os 12.50 P
Zab — — 7 50 P
Rozs — — 8.- P
Árpa — 7 — P
Tengeri morts. 5.- P
Tengeri csöves 3 80 P
Bab — — 7.- P

■ «zer4al 
háti placw

Eladó
24- 30 éves korig jó össze
köttetésekkel rendelkezőt ke
res előkelő intézet mohácsi 

letelepítésre. 
Ajánlatokat a 

kiadóhivatalba kérünk.

z
Étkezni szándékozók figyelmébe!

Ebéd koszt már 60 fillértől felfelé naponta kapható 
házonkivül is Ízletes hazikoszt, szolid kiszolgálás

Szives pártfogását kéri a kedves közönségnek a 
régen ismert

Scháffer vendéglős.

Mohácson, a Budapesti cr- 
szágut és a Duna r. ellett 5 

katasjtrális hold

príma szőlő
és 3 hold

szántóföld

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67

20 FILLÉRES REGÉNYEK
egész sorozata

Kapható;

I| FRIDRICH OSZKÁR
I könyv- és papirkereskedéiében, Mohács.

gazdasági épületiéi, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Családi Emié
3 Hzoba, ííia’íto- 

ezoba, lék
kel, liái-oni évew 

y íiinöl ossöjs- 
kerttel

eladó CJiin ti 1<íu.l1ó
• llíVlA ttll

éw ti lián tőzsdében.

16• •

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.
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I. Trappista sajt
II. Trappista sajt 
túró

kg.
kg.

1
1
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{fillér
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