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A dollár devalválása.
Őszintén megvallva, néha 

teljesen kilátástalannak tart
juk azt, hogy innen vidék
ről országos kérdésekhez 
nyúljunk hozzá s azokról 
Írjunk. De ezek az országos 
kérdések Mohács város pol
gárságára is vonatkoznak, 
nagyon is érdeklik, sőt a 
zseb körül van szó s ezért 
vissza-vissza kell térnünk 
ezekhez a problémákhoz, 
még ha odafenn legyintenek 
is azzal az ismert legyintés
sel, amely a vidéki sajtót 
szokta elintézni.

Ilyen a pénzkérdés, amely
ről annyit írtunk, de amelyet 
nem lehet lezárni, mert ma 
minden embernek ez fáj, az 
a baja és ez van a fejében 
éjjel-nappal.

A héten az tette aktuális
sá ezt a kérdést, hogy B> 
rah szenátor, akit a magyar
ság a trianoni kérdésben el
foglalt álláspontjáról ismer, 
bejelentette, hogy harcot in
dít az olcsó dollárért. Borah 
azt állítja hogy az Egyesült 
Államok nagyon ráfizet az 
aranyalap fenntartására, mert 
az amerikai mezőgazda 
mindaddig nem állíthatja 
vissza helyzetét a világpiacon, 
amig olyan termelőkkel kell 
versenyeznie, akik nem 
aranyértékü pénzzel fizetnek. 
Kijelentette, hogy a kon
gresszusban megindítja a 
nyílt harcot az olcsó dollár 
érdekében, vagyis a pénz 
értékcsökkentése érdekében.

Az uj kormány munka
tervéből elsőnek azt kriti
záltuk éppen, hogy a leron
gyolódott, megcsonkított, 
aranyforrásokkal egyáltalában 
nem rendelkező, exportja 
nagy részétől mesterségesen 
megfosztott ország nem en
gedheti meg magának azt a 
lukszust, hogy aranyértékben 
tartsa a pengőt, mert a 
pendő stabilitásának minden 
eszközzel való fenntartása 
eddig is oly mérhetetlen ká
rokat okozott a magyar me

zőgazdaságnak, amelyek hely
rehozatalára évekre lenne 
szükség még akkor is, ha 
holnapra változna meg a 
válságos helyzet.

A mi közgazdászaink le
gyintenek az ilyen megálla
pításokon, látják a nagy ká
rokat, de elmennek mellettük, 
mert az évezredes elméletek 
nem engedik a való élet 
mélységeire hatolniok. Le
gyintenek, ha bárki a nagy
közönség köréből szováteszi i 
ezt, mert csalhatatlan tudó- 
mányu hitük megrögződött a 
leltükben és senkinek, ma
gának az életnek sem hisz- 

( nek.
Borah senator szava talán 

elhallatszik hozzájuk is és i 
talán erre még sem fognak 
azzal a közönnyel felelni, 
amelyet eddig tanúsítottak 
az olyannyira fontos kérdés
sel szemben. Egy nemzet 
jajszava kiséri Borah hang
ját, mely már régen érzi azt, 
aminek ő sokkal gazdagabb, 
az életlehetőségek annyi fel
tételeivel rendelkező ország
ból adott megnyilvánulást.

Siránkozásainkat, jajsza
vunkat nem tudjuk addig 
elhallgattatni, amig érezzük 
és látjuk, hogy téves utakon 
jár pénzügyi politikánk. Mi 
itt naponta látjuk a rossz 
politika ezer megnyilvánulá
sát, szomorú szívvel nézzük 
a tegnap még jómenetelü 
üzletek pangását, a jómódú 
iparosok lerongyolódását, a 
gazda mindennapi kálváriáját 
a lehetetlenül alacsony árak 
miatt. Nem lehet ezt nézni, 
hogy szóvá ne tegyük s 
nem lehet tovább igy foly
tatni. Hiába van és lesz na
gyon erős pengőnk, ha ez 
fillérekre devalválja a mező
gazdasági értékeket, tönkre 
teszi az ingatlan tulajdono
sokat, akik pedig az ország 

i vagyonának tekintélyesebb 
részét képviselik.

Borah szavait üzenjük fel

felé lássák be végre, hogy akkor a mi szerény pengőnk- 
a pénzek királya a dollár is kel ne n szabad felfelé tor
bajnak érzi a magas értéket, násznunk.

A gépjármüvek „X.
Külön motalko adóval kell megoldani. — Kitűnő ötlet, amely- 

lyel megindulhatnának a leállított autók.
Szomorúan láthatjuk, hogy 

a pár éve oly szépen fejlődött 
mohácsi bérautósipar a teljes el
múlás utján van. Alig látni már 
autót az utcán, pedig nem is 
olyan nagyon régen egész szép 
városias külsőt nyújtottak az 
olcsó bérautók.

A bér és a magánautók le 
állítása nemcsak a rossz idők 
következménye, hanem a közúti 
adónak, amely súlyos összeggel 
terheli meg az autótulajdonoso 
kát s amelyet ha pontosan nem 
fizetnek meg, elveszik a hajtási 
engedélyt.

Az államnak is nehéz elen 
gedni ezt az adót, mert ebből 
nagyszabású útépítő programmot 
állítottak össze s most különö
sen fontos lenne az útépítés 
folytatása, mert ezzel is enyhí
tenék a nagy munkanélküliséget.

Mindkét oldal kívánságát áthi
daló eszmét vetett fel illetékes 
helyen és eljutatta a sajtóhoz is 
Vincze Elek pécsi utbiztos, az 
utbiztosok és utmesterek orszá
gos elnöke, aki erről a követ
kező ismertetést küldte lapunk
nak :

A gépjárművek közúti adójá 
nak behozatalával a kereskedelmi 
kormányzat uj közutak létesíté
sére egy 20 éves programmot 
dolgozott ki, amely programm 
keresztülvitele természetszerűleg 
a közúti adónak teljes összegé
ben való befutásától függ.

Ezen adók a gépjárművek tö
meges leállítása folytán annyira 
redukálódtak, hogy a programm 
keresztülvitele ma a lehetetlen
séggel határos.

Hogy azonban a közúti háló
zat bővítésével ezen nemzetgaz
dasági szempontból is igen fon
tos programm keresztül vihető 
legyen, a közúti adóknak bizto
sítása lenne az egyetlen szem
pont, amely munkaalkalmak te
remtésével, a tervbevett közutak 
kiépítését biztosítaná.

Az uj közutak kiépítése nem
csak a községek könnyebb meg- 
közelithetése szempontjából, de 

a munkanélküliségen való nagy
bani segítésével is óriási fontos
sággal bir, igy a terv megvaló
sítása érdekéoen a közúti adók 
könnyebb befizetését kellene le
hetővé tenni. A gépjárművek 
közúti adója szerény véleményem 
szerint akkor volna a gépjármű 
tulajdonosaira nézve szinte ész
revétlenül könnyen fizethető, ha 
a közúti adó a gépjármű által 
elhasznált motalkó vásárlása al
kalmával literek után lenne fi
zetve.

Ezen eljárás bevezetésével a 
járművek megadóztatása minden
esetre igazságosabb lenne, 
mert annyi adót fizetne a jármű, 
amennyit fut. Ha jármű üzem
ben van, motalkora van szük
sége, ha motalkót vett, fizeti az 
adót, ha motalkót nem vett, áll, 
tehát adót nem fizet.

Ehhez hozzájárul még azon 
mindenesetre igen számottevő 
körülmény, hogy alkalom adó
dik a gépjármű tulajdonosnak 
arra, hogy az adót fillérenkint 
fizetheti. Ma ez igen fontos kö
rülmény, amely az adónak, mint 
olyannak, sokkal rokonszenve
sebb színben való feltüntetésé
vel, elérhetnénk, hogy nem lenne 
Damokles kardja minden negyed
évben a közúti adónak egy ősz
szegben való kifizetése, ami egy 
járműnél 10—150 P, nagyobb 
üzemeknél 1000—150Ó P ami a 
mai gazdasági viszonyokat te
kintve igen számottevő tétel.

Ma, ha valaki gépjárművet 
akar venni, első kérdése az, 
mennyi az adója s amint azt 
megtudja, már eláll a vételtől.

Azt hiszem, ha literenkénti 
adóztatás hozatnék be, sokkal 
több lenne a közúti adó, mint 
a mai adóztatási rendszerrel, de 
emelné az a körülmény is, hogy 
igy az idegen kocsik is fizetnék 
észrevétlenül az adót, amit ma, 
ha évekig szaladnak is az ország 
területén, nem fizetnek.

A közúti adót épp úgy, mint 
az ásványolaj adót az ásvány
olajgyárakra kellene ruházni, azt 
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a kincstár egy összegben, min- | 
den hátralék és adótörlés nélkül 
kapná meg s a közönség azt 
szívesebben és könnyebben fi
zetné meg.

Nincs arra itt hely, hogy bő
vebben tudnám indokolni javas
latomat, azonban hozzá teszem, 
hogy illetékes helyen már szó 
volt róla s nem találták azt él
ném fogadhatónak, talán lehetne 
a gondolattal fogalkozni s a cél 
elérése érdekében nem lenne 
hiábavaló időtöltés, hogy a terv
bevett munkálatok kivihetők len
nének e vagy sem.

Az életrevaló gondolat meg
valósítását az érdekeltek is szí
vesebben látnák.

A régi jó hangulat és 
siker uralkodott a 

Misszió bálján.
A kertekalja jósai ezúttal ismét 

tévedtek. A nehéz időket alapul- 
véve sikertelenséget jósoltak a 
Misszió bálnak, amely minden 
évben a farsangi szezón meg
nyitója s amely mint első tánc
estély s mint Mohács város tár
sadalma elitjének bálja volt beve
zetve s igy mindig sikerrel /járt.

Az első percekben tényleg 
lassan jöttek a bálozók, de az
tán egyszerre megtelt a terem. 
Nem a régi fényes siker volt, de 
jobban sikerült, mint a rnultévi 
bál. Sok minden vonzotta a kö
zönséget, ezek között volt a ki 
tűnőnek Ígérkező műsor, egy 
esi, egy éjszaka szórakozása és 
feledése is, de lehet, hogy ma 
már tényleg azt gondolják so
kan, hogy a baj, a gond között 
egy éjszakát sem szabad felej
teni, szórakozni?

Dr. Frank Lajos megnyitója 
előzte meg a műsort, aki üdvö
zölte a Misszió nevében a meg
jelenteket, annak a Missziónak 
a nevében, amely könnyeket, 
gondot töröl s erre megadóz
tatja az emberek jókedvét, vigal
mát, hogy máshova is vigyen 

valamit az est és a jószivek me
legéből.

És üdvözölte az ifjúság nevé
ben . . .

« . . . Annak az ifjúságnak a 
nevében, amely egész életében 
nem látott mást, mint ráncos 
gondot a szülők homlokán és 
sikoltó nyomort az utcán és az 
emberek arcán. Ez az ifjúság 
tanult és dolgozott és nem tudta 
miért és amely eljött ma este 
ide, hogy elfelejtse és vidám
ságba fojtsa legalább egy vidám 
estére azt a keserű igazságot, 
hogy nincsen reménye, sem 
jövője ...»

«... A mi sorsunk álmodni 
az életről, de megélni az életet, 
a gyönyörű szép és gondtalan 
ifjúságot, ez nem a mi osztály
részünk.*

A nagyhatású megnyitót szí
vesen megtapsolta a közönség.

A műsor első száma <A nagy
bácsi* c. egy felvonásos bohó
zat volt Kedves, kacagós törté 
net, amely megindította a jóhan
gulatot. Csauscher Bözsi tanár 
nőjét'nagyon soktehetséggel s még 
több átérzéssel alakítottaCsallókö 
zy Baba, Sepatz Nelli, Rózsa Eszti 
diáklány alakításai kedvesek, a 
fiatalság szépségével voltak tele. 
Csongor Béla most is elsőran
gút nyújtott, osztozott sikerében 
Lipokatics László, Jakab Gyula, 
Huth Árpád. Berek István ka
cagtató énekfanárja oly kitűnő 
volt, hogy külön megérdemel 
minden dicséretet.

Az est fénypontja Stefán Babi 
táncai voltak. Egy kozák tánc, 
majd az <Angol revü* c. tánca 
tehetséget, rátermetséget és tu
dást mulattak be. A művésznő 
— értesülésünk szerint — egy 
budapesti táncintézet növendéke, 
azonban táncai már kész mű
vésznőt mutatnak. Atérzi és 
visszaadja a táncot. Mozdulatai 
végtelenül könnyűek és kifeje
zésteljesek. Olyan tapsot kapott, 
amelyre nagy művésznő korában 
is szívesen visszagondol majd. 
A rendezőség viszont egy szép 
virágkosárral rótta le háláját a 
művésznőnek.

• Hacsek és 
bemutatásáról

Pataki és Dettkó 
Sajó* c. tréfája 
csak annyit, hogy tökéletes volt. 
Falrengető kacajt váltottak ki a 
hálás közönségből.

A második darab •Fegyver
szünet* c. tréfa még emelte a 
kitűnő hangulatot. Geringer 
Manyi már az első percekben 
nyiltszini tapsot kapott, kedves 
volt Rózsa Eszti játéka. Fess 
tisztet mutatott Balogh Pál. Ja 
kab Gyula olyan pucertipus 
volt, hogy nyílt színen kapott 
meleg tapsokat. Dettkó, mint 
mindig, most isa jókedvet képvi 
selte a színpadon. Osztoztak a 
sikerben Kálmán Miklós és Kál
mán Döme.

Éjfél felé járt az idő, amikor a 
bál legszebb része, az ifjuságvágya 
jött a tánc. Ezután a zene pedig 
csak az ifjúságnak szólott, mert 
a rendezőség az Emericanum 
jazz zenekarát hozta le s az hú
zogatta és fuvogatta sorra a di
vatos slágereket.

Az ifjúságon felüli rész: a fél
öregek és öregek kérésére szóvá 
kell tennünk azonban, hogy 
legalább a szünórára meg kellett 
volna fogadni a cigányt, mert 
lehet, hogy mi már kivénültünk, 
lehet, hogy nem értjük a mai 
idők szavát, de a magyar em
ber ha mulat, már csak magyar 
ságából kifolyólag is, ne felejtse 
el a magyar cigányt, aki vele sir 
a szomorú időkben s vele sze
retne örülni, ha jókedve van . . .

A Misszió idei megnyitó bál
ját méltán sorakoztathatja eddigi 
sikerei közé, mert hisszük, hogy 
az anyagi siker sem maradt el a 
jókedvű, hangos erkölcsi siker 
mögött.

anccDaGoczwxnancflDccDúOocflDcflOQOo

— Áramszünet. Vasárnap reg
gel 4 órától d. u. 2 óráig áram
szünet lesz. Ezalatt bekapcsoljak 
a most már véglegesen elkészült 
transzformátort a távvezetékbe, 
reméljük, hogy a végleges átkap 
csolással megszűnnek az eddigi 
zavarok, mert a mohácsiak meg
szokták a volt városi üzem idejében 
a zavartalan villanyszolgáltatást.

Mi történik a najynyárádi 
földigénylök körül?

Akiktől kétszer kérik a pénzt. 
Bírói útra terelték dr. Körömi 
volt körjegyzővel szembeni 

követeléseket.

Egy ízben már szóvá tettük 
több érdekelt kérelmére a míjsi 
körjegyzőség körül történteket, 
amelyek a mohácsiakat annyiban 
érdeklik, hogy sok mohácsi 
földigénylő kapott Nagynyárád 
határában földet, amelyekre fize
téseket teljesített s amelyek kö
rül ugylátszik bajok vannak.

Köztudomású — megírtuk 
annak idején mi is — hogy 
dr. Körömi László volt rr.ajsi 
körjegyző ellen fegyel mi vizsgá
lat indult meg, amelynek során 
felfüggesztették állásától s az
óta el is került innen. Nem tud
juk, hogy a fegyeimi vizsgálat 
mit derített ki s mit végzett el, 
azonban egy kis epilógusát 
hozta egy kétségbeesett gazda 
hozzánk, mert ebből az írásból 
az derült ki, hogy ő3 pengőt 
mégegyszer kell lefizetnie.

Az esetet a következőképen 
adta elő:

— Pár évvel ezelőtt a mohá- 
hácsi városházáról felhívást kap
tam, hogy esedékes földrészletet 
fizessem meg Elmentem a vá
rosházára, ahol azonban a pénzt 
nem vették át, hanem postautal
ványt állítottak ki, amelyre aztán 
az igy kiállított összeget a pos
tán befizettem.

— A majsi fegyelmi idejében 
rájöttünk, hogy valami baj van, 
mert állandóan szorítottak ben
nünket, pedig felülfizetésünk is 
volt, a kezeink között levő el- 
ismervények és nyugták szerint.

— Most pedig a következő 
Írást kaptam :

• Értesítem, hogy a majsi köz
jegyző kezéhez az 1932 évben 
befizetett 63 pengő összeget 
Nagynyárád község pénztárába 
újból be kell fizetnie. Amennyi

■ É & ■■□■■■■■■

:>:■ tárca
■■■■■■■■■■■

Vége rossz— 
minden jó.

Irta: Radványné Ruttkay Emma.
(Folytatás)

Amint ott markolta a kockás 
papírlapot a félig lesötétitett szo
bában, az anyja rohant be és le- 
roskadtjegy székre. Összerezent, 
mikor meglátta Annát. Pál is szólt 
nyomban:

— Thjű de meleg van odakint, 
ti is elmehetnétek már fürödni. | 
Hagyjatok itt a hűsön piheni. 
Rámfér a csend. Eleget hajszoló- 
dóm egész nap.

De Anna mintha egy papirsze- 
letet látott volna anyja kezében... 
Nem, ez már mégsem lehet, de
hogy. Kirohant egészen a csűrig. 
Ott bújt meg a friss széna tete- : 
jén s nem is jött elő, csak a va- ’ 
csora időre, mert hívták.

Akkor már olt volt Thallócy s 
úgy jár kelt a nők között, mint |

a győztes hadvezér. Azok meg 
pirultak, szemlesütve tártak. Mind
egyik úgy tele volt a saját, rej
tett bolond boldogságával, de- I 
hogy vette volna észre a másikét.

Múltak a napok,a versek ügye
sen lopódtak a szalvéták alá s 
hogy—hogynem egyszer már 
Thurócy papának is arról duru
zsoltak mindnyájan, hogy az új 
tanító nagy költő.

Hogyne lett volna az!
Apránkint eltulajdonította Ady 

Endre minden szerelemtől forró 
versét és kegyes gyesztussal szór 
ta őket gazdagon, bőkezűen...

A Thurócy-familia, megazegész | 
rokonság, ismerősök egyébként 
is csak annyit tudtak Adyról ( s 
azt is elfelejtették,) amennyit egy 
tíz év előtt megjelent kopott, 
szürkefedelü Nyugat szám regélt | 
nekik. Ezt akkor végig olvasták. 
Azóta is olykor beleböngésztek 
s ha nagy véletlenül „ irodalmi “ 
témáról esett szó valahol a tár
saságban, sosem mulasztottak el 
avval dicsekedni, hogy ők Nyu
gatot olvasnak.

Pedig hát ehhez az egyetlen 
számhoz is valami feledékeny

utas révén jutott Anna, gyors
vonaton tíz évvel ezelőtt, amikor 
anyjával Lomnicra utazott - az 
első vőlegénye elé.

Telt-múlt az idő, őszbe hajlott 
a nyár. Erzsi már Pestről írta a 
leveleket. A vadszőlő lombja 
vörösbe színesedett s a kert tele 
volt sok, sok tarkaszinü ősziró
zsával. Az iskolában a gyerekek 
már kórusban fújták az egyszer 
egyet.

Hilda megfeledkezett a körmei
ről. A konyhán sírva panaszko
dott Tetkának, hogy úri cseléd 
ide, úri cseléd oda: ő bizony az 
új tanító felesége lesz. Az anyja 
majd összerogyott, mikorjezt meg
hallotta.

Hát még este, mikor Anna ki
jelentette, hogy ő bizony vissza
küldi megint a jegygyűrűt. Ilyen 
szimpla, közönséges fráterhez, 
mint ez a patikus, akiben semmi 
poézis sincs, nem akarja kötni 
az életét.

A Thurócy-ház olyanná lett, 
mintha temetésre készülnének, a 
pap sem hiányzott. A papa át
hivatta, hogy beszéljen ő ezeknek 
bolond lányoknak a fejével, mert

| csakugyan sírba kergetik az any- 
i jukat.

Másnap este aztán betelt a 
pohár. Expresszlevelet hozott a 
pósta. Thurócy rosszat sejtve bon - 
fogatta. S amint olvasni kezdte, 
csak szaladt le a vér az arcáról. 
Az utolsó sornál meg már piros 
volt, mint a paprika. Felesége 
várt, várt, a lélekzete is elakadt, 
de kérdezősködni nem mert. 
Egy mukkott se szólt, csak be
felé sóhajtozott magának.

Az öreg ott száguldozott föl— 
alá a pompás őszirózsák között s 
a suhogó pipaszárral kegyetlenül 
lecsapkodta a legszebbek fejét. 
Az intéző meg a vincellér a kö
zelébe sem mertek kerülni. Józsi, 

a parádéskocsis magára húzta 
az istállóajtót. Bodri a szalmaka
zal mögé oldalgott.

Vagy félóra múlva Thurócy 
berobogott a nagy szobába, föld
höz vágta a kalapját, csak úgy 
porzott s elordította magát.

— Főbelövöm magam,-biz’ 
Isten főbelövöm magam! Hát 
nem örült az az anya, aki háron 
leányt hoz erre a nyomorult vi
lágra ?
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ben tehát dr. Körömi László 
volt körjegyző ezen összeget be 
nem fizeti, azt újból be kell fi
zetnie. A fegyelmi véghatározat 
értelmében azonban dr. Körömi 
László volt majsi körjegyző, je
lenleg szászvári lakos ellen a 
rendes bíróságnál az összeg 
erejéig pert indíthatnak.* Olvas
hatatlan aláírás, h. körjegyző.

— Én kérem hivatalos felhí
vásra, hivatalos helyen jártam, 
ott töltötték ki a postautalványt 
s igy küldtem el a pénzt, hogy 
jövök én hozzá ezekután, hogy 
még egyszer kifizessem. Ha én 
magam küldtem volna a kör
jegyző címére, még lehetne erről 
beszélni, de hivatalos felszólí
tásra, hivatalos helyen készült 
az egész.

Elkértük a kérdéses utalvány
szelvényt, amely tényleg «Kör
jegyző Urnák* címzéssel ment 
el. Nem vagyunk illetékesek an
nak eldöntésére, hogy ez a cím
zés helyes volt e, de szerény vé 
leményünk szerint nem dr. Kö 
romi László címére ment a pénz, 
hanem a hivatali vezetőhöz, hi
vatalos migőségben. Ha dr. Kö
römi ezeket az összegeket nem 
fizette be — nem tudjuk — ak
kor ott kell keresni a bajt. Nem 
is gondolhatta, hogy mint ma
gánember kapja ezeket a pénze 
két, jól tudta, hogy ezek hivata 
los penzek, azokat tehát az arra 
illetékes pénztárba keltett volna 
befizetnie.

Bárhogyan is áli ez az eset, 
ez a panaszkodónk, de a töb 
biek is, ha vannak, teljesen jó
hiszeműen jártak el, nem szabad [ 
tehát károsodniok. A hatóságok
nak meg kell találni a módot, 
hogy ezt az ügyet elintézzék, 
mert a bizalom megrendül ezek
ben az emberekben. Ma egy 
kisgazdának 63 pengő nagyon 
nagy pénz, majdnem húsz má
zsa csövestengerinek felel meg, 
nem lehet egyszerűen zsebbe- 
nyulni s még egyszer kifizetni.

Bízunk abban, hogy a ható
ságok megoldják ezt, különösen 
az olyan eseteket, amelyek hiva
talokon keresztül történtek, ahol

Hármat! Most itt a levél, olvasd 
gyönpörködj benne!

Thurócyné kinyújtotta a kezét 
a levél után, meg visszahúzta, 
reszketett egész testében, mint a 
sokkos rokknt a templom előtt. 
De mégis csak el kellett olvasni 
a levelet: a pesti intézet értesí
tése jött meg: Erzsit kicsap 
ták . . rögtön érte kell menni. .. 
„Erkölcstelen" verseket rejtege
tett az imakönyvében .. .

— Csak menj te érte, ha akarsz, 
dörögte az ember. Nekem más 
utam van. Sürgősebb. Még ma, 
azonnal bemegyek a városba, a 
tanfelügyelőhöz, a főispánhoz, a 
miniszterhez, ha kell, de nekem 
ez a mihaszna, svihák pernahaj- 
dér pusztul a falumból,! Majd én 
megmutatom!

S nem telt bele három nap, 
Thallócy összepakolta kofferjét s 
hetykén, félrecsapott kalappal 
fütyörészve ballagott a vasúti ál
lomás felé.

Tetka, a szakácsnő szomorúan, 
könnyes szemmel nézett utána a 
konyhaablakból. Aznap délben 
kávézaccal öntölte fel a tövig el 
forrt húslevest.

(Vége.) 

a tisztviselő is teljes jóhiszemű
séggel címezte meg a kör egy- 
zőségnek, honnan tudja akkor 
az egyszerű ember a mai hiva
tali labirintusban a helyes el
járást ?

Magas színvonalú lesz 
a Kát. Népszövetség 

gyűlése.
Megírtuk, hogy a Katolikus 

Népszövetség népgyülést rendez 
a Kát Legényegylet nagytermé
ben. A népgyülés vasárnap dél
után 1 o 4 órakor lesz. A népgyü 
lésre Pécsről lejön Komócsy 
István, Légrády Ferenc. Komócsy 
már a délelőtt folyamán érkezik 
s délelőtt látogatásokat tesz. 
Lóorády Ferenc és a Budapest
ről érkező Müller Antal ország
gyűlési képviselő délután 3 óra
kor jönnek

Az érkező vendégek mindhár
man felszólalnak. Komócsy a 
katolikus szervezkedés fontos
ságáról, Légrády a katolikus 
sajtóról. Müllcr Antal pedig a 
közgazdasági kérdésekről fog 
beszélni.

A szónokok illusztris sze
mélye, beszédeik tárgya mutatja, 
hogy a népgyülés magas szm 
vonaiu lesz s olyan, hogy min
den katolikust érdekel A rende
zőség ezúton is felhívja a kato- 
likusságot, hogy a népgyüiésen 
minél nagyobb számban jelen 
jen meg. Tekintettel arra, hogy | 
Müller Antal a fővárosi iparos
ság képviselője, különösen az 
iparosság nagyszámú m.gjele- 
nése lenne kívánatos.

Korlátolt felelősségű 
társaság a legelőnyö

sebb cégforma.
Németországban cca. 60000, 

Angliában cca, 80000 korlátolt 
felelősségű társaság (röviden 
Kft.) létezik. A kis és középvál
lalkozások csaknem kivétel nél
kül korlátolt felelősségű társa
ságok.

Teljesen érthetetlen, hogy ná
lunk, Magyarországon, bar ezt 
a társaságtormát az 1930. évi V. 
t. c. meghonosította és 1931. 
évi december havaban életbelép
tette, mégis oly ritkán használjak.

Pedig a Kft nek óriási e.őnyei 
vannak a részvénytársasági, (rö
viden r. t.) és a közkereseti tor
mával szemben. Jóformán azt 
lehet mondani, hogy mindkettő 
előnyeit egyesíti hátrányok nélkül.

Hátránya a Kft-nak a rész
vénytársasági formával szemben 
csupán az, hogy a Kft nak üz
letrészei nem értékpapírok és át
ruházásuk feltételekkel korlátozva 
van, továbbá, hogy a Kft. bank 
és biztosítási üzletekkel nem 
foglalkozható.

Ezzel szemben következők a 
Kft. előnyei:

1 A Kft. <agja ugyanúgy mint 
a részvénytársaság részvényese 
nem szavatol korlátlanul és 
egész vagyonával a társaság hi
telezőjének csupán a törzsbe
tétje erejéig. Szóval a rizikó és 
ez a legfontosabb, határolva van. 
Bárhogy üt ki az üzlet a Kft. 
tagja többet, mint a törzs be 
tétje nem veszthet.

2. A részvénytársaság mérle
gét és eredményszámlaját nyil
vánosan közzétenni tartozik, ami 
nincs a Kft-nál (néhány esetet 
kivéve.)

3. A részvénytársaság minimá
lisan csak 150 000 pengős alap
tőkével alapítható meg, inig a 
Kft nál csupán 10 000 pengő a 
törzstőke minimuma.

4. A részvénytársaságnál a 
cégbejegyzés dija és a részvény 
kibocsajtási illeték még a mini
mális alaptőkéjű r. t-nál is ez
rekre rúg, ezzel szemben a Kft- 
nál a társasági szerződés illetéke 
1° o a törzstőke után, mig a 
cégbejegyzési illeték tekintet né - 
kül a törzsbetét nagyságára 100 
pengő.

5. A részvénytársaságnál az 
alaptőke befizetését igazolni kell, 
mig a Kft nái a törzslö e tény
leges befizetését nem kell iga 
zolni.

6. Mig a Kft-nak minimális 
taglétszáma 2, addig a részvény 
társaságnak a minimális taglét
száma hét és igy a családi vál
lalatok nem működhetnek oly 
intimen a r. t. formában, mivel 
kénytelen idegen, ugynevezeit 
strohmannokat alkalmazni rész
vényeseknek, igazgatósági vagy 
felügyelőbizottsági tagoknak. A 
Kft-nál mindezek elesnek, mert 
pótolja az esküt tett, üzleti ti
toktartást garantáló «hites könyv 
vizsgáló*

7. Részvénytársaságoknak Kft- 
gá való átalakulását a törvény a 
legmesszebbmenő módon köny- 
nyiti, mert többek között teljes 
adó és illetékelengedést biztosit 
a részvénytársaságok vagyoná
nak Kft-gá való átalakulási ügy
letekben.

8. Ha részvénytársaság alap
tőkéjének háromnegyed részét 
képviselő részvényesek kívánják 
a Kft-gá való átalakulást, úgy 
ezen határozat a többiekre nézve 
kötelező.

9. Nagy előnye van a Kft nak 
a közkereseti társasággal szem
ben, hogy a Kft-nal a tagok 
személyes közreműködése nem 
kívántatik meg, mert a vállalat 
ügyvezető által is irányítható.

10. Előnye továbbá a közke
reseti társasággal szemben a 
Kft nak az, hogy a tagok elha
lálozása esetében az örökösök 
az üzletrészt öröklik és igy 
automatikusan lépnek az örökö- 
öks azfcelhalt tag helyébe, mig a 
közkereseti társaságnál valamely 
tag halála a cég felszámolását 
vonhatja maga után.

11. A Kft-nak az 1930. évi V. 
t. c. szerint egyetlen egy meg
kötöttsége van és ez: a társasági 
szerződés. Az említett törvény 
3 ak szakasza előírja a szerződés 
tartalmát: természetes, hogy a 
törvényben foglaltakon kívül jo
gukban áll a Kft. tagoknak más 
pontokat is felvenni.

Amint a fentiekből is látható 

Kft-nak a részvénytársaság és 
közkereseti társasággal szemben 
rendkívül sok előnye van. Fen
tiekben csupán a fontosabbakra 
kívántunk rámutatni, hogy ez
által azoknak, akiket a dolog 
közelebbről érint, hogy úgy 
úgy mondjam a < legyet a fü'ükbe 
tegyük.*

Remélhető, hogy gyárosaink, 
iparosaink, kereskedőink, vala
mint földbérlőink figyelmét si
került részben felhívni a leg
előnyösebb cégformára és ezál
tal a kis középvállalkozások út
ját a mai nehéz gazdasági vi
szonyok között, amikor a tőke 
annyira félénk és bizalmatlan, 
egyengetni és a művelt nyuga
ton a legcommerciálisabb álla
mokban annyira elterjedt társa 
ságformát nálunk is megkedvel
teim és terjeszteni.

vitéz Szittya Nándor 
hites könyvvizsgáló.

IGYUNK
ZWACK-UN1CUM
gyomorerösitö likőrt.

— Hímesháza uj plébánosa. 
Virág Ferenc megyés püspök 
Perényi Pál dr. németmároki es
peres plébánost nevezte ki Himes- 
házára plébánosnak. A német
ül.roki plébánia ideiglenes ad
minisztráló a Franz József h mes- 
hazi káplán lelt.

— Halálozás. Súlyos csapas 
érte Dr. Bartók Lajosnét. Fivére 
Keichenaue? László postamester 
jelölt, akit Mohácson is ismertek 
sokan, életének 25 ik évében hosz- 
szas betegség után elhunyt Pécsett. 
Temetése f. hó 8-an volt őszinte 

' nagy részvét mellett.
— a Mohácsi Katolikus Le

gényegylet Leánycsoportja ma 
vasárnapi pontosan 4 órai kezdet
tel a belvárosi rk. elemi népisao- 

' lábán gyűlést tart. E.őadó: vitéz 
Haydan Józsefné, Patonay Vilma 
polg. isk tanárnő. A tagoknak 
teljes számban való megjelenését 
kéri ezúton a Vezetőség.

— Sportöái. Mint múlt szá
munkban már jeleztük az MTE 
az idén is megrendezi mulatsá 
gát, mégpedig mint a múltban 
is, ezúttal is február 1 én. A bál 
szigorúan zártkörű lesz és meg
hívók kivonatra felmutatandók. 
A rendezőség minden előkészü
letet megtesz a siker biztosítá
sára és mindent elkövet, hogy a 
megjelentek egy kellemesen el
töltött éjszaka emlékeit zárják 
szivükbe. Mint értesültünk nem
csak Mohácson, hanem a kör
nyéken is nagy érdeklődés mu
tatkozik a bal iránt.

— A Kát. Legényegylet el
nöksége kéri ezúton tagjait, hogy 
ma vasárnap délután 4 orakor, az 
egyesület dísztermében tartandó 
katolikus nepszövetsegi gyűlésén 
minél nagyobb szambán megjelen
ni szíveskedjenek.



4 _____________ MOHÁCSI HÍRLAP 1933. január 15.

— Esküvő. Dorn Margit taní
tónő és Kuhn Béla tanító folyó 
hó 15-én déli 12 órakor tartják 
esküvőjüket a Szt. Ferenc rendi 
zárda templomában.

— A vámhivatal uj vezetője. 
A pénzügyminisztérium Szekula 
István vámszaki főtanácsost Bu
dapestre helyezte át szolgálatté
telre. A hivatal vezetésével Bálint 
Gyula m. kir. vámszaki felügye
lőt, a nagykanizsai fővámhivatal- 
tó), bízták meg. — Szekula fő
tanácsos éveken keresztül volt a 
hivatal vezetője s ezidő alatt úgy 
hivatali működése közben, mint 
a társadalmi életben a mohácsiak 
szeretefét és becsülését szerezte 
meg.

— Iskolánkivüli népmivelési 
előadások. Folyó hó 15 én, vasár
nap folytatólagos népmivelési 
előadások tartatnak: 1 A ref. 
elemi iskolában: a) Vetített képes 
előadás. Tartja Topscher Vilmos, 
b) Szabad előadás : tartja Dózsa 
Béla. 2. A téli gazd. Iskolában 
az 1912. évf. leventék részére. 
Előadó : Orosz Gyula gazd. tanár. 
Továbbá Mayer Ferenc all. polg. 
isk. igazgató. Kezdete 2 órakor.

— Közgyűlés. A Mohácsi 
Földművesek Olvasóköre folyó 
évi január hó 15-én vasárnap 
délután 3 órakor a kör helyisé- I 
geiben tartja, függetlenül a meg
jelent tagok számától, rendes évi 
közgyűlését. A tárgysorozaton 
1932. évről szóló jelentés és zár
számadás, a folyó évi költségve
tés, tisztujitás, esetleges indítvá
nyok, előterjesztések szerepelnek.

— Leventék figyelméből 
Felhivatnak a leventék, hogy az 
eredeti utasítástól eltérően a nép
művelési előadásokra ne délután 
4, hanem délután háromnegyed 
2 órakor sorakozzanak a város
háza előtt. Az évfolyamok be
osztása: január 15-én az 1912 
évfolyam, január 22-én 1913.
évfolyam, január 27-én 1914. év
folyam, február 5-én 1915. év
folyam. Ugyanakkor figyelmezte
tem a segédoktatói tanfolyamra 
kijelölteket, hogy foglalkozás a 
szünet ideje alatt minden szerdán 
este 8 órakor a városi tornacsar
nokban. A tanfolyam kezdete : 
január hó 11-én. Vezető főoktató.

— Városok a Nemzetközi 
Vásáron. Mohács városa átiratot 
kapott a Budapesti Nemzetközi 
Vásár rendezőségétől, amelyben 
felhívják a város figyelmét, hogy 
a városok részére külön egy szép 
és mégis olcsojeszközökkel rende
zett turisztikai kiállítási helyet 
biztosítanak, amelynek keretében 
a magyar fürdőket, nyaralóhelye
ket s meglátogatásra alkalmas 
egyéb helyeket fogják propagálni. 
A kiállításon a város kiküldötte 
részére is adnak helyet, hogy ott 
közvetlenül a látogatókkal érint
kezzen s részükre helyet, illetve 
lakást biztositva, esetleg a látoga
tók már a vasárról mehessenek 
el a magyar városokba, amely u- 
takra szintén kedvezményt kapnak. 
Ajánlatos lenne, ha Mohács vá
rosa is résztvenne a várost propa 
gáló eszközökkel ezen a kiállítá
son. Kitűnő alkalom ez, amelyet 
nem szabad elmulasztani, annál 
inkább, mert az átirat szerint igen 
olcsó eszközökkel valósítható ez 
meg. A propagandára kiadott 
minden fillér gyümölcsözni fog a 
polgárságnak,

djbvá sietnek? . . .
percek! Jrfikor az Jsten volt nálunk,

És Jsten-husba ember-ujjat vájtunk, 
d^ogy el ne menjen, hogy nálunk maradjon. 
És elmentek.
yü percek mind, hová sietnek ?

jrfikor valami gyönyörűt álmodtunk, 
7{ózsa~kertben, szivárványon táncoltunk 
jVíindig felébresztett minket az Élet, 
dfogy elmentek!
/fiz álmok mind, hová sietnek ?

Es mi emberek is, mind úgy sietünk, 
yfiz Jsten nem látja véreres szemünk 
y/7nnyira le/(öt a /öld, úgy rohanunk, 
légy elmegyünk !
€m berek mind hová sietünk ?

Jjár egyszer megállnánk, de már nem lehet, 
félért a zord dfalál ott . . . felénk integet, 
S valahol vár reánk egy csendes, hüs sir. 
Es elmegyünk !
yfiz életből hová sietünk ?
És egyszer minden igy tőlünk elrepül . . . 
/Könnyes szemmel ott zokogunk egyedül 
d(ol megállnánk, de már késő; nem lehet, 
S megpihenünk, • • • 
félért nagyon, nagyon siettünk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X X

— Megalakult a Baranyavár- 
megyei Gyümölcstermelők 
Egyesülete. A vármegye gyü
mölcstermelésének előmozdítására, 
az egységesen irányított termelés 
megszervezésere, piacok előkuta
tásara, a növényvédelem foko
zottabb fejlesztésére egyesület 
alakult Baranyamegyei Gyümölcs 
termelők Egyesülete címen. Az 
egyesület székhelye Pécs, azon
ban az igazgatóságot a várme
gye összes gyümölcstermelő köz
ségeiből állították össze, hogy az 
összeműködés teljes legyen. Mo
hácsról dr. Margitay Lajos pol
gármester, Német Károly főszol
gabíró, Varga Pál gazdálkodó és 
Bezuk Lajos püspökpusztai ura
dalmi igazgató tagjai az igazga
tóságnak.

— ALegényegyletbálja. Vasár
nap este tartotta n Kát. Legény- 
egylet farsangi táncestéjét. A te
rem zsúfolásig telt meg táncolni 
vágyó ifjúsággal, akik ezúttal még 
külön is megörültek a cigány mu
zsikának. Kitűnő hangulatban, 
hajnali két óráig táncoltak a fia
talok. Az est anyagilag is szépen 
sikerült.

— A gazdatársadalom figyel
mébe. Az Alsódunántuli Zöldmező 
Egyesület felhívja azokat akik 
500 holdon aluli birtokon 
vagy bérleten gazdálkodnak, 
idei tavaszi vagy őszi vetésű 
uj rét és legelő létesités cél
jából a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium ezirányu akciója ré
vén a napi árnál 40 % kai olcsóbb, 
minden tekintetben megbízható 
minőségű fü és heremagot igényel
hetnek az egyesület utján. Az uj 
gyepek létesítésének legnagyobb 

gondjai, a magkeverék tervezet szak
szerű összeállítását, a kényes te
lepítési munka irányítását is le
veszi az egyesület a tagok vallá 
ról és a gyepek további felügye
letét, az azok kezelésére vonatko
zó szakszeiü tanácsadást — ez a 
minisztérium részéről kötelességé
ve lévén téve—szintén vállalja. 
A megfelelő állapotú gyepesítendő 
terület nagyságának közlése mel
lett a tavaszi és őszi vetőmagi
gényt egyaránt folyó hó 25.-ig 
kell az egyesülettel közölni. Tag
ja az egyesületnek minden gaz
da vagy jogi személy (: község, 
közbirtokosság vagy legeltetési 
társulat, stb.:) aki magát—akár 
a fenti igényléssel egyidejűleg — 
bejelenti. Tagsági dij egyenlőre 
uincs. Ebben a kérdésben a leg
közelebbi közgyűlés fog dönteni 
és legfeljebb egész jelentéktelen 
összeget fog a birtoknagyság ará
nyában megállapitani. A tagok a 
teljesen altruiszlikus alapon műkö
dő egyesület részéről többféle 
kedvezményben a rét—, legelőgaz
dálkodás, valamint a szántóföldi 
takarmánytermesztés köréből in
gyenes tanácsadásban, irányítás
ban részesülnek, melyre nézve az 
érdeklődők részletes felvilágosítást 
kapnak az Alsódunántuli Zöldmező 
Egyesülettől. (: Keszthely, Gazda
sági Akadémia.)

— Vaslemez a síneken. Fo
lyó hó 6.-án 19 21 óra közötti 
időben Bácsalmás Almás megálló 
közötti Csajer ut átjárónál a so
rompókapu talpazatán elhelyezett 
43 x 34 nagyságú 5. mm. vastag
ságú aknafedő vaslemezt, mely 
a talpazatról könnyen levehető, is
meretlen tettes levette és az át

járónál elhúzódó sínpárra dobta, 
amelyen 20 óra 45 perckor Bácsal
másról Baja felé közlekedő sze. 
mélyvonat keresztül menve a vas
lemezt elgörbítette. A közlekedő 
személyvonat nem siklott ki, mert 
a vaslemez gyenge volt és a sze
mélyvonat akadálytalanul keresz
tül futott rajta. A csendőrség a 
nyomozást megindította.

— Zilahi Pogány Lajos nagy- 
hirü festőművész rövid tartózko
dásra Mohácsra érkezett s itt 
elsőrendű portrait-k megfestését 
vállalja A rendeléseket a vele 
érkezett titkárja közvetíti.

— Elveszett egy kapukulcs. 
Becsületes megtaláló adja le lapunk 
kiadóhivatalában.

— Difteria járvány. Kaptuk a 
következő levelet: Igen Tisztelt 
Szerkesztő Ur! Az iskolák két 
héten át zárva voltak, mert — ér
tesülésem szerint — difteria jár
vány volt. Az illetékes hatóság 
bizonyára tudta, hogy miért zár
ta be az iskolákat, azonban én 
is, mint szülő, mint közvetlenül 
érdekelt szeretném tudni. A he
lyi lapok bizonyára szívesen ad
nak helyet az ilyen hivatalos 
helyről jött közleménynek, mert 
a szülők százait érdekli. Szükség 
van arra, hogy tudjuk milyen 
mérvű volt, az indokolást, hogy 
tényleg szükség volt e a bezárás
ra, mert hiszen én például tudok 
sok oly családot, ahol a gyermek 
nek otthon nincs meleg szobája 
s kérdés aztán, hogy mi volt a 
jött otthon hagyni a hideg szo
bában, vagy pedig az iskolába 
engedni. Az illetékeshatóságnak, 
amikor az iskolát bezárja a sajtó 
utján tájékoztatni kellene a szülő
ket arról, hogy miért szükséges 
az. Tisztelettel: Aláírás.—A levél
hez annyit jegyzünk meg, hogy 
hasábjainkat készséggel engedjük 
át minden közérdekül dolognak, 
a járványról, az iskola bezárásról 
azonban sehonnan közlést nem 
kaptunk.

— Megszűnt a koldulás Mo
hácson. A szegényügyi bizottság 
legutolsó gyűlésén dr. Margitay 
Lajos polgármester bejelentette, 
hogy január l-ével megszűnt a 
koldulás Mohácson. A megindí
tott gyűjtés 8000 pengői 
eredményezett, amelyhez a város 
3000 pengővel járult hozzá. A 
bizottság elhatározta hogy a 
gyűjtést tovább folytatja, hogy 
a szükséges mintegy 14 
ezer pengőnyi összeget előte
remtse. A szegények rendszeres 
havi segélyt kapnak, amely 15 
pengő körül mozog. A társada
lom régi szégyenfoltját törölte el 
az intézkedés és örülünk, hosy 
a közönség megértette az akciót 
és készséggel sietett a megoldás 
támogatására.

— A városi adóhivatal köz
hírré teszi és különös hangsuly- 
lyal felhívja az összes érdekeltek 
figyelmét, hogy január hó vé
géig az általános kereseti jövede
lem és vagyonadó alapok fel • 
mondhatók abban az esetben, 
amennyiben az 1932. év folya
mán a kereset, illetőleg az adó
kötelesjövedelem legalább 20°/0-al 
lecsökkent. Az adóhivatal ezen 
felhívást azzal teszi hözhirré, 
hogy azok akik ezen felmondási 
határidőt elmulasztják, azok az 
év folyamán ilyen irányú kérel
met teljesen eredménytelenül fog
ják benyújtani.
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g — Álkulcsokkal sorozatos 
betöréseket követtek el. A 
mohácsi csendőrség hosszú és 
lelkiismeretes nyomozás után 
sorozatos betörések tetteseit fogta 
el. A nyomozás a mohácsi szige
ten indult el, ahol Somogyvárácz 
Mihályné ottani lakostól vásznát 
loptak el. A nyomozás szálai a 
városba vezettek K/emer József 
cipészhez. Itt a cssndőrség 32 kg. 
halat talált, amelyről csakhamar 
kiderült, hogy álkulccsal felnyi
tották Molnár Pál mohácsi halász
mester bárkáját s onnan loptak el. 
A tettesek Kremeren kívül Maros 
István, Maros Mátyás, Zsifkovics 
Ferenc és ifj. Afi>AovZ£S Lázár 
voltak. A nyomozás és a kihall
gatások során aztán egész bűn- 
halmazt derített ki a csendőrség. 
Így ugyanezen tettesek behatoltak 
Buturácz Marján és Simics Má
tyás pincéjébe s 40—53 liter 
bort hoztak el. Tarján Jenő mo
hácsi ;szénkereskedő széntelepére 
szintén álkulccsal hatoltak be s 
20 mm. porosz szenet loptak el. 
Manojlovics Mladentól tyúkokat 
emeltek el úgy, hogy a szomszéd
hoz álkulccsal hatoltak be, majd 
a kert kerítésén keresztül jutottak 
be Manojlovics udvarába. A lo
pott tyúkokat, a bort elfogyasz
tották, a szenet két mohácsi ke
reskedő vette meg, akik ellen, a 
tettesekkel együtt szintén meg
indult az eljárás. A bor egy ré
szét Kremer lakásán megtalálták 
s a beismerésben levő tettesek 
eden igy tárgyi bizonyítékok is 
vannak A sikeres nyomozás ré
góta garázdálkodó bandát leplezett 
ie s a cserdőrség buzgó munkája 

m inden dicséretet megérdemel.
— A kormány csökkentette 

a kereseti adóra kivetett in- 
ségadót. Megírtuk annak idején, 
hogy a polgármester előteresztést 
tett a kormánynál, hogy Mohács 
városa az előirt 2% helyett 1% 
pótlékot fizessen a kereseti adó 
után, mert a városnak más esz
közök is a rendelkezésére állanak 
az ínségesek ellátására. Amint 
értesülünk a polgármester több 
izbeni közbenjárására most meg
érkezett a kormány engedélye s 
ezek szerint a inségjárulék egy 
százaléka lesz.

— A busűjá.ás propagálása. 
A Mohácsi Hírlap több cikkben 
foglalkozott azzal a gondolattal, 
hogy a farsangi busójárást, mint 
az idegen forgalom emelésének 
kitűnő eszközét, propagálni kel
lene. Ugyanezzel egyidőben azon
ban fontos lenne a busójárást 
megrendezni és dijak kitűzésével 
ösztönözni az újabb ötletek, de 
különösen az igazi régi busók 
felvonultatására. Miután a farsang 
már itt van s hamarosan jönnek 
a busújárónapok is s mert a vá
ros erre a célra a költségvetésbe 
is beállított egy összeget, jó lenne 
mielőbb megkezdeni a propagan
dát, hogy az sikeres legyen.

IDŐJÁRÁS.
A. moháosi m. tcir. tóli 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása jelenti t
1933. január 6-tól január 13-ig.

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4- 3 C° 
• hőmérsékleti minimum — 4 C° 

csapadék 6 9 volt.
IGAZQATÓSÁ Q

— A Budapesti Mezőgazda
sági kiállítás. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület ez 
év tavaszán, a súlyos gazdasági 
viszonyok ellenére is, megrendezi 
nagy múltú tenyészállatvásárját. 
Március hó 23 tál 27-ig lesz a 
negyvenkettedik tenyészállatkiálli- 
tás és vásár, amelyet az egyesü
let ismét országos mezőgazdasági 
kiállítás és vásár széles keretei 
között rendez meg. A magyar 
vasutak máris megadták az ez 
alkalommal szokásos 50°/0-os 
utazási kedvezményt. A tenyész 
állatok vasúti szállitásáná' az ed
dig szokásosnál nagyobb kedvez
ményt sikerült biztosítani, ameny- 
nyiben az állatok mind a fel-, 
mind az elszállításnál, tekintet 
nélkül arra, hogy eladattak-e 
vagy sem, 50—50°/Oos fuvar
díjmérsékléssel szállíttatnak A 
negyvenkettedik országos ,mező
gazdasági kiállítás gerince ez év
ben is a tenyészállatkiállitás lesz, 
amelyen a legnevesebb magyar 
tenyésztők fognak szerepelni nagy 
értékű, pompás formájú, gondo
san kiválogatott állataikkal. A 
lókiállitást értékesen fogjak ki
egészíteni az évről-évre fokozodó 
sikerrel lezajló látványos lovas
mutatványok, lovasmérkőzések és 
a pompás fogatbemutatók, ame
lyekkel kapcsolatban a díjazott 
állatokat is elővezetik. Érdekes 
anyagot fognak bemutatni ez év
ben a többi oktató jellegű cso
portokban is, különösen az állami 
mezőgazdasági kisérletügyi és 
szakoktatási intézetek pavilon
jaiban. A rendezőbizottság az is
mert címekre már szétköldötte a 
kiállítás szabályzattal együtt a 
bejelentési lapokat. A tenyész
állatok bejelentési határideje jan. 
hó 15 e, a többi kiállítási csoport
ban pedig február hó 1-ig fogadja 
el a rendezőség (Budapest, X, 
Közteleki utca 8.) a bejelenté
seket. Kívánatra minden érdek
lődőnek készséggel ad felvilágosí
tást és küld bejelentőlapokat a 
rendezőség.

— Teljesen munkanélkül áll 
a szabóipar. A Szabómesterek Or
szágos Szövetsége a sajtó utján 
fordul a magyar társadalomhoz, 
hogy, akiknek még módjuk van 
ne takarékoskodjanak oktalanul, 
hanem rendeljenek ruhát, mert a 
jónevü magyar szabóipar teljesen 
munkanélkül áll. Szól ez a felhí
vás azokhoz is, akik eddig kül
földről hozatták ruhájukat, de azok
hoz is, akik tiz éves szmokingban 
járnak, pedig módjuk lenne újat 
csináltatni. Amikor az országos 
szervezet ezen kérését átadjuk a 
nyilvánosságnak, rá kell mutat
nunk a mohácsi szabóipar pangá
sára is. Üresen allanak a mű
helyek, munkanélkül pihennek a 
varrógépek s az ajtóban állva unat
koznak a mesterek. Talán még 
akadt, akinek van módja ruhát 
csináltatni, adjon rendelést a sza
bóiparnak, de vannak, akik más 
városokban csináltatják a ruháju
kat, pedig a mohácsi szabók is 
eltudják azt oly szépen készíteni. 
Pártoljuk a helyi ipart, hiszen a 
nekik adott pénz visszakerül is
mét a közforgalom utján kezünk
be s uj életet, uj munkaalkalma
kat szül.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi január hó 
5-től 1933. évi január hó 13 ig. 
Születések; Tímár Mátyás, Krix 

András, Bényi János, Borján Já
nos Sándor, Tadics Radojka, 
Gyuricza Julianna Ilona, Pobisch 
Beatrix, Szabó Mária Terézia, 
Takács Sarolta Ilona, Kész 
András, Sírok Ilona, Bohner 
Mária Házasságkötések; Ifcsics 
Gyula és Liposzencsics Mária, Ku- 
lutácz Mátyás és Kersics Ágnes. 
Halálozások: özv. Krámer An
talié 70 éves, Maczkó Péter 2 
hónapos, Csanak Ferenc 3 éves, 
Rolberg Mónié 70 éves, Mohá- 
hácsán Pál 50 éves, Jaksics 
Pálné 77 éves, Tunkovics Ferenc 
14 napos.

SPORT.
A Délnyugati LASz intézőbi

zottsága kisorsolta az 1932—33. 
év tavaszi mérkőzéseit, melyek 
az alabbiak:

Február 26. PVSK—KSE, 
DPAC—NSE, DVAC—TSE, MTE 
—PSC, PÁC—SSE.

Március 5. PSC-PAC, TSE
— MTE, NSE—DVAC, KSE— 
DPAC, PEAC-PVSK.

Március 12. TSE-SSE, NSE 
—PÁC, KSE-MTE, PEAC— 
DVAC, PVSK—DPAC.

Március 19. MTE—PEAC, 
PÁC—KSE. SSE—NSE, PSC— 
TSE, DVAC-PVSK.

Március 26. NSE-PSC, KSE 
—SSE, PEAC—PÁC, PVSK— 
MTE, DPAC—DVAC.

Április 2. KSE-TSE, PEAC 
PSC, PVSK—SSE, DPAC—PÁC, 
DVAC-MTE.

Április 23 SSE-PE.AC, PSC 
—KSE, TSE-NSE, MTE— 
DPAC, PÁC—PVSK.

Április 30. TSE—PEAC, NSE
— KSE, PÁC—DVAC, SSE— 
DPAC, PSC —PVSK.

Május 14. PAC-NSE, PVSK 
TSE, DPAC-PSC, DVAC-SSE, 
MTE-PÁC.

Május 21. DPAC-PEAC, 
DVAC—KSE, MTE—NSE, PÁC 
—TSE, SSE-PSC.

Május 28. KSE-PEAC, SSE 
—MTE, PSC-DVAC, TSE— 
DPAC, NSE-PVSK.

Palyavalasztók az előlállók.
Szövetségi napok április 9. és 

május 7.
Az MTE vezetősége ezúton is 

figyelmezteti úgy az első vala
mint a második csapat tagjait, 
hogy a vasárnapi tréningen ok
vetlenül jelenjenek meg. Szükség 
van erre annál is inkább, mert a 
tavaszi szezon korán kezdődik és 
a vezetőség már most erősen 
készül a mérkőzésekre.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS, 

(.aptulajdono* kiadd i
FRIDRICH OSZKÁR

Kisebb villanymotorokat vennék
VARGA gépgyár.

Hirdetmény.
A mezőn 13 lánc szántó

föld feléből kiadó.
Bővebb megtudhatók

Idősb. Lőrinci János
Baross ucca 4. sz.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása: 

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv* és papirkereskedése

1000 □ öl szőlő
pincével, szoba, istálló, 1500 
□-öl szántó, 2 és fél láno 

föld, a sokac révnél eladó. 
Bővebbet

Diófa u. I8a

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

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.
Cím a kiadóhivatalban.

Külföldi = 
= bélyegek 
nagy választék- I 
bán kaphatók < 

Fridrich Oszkár 
k ö n y v k e reskedésében.

Zefir kályha 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Képes lapok, 
latképes lapok, 

cigaretta papír és 
hüvely

különlegességek, 
napilapok, folyóiratok 

beszerzési forrása
1

a

Bán tőzsde,
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Kiadó
azonnal egy 
pékség, 

kemence, üzlethelyiség 
és berendezéssel.

Izsák Julisnál
Szent János ucca 20.

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

letelepítésre. 
Ajánlatokat a 

kiadóhivatalba kérünk.

4- I Tisztelettel értesítem az igen tisztelt Cl LCbl LCb * 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

Telefón 81. szám. Megrendeléseket házhoz szállítok.

Piaci a Pa ki
Búza 76-os 12.— P
Zab — — 7 20 P
Rozs — — 6.— P
Árpa — 7 - P
Tengeri morcs. 5.- P
Tengeri csöves 3.80 P
Bab — — 7.- P

Eladó
Vadászok!
Eladó — jutányos áron —

1 drb 5 lövetű 16-os Brauning fegyver sörétes

CIM A KIADÓHIVATALBAN.

Mohácson, a Budapesti or
szágút és a Duna mellett 5 

katasztrális 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*:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében, Mohács.

ö

1
1
1
1
1

liter tej
deci tejföl

I. Trappista sajt
II. Trappista sajt 
túró

16
• •

kg.
kg.
kg.

1
1

p
p

Fridrlch Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Családi ház
3 szoba, fíii-cló- 

szoba, vízvezeték- 
kel, három éves 

gyümölcsös
kerttel

MM B mB MM aB_> I iB Bl BBaÚivatálbán| 
és a Bán tőzsdében.

fillér
08
60
20
20

fillér 
fillér 
fillér 
fillér
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