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Szomorú
Pécs városa 18 ezer el- | 

látatlant segélyez. Ez a szám | 
megfelel a város összlakos
sága egyharmadának, vagyis 
azt jelenti, hogy Pécsett 
minden harmadik ember a 
hatóságok támogatására, vagy 
ellátására szorul. Végül pe
dig azt jelenti, hogy minden 
két lakosnak egy harmadikat 
kell segélyezni.

Ha már most tovább me
gyünk ennek a számnak a 
vizsgálatában s feltesszük 
— mégpedig egész tárgyi
lagos megállapítással — hogy 
ebből a kettőből' akiktől a 
harmadik vár valamit, az 
egyik olyan helyzetben van, 
hogy éppen csak megél s 
éppen csak annyira van, hogy 
még nem vették fel a segé
lyezésre szorultak közé — i •* 
nagyon szomorú eredményre 
jutunk, amely azonban meg
felel a való életnek.

Ki tudná elsorolni azokat 
a csendes kétségbeeséseket, 
amelyek csak a lelkekben 
élnek ? Ki tudná feltárni azt 
a néma, mégis gigászi küz
delmet, amit ma egyesek a 
megélhetésért folytatnak ? Mi 
látunk teljesen megüresedett 
műhelyeket, amelyekben pár 
éve a munka zenéje szólt, 
látunk üzleteket, amelyekbe 
még csak véletlenül sem té
ved be vevő, tudunk kis
gazdákat, nagyon sokat, akik 
máién és kukoricakenyéren 
élnek s reménytelenül nézik 
a holnapot, mert nem látnak 
semmi olyan tényt, amiből 
a jobb jövőre következtet
hetnének.

De ezek még el vannak 
látva. Ezeknek mégis van 
kenyerük, meg van még az 
ebédjük s ha a ruha ron
gyosra is rojtczik, ha a tü
zelőt nagyon is be kell osz
tani, ha minden csak kissé 
is fényűzésnek beillő kiadást 
is meg kell takarítani, akkor 
is megvannak és nem jelen
tenek gondot sem a társa
dalomnak, de ugylátszik az

számok.
illetékes tényezőknek sem.

Nemrégibe i illetékes hely
ről jelentették ki, hogy a 
mezőgazdaságnak ezen az 
osszon jobb a helyzete, mint 
egy éve, most pedig a Pénz
intézeti Központ megállapítja, 
hogy a mezőgazdaság hely
zete nagyon rosszabbodott. 
Ez a megállapítás, amelyet 
bizonyára a vidék pénzinté
zeteinek jelentése szült, any- i 
nyira valóság, hogy mi csak 
azon csodálkozunk, hogv ed
dig még nem vették észre. 
Mi, akik itt élünk egy olyan 
városban, ahol a gazdák al
kotják a többséget, látjuk a 
bajokat és tudjuk, hogy eb
ből következnek a többi fog
lalkozási ágak összes pana
szai is.

Az egyik baj hozza a 
másikat. A ma iparosa, ke
reskedője jobban sopánkodik 
a gazda baján, mint a saját 
magáén. A bognár már évek 
óta nem adott el uj kocsit, 
de javításra is akkor kerül 
a kocsi, amikor otthoni kon- 
tárkodással már semmiképen 
sem lehet segíteni rajta. A 
szabó nem kap rendelést, a 
kovács csak patkókat csinál, 
de hány szegény párát haj
tanak patkó nélkül?

És igy tovább. Lassan a 
pécsi arányt Mohácsra is ki
terjeszthetjük. Lassan itt is 
minden harmadik ember lesz 
ellátatlan, mert az adóvégre
hajtás után megmaradt kis 
kukoricát megeszik s aztán 
a kisgazda házánál is kiürül 
a kenyeres fiók.

Szinte kiáltani szeretnénk, 
olyan nagyot, hogy az egész 
világ hallja, hogy miért van 
ez? Nem tudjuk józan fejjel 
megérteni, hegy miért nincs 
mindenkinek munkája, ami
kor annyi a tennivaló, épí
teni, alkotnivaló ebben az 
országban. Miért nincs ke- > 
nyere mindenkinek, amikor 
bőven ontotta termését ez 
az áldott ország s ha az

egyik vidéken nem is volt 
jó a termés, a másikon pó
tolták. Miért nem jut leg
alább kukoricakenyér min
denkinek, amikor értékesitet- 
len feleslegeink vannak?
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Zsúfolt terein hallgatta a 
Katolikus Népszövetség szónokait. 
Megindul a munka a Katolikus Népszövetség ijjászervezésére. 

Lelkesen Ünnepelték a szónokokat.
Vasárnap délután a Katolikus 

Legényegylet termében a kato- 
likusság minden rétege képvi
selve volt, hogy résztvegyen a 
Katolikus Népszövetség újjászer
vezésében. A város intelligen
ciája, az iparosság, a kereske 
delem, a gazdák ültek, álltak 
egymás mellett, szorongásig 
megtöltve a nagy termet.

Dr Rüll János nyitotta meg a 
gyűlést. Közvetlen szavakkal, de 
mindenre kiterjedően ismertette 
a katolikusság szervezkedésének 
szükségességét és fontosságát. 
Ez a szervezkedés nem állam
ellenes, sőt támogatja azt, nem 
vallásellenes, mert minden val
lásnak megvan a maga szerve
zete. A katolikus öntudat fej
lesztése a célja, a katolikus ösz- 
szetartást, egy másratalálását akar
juk.

Dr. Rüll János beszéde végé
vel a gyűlés elnökül dr. Rüll 
Jánost, jegyzőül dr. Papp Fe
rencet választotta meg.

Ezután általános érdeklődés 
mellett Müller Antal országgyű
lési képviselő, a központ kikül
dötte állott fel szólásra:

— A központ és a Gazda 
sági Szociális Párt központjának 
üdvözletét hozom. Örülök, hogy 
amikor először beszélek Mohá
cson, éppen a Katolikus Legény- 
egylet termében tehetem ezt, 
mert ezelőtt 30 évvel én is a 
Katolikus Legényegyletből indul
tam el.

Ezután a Katolikus Népszö
vetség szervezkedéséről beszélt 
Hárcmirányu ez a szervezkedés: 
társadalmi, gazdasági és politi
kai is. A szervezkedést társadal
milag kell megalapozni, de nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a 
gazdasági kérdéseket, hiszen ma 
ezek uralják az egész emberisé
get. És ezek szólnak bele a po

Kérdések, amelyekre nincs 
felelet, pedig ezt a feleletet 
várja sok százezer ember 
reggeltől estig és ál natlan 
éjszakáinak fájdul nas és szo
morú hosszúságában!

litikába is, tehát azt sem hagy
hatjuk figyelmen kívül.

Ezután a gazdasági kérdések
ről beszélt Müller Antal. Szóba- 
hozta a tejkarteilt, amely azt a 
tejet, amely minden szállítási 
költséggel 20 fillérjébe van 32, 
illetve a palacktejet 40 fillérért 
árusítja. Megmagyarázta a kartell 
lényegéi, amely eredetileg a nor
mális árak biztosítására alakult, 
később arra nőtte ki magát, 
hogy a közönséget teljesen ki- 
uzsorázza.

Ezután a katolikus öntudatról 
beszélt. Hangsúlyozta ennek fon
tosságát. A Katolikus Népszö
vetségnek ez talán a legfonto
sabb célja, mert ha a katolikus- 
ságot öntudatra sikerülne ne
velni, minden más kérdés köny- 
nyebben oldódna meg.

Müller Antal beszédét élénk 
tapssal honorálta a hallgatóság. 
Többször közben is megéljenez
ték és megtapsolták. Kitűnően 
eltalálta azt a hangot, amelyet a 
közönség minden rétege meg
értett.

Légrády Ferenc volt a követ
kező felszólaló, aki a katolikus 
sajtóról beszélt. Vázolta a haza- 
fiatlan sajtó káros következmé
nyeit s igen élénk színekkel fes
tette azt a mételyt, amit az em
berek öntudatlanul beszivnak a 
hazafiatlan sajtó olvasása közben.

Nagyhatású volt, amikor azt 
fejtegette, hogy eddig nem volt 
igazi keresztény kormányunk, 
mert nem lehet kereszténynek 
mondani azt a kormányzatot, 
amely nem talál eszközöket a 
pénzrombolók, a pénzsibolók 
megbüntetésére.

A szabadkőműves páholyok 
bűneit sorolta fel ezután s ki
mutatta, hogy ezeknek mennyi 
részük volt úgy a háború elő-
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idézésében, mint Magyarország 
megcsonkításában.

A nagyszerű beszéd meleg 
elismerést kapott.

Ezután Komócsy István dr. 
kanonok beszélt.

Komócsy beszédében rámuta
tott annak fontosságára, hogy 
az intelligenciának foglalkozni 
kell a néppel, érezni a néppel, 
mert a bajban vigasztalást nyújt 
az, ha látják, hogy törődnek 
vele s érzik, hogy társak a baj- | 
bán.

A népszövetség a népé, kö- | 
zéje megy. Lehetne az o’tárról 
is beszélni, de vannak tárgyak, 
amelyek nem valók a szószékre, 
amelyeket itt kell elmondani. A 
népnek jogot adni, ez is egy 
célja a népszövetségnek, fontos 
azonban az állampolgári nevelés is.

Végül gyakorlati részekre tért 
át az újjászervezésre vonatko
zólag.

Dr. Rüll János mondott kö
szönetét a szónokoknak. Ezután 
dr. Rüll János, dr. Margitay 
Lajos, dr. Schmidt Miklóst és 
Schmidt Károlyt választották 
meg a helyi szervezet vezetősé 
gébé.

Este 7 órakor az Iparoskor 
különtermében szükebbkörü kö
zös vacsora volt, amelyen hideg 
sültet és teát szervíroztak A 
vendégek az esti 8 órai vonattal 
utaztak el.

tóságok, mint a jóté
konykodó egyesületek fi
gyelmét erre a negyedre.

— Ide el kell menni, meg kell 
látni ezt a nyomort és sürgősen 
segíteni rajtuk, mert félő, hogy 
a ma nincstelensége egy olyan 
uj nemzedéket nevel, illetve el- 
nevel, amelytől semmi jót nem 
várhat a nemzet.

A magunk részéről átadjuk 
ezt azt az üzenetet úgy a lelké
szeknek, mint a jótékony egye
sületeknek Elsősorban nekik 
kötelességük ezeket a helyeket 
felkutatni, a hatóságok esik az
után jöhetnek szóba, mert az 
elmulasztott nevelést nem sza
bad elhanyagolni és jó szivet 
és megértő lelket is kell vinni a 
darab kenyérhez hozzá.

Ezzel kapcsolatban érdeklőd
tünk Éva László városi tanács
noknál az ellátatlanok számára 
vonatkozólag.

Jelenleg a város nyilvántartó
jában 644 munkáscsaládfő van 
1694 családtaggal, 144 iparos 
családfő, 355 családtaggal, ősz- 
szesen tehát 2837 az ellátatlanok 
száma Mohácson.- Ha ehhez 
hozzávesszük azokat, akiket ma
gánosok segítenek, akik még 
nem jutottak odáig, hogy köz
ellátásban kell részesíteni, akkor 

Mohácson kb minden 
negyedik lélek ellátatlan. 
Tekintve, hogy mezőgaz
dasági város vagyunk 
nagy szám ez, azt je
lenti, hogy a nem me 
zőgazdasággal foglalko
zókból talán minden 

második ellátatlan.
A hatóságok mindent meg

tesznek ugyan ezek ellátására, az 
inségakció munkái állandóan 
foglalkoztatnak egy sereg mun
kást, azonban

a viszonyokban kell ha 
marosan gyökeres válto
zásnak jönnie, mert hi
szen sokáig ezt az álla
potot semmiféle intéz
ményekkel ellátni nem 
lehet, mert azok is ki
merülnek, akik eddig 

tudtak segíteni.
N népkonyha jelenleg 300 

ebédet ad naponta. Ennek na
gyobb részét — mint jeleztük — 

| a munkásnegyed kapja.
Nagyon szomorú jelen
ség azonban, hogy na
gyon sok az iparos közte 
s olyan, aki még nem 
régiben még maga is 

másokat segített.
Ezek a bajok a kormányzat 

felé kiálltának. Itt már sürgős 
segítségre van szükség s ha 
van mód — és kell találni — 
siessenek, mert dolgozni akaró 
egészséges kezek állanak tétlenül 
és éhes szájak várják a kenyeret.
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2837 ellátatlanja van 
Mohács városának.

300 ebédet ad naponta a nép
konyha. — Különösen a mun
kásnegyedben van nagy ínség.

Két hét előtti vezetőcikkünkre, 
amelyben a sokacokkal foglal
koztunk, igen érdekes hozzászó
lást kaptunk. Azt mondja az I 
egyik olvasónk, hogy nagyon 
szép volt a sokacokról szóló 
hir. Meg is érdemlik, dolgos, 
szorgalmas, vallásos és takaré
kos nép. Különösen a takaré
kossága és ehhez az igénytelen
sége dicséretreméltó ezekben a 
napokban s 

bizonyára ennek tudható 
be, hogy a népkonyha 
napi 300 ebédjét csak 1 
5 sokac veszi igénybe, j

— Igen — mondotta ez az | 
olvasónk — csak öt sokac, I 
azonban szinte kiáltó a munkás- I 
negyed Ínsége, amely a nép
konyha látogatóinak legnagyobb 
részét teszi ki.

— Van azonban ott még egy
két igen figyelemreméltó jelen- i 
ség, amely különösen ezekben 
az időkben kell, hogy a hatósá
gok figyelmét is magáravonja. 
Ez pedig az, hogy 

ebben a negyedben úgy- 
látszik a nyomor és a 
kétségbeejtő reménytelen
ség szinte elvadította a 

gyermekeket.
— Úgy beszélnek, hogy rétté 

netes hallgatni. Látszik, hogy az 
apának, anyának nincs kedve 
nevelni a gyermekeket. Rosszak, 
hazudozók s annyi hibát láttam 
bennük, hogy a

sajtó nyilványossága ut
ján hívom fel úgy a ha

A Motaikó útadója és 
az autósok.

Lapunk multheti cikke nagy 
érdeklődést keltett az autótulaj
donosok között. A legtöbben he
lyeselték, az egyik autótulajdonos 
azonban azt írja, hogy ha bevezet
nék az útadó ilyen fizetését, 20 
fillérrel drágítaná az meg a Mo
talkót. A maga részéről ezt túl

ságosan soknak tartja s ezért az 
a véleménye, hogy nem vezetne 
célhoz az ilyen intézkedés.

Ezzel szemben rá kell mutatni 
arra, hogy ezt az adót eddig is 
meg kellett fizetni, És pedig te
kintet nélkül arra, hogy üzemben 
volt-e a kocsi, vagy sem. Már 
pedig, ha meg kellett fizetni, ak
kor teljesen mindegy, hogy mi
lyen címen, vagy módon fizetjük. 
Miután pedig minden fizetni
valót jobb kisebb részletekben 
lefizetni, világos, hogy Vincze 
Elek eszméje megvalósítható és 
könnyítéseket hozna az autó 
soknak, viszont az állam meg
kapná az útépítési programm 
megvalósításához szükséges 

I pénzt.
A legfontosabb ebben a kér 

désben az — és ez teszi általá
nos érdekűvé — hogy nagyon 
sok leállított autót ismét beállí
tanának. Sok taxisofőr legalább 
egy kis darab kenyeret keres
hetne, mert nincs kitéve annak 
a veszélynek, hogy elveszik a 
rendszámot, ha nem fizet, mert 
a Motalkóval együtt fizeti az 
adót is. Sok sofőr ismét elhe
lyezkedhetne, mert a legtöbb 
autót ezért állították le s most 
szívesen járatnák ismét.

Csontvázat ástak ki a
majsi határban.

F. hó 13 án Leinholz Antal 
ráctöttösi gazdálkodó a majsi 
határban egy csontvázat talált. 
Jelentést tett azonnal a csendőr
ségnek s azonnal egy járőr 
ment ki a helyszínre, amely

egy emberi test csontvá
zát találta ott darabok 

bán.
Megállapították, hogy a föld 

Weinhardt Adám majsi lakós 
tulajdona, akit a csendőrség ki
hallgatott. Weinhardt, hogy a 
csontokat múlt év őszén szántás 
közben találta. Azt hitte, hogy 
valami régi sirt bolygatott meg, 
ezért nem tett jelentést a csen
dőrségnek, hanem a csontokat 
kegyeletből elhantolta. Nem ásta 
azonban mélyen el s ugylátszik 
az esőzés kimosta azokat

A csendőrség beszállította a 
talált csontokat Pécsre, ahol or
vosszakértőkkel vizsgáltatták meg 
annak megállapítása végett, hogy 
a csontok mióta vannak a föld 
ben s hogy lehet e valamiből 
arra következtetni, hogy esetleg 
gyilkosság történt.

A csendőrség első feltevése 
az volt, hogy Puffer Jánosné, 
sz. Schlotthauer Margit 26 éves 
ráctöttösi lakós hulláját találták 
meg. Pufferné ugyanis 1932 ja
nuár 21-én eltűnt Ráctöttösről s 
azóta teljesen nyomaveszett. A 
csendőrség az egész országban 
köröztette, de nem tudták sehol 
sem megtalálni. Már akkor bűn
tényre gondoltak, nyomoztak is 
ez irányban, azonban a nyomo
zás nem vezetett eredményre.

A csontokkal kapcsolatosan a 
csendőrség ismét megkezdte a 
nyomozást, azonban

teljes megállapítást nyert 
az, hogy a talált csőn 
tok nem azonosak Puf- i 

férné hullájával, mert 
már kb. 20 éve vannak 

a földben.
A nyomozás — amelybe a 

mohácsi csendőrség is belekap, 
csolódott — folyik, azonban 
egyelőre semmi támpont nincs, 
hogy kié lehettek a rejtélyes mó
don előbukkant csontok.

A válíó.
A mai gazdasági életnek nél

külözhetetlen eleme a váltó, 
óriási elterjedtsége és gazdasági 
jelentősége ellenére aránylag igen 
kevesen kiutalják, hogy hol, mi
kor és milyen körülmények hív
ták életre. Ma, mikor a forga
lomban levő váltók száma szinte 
felbecsülhetetlen, mikor milliók 
és milliók vállalnak váltóköte
lezettséget, nem lesz értéktelen 
a váltó jelentőségét, fogalmát, 
nemeit és jellegét ismertetni és 
azt, hogy a váltó hol és hogyan 
keletkezett.

A váltó a kereskedelmi forga
lom szükségletéből fejlődött lé- 
pésről-lépésre, mig mai alakját, 
fejlettségét elérte. Éppen ezért 
az idő sem határozható meg 
pontosan, amelyben a váltó ke
letkezésének első csirái rejlettek 
és amelyben az, mint öntudato
san megkülönböztetett intézmény 
kezd szerepelni

A váltó keletkezésének helye 
és ideje tekintetében a vélemé
nyek nagyon megoszlanak Egye
sek oly réginek tartják, mint 
maga a kereskedelem, mások 
szerint már a régi rómaiak és 
görögök is ismerték, Vannak, 
kik a váltó első alkalmazását a 
Franciaországból kiűzött zsidók
nak tulajdonítják.

Valamennyi nézett megegyezik 
abban, hogy a váltó csak a ke
reskedelem virágzó korában ke
letkezhetett. E nyomon haladva 
a váltóintézmény kifejlődését, 
éppen úgy, mint a modern for
galom számos más intézményé
nek kifejlődését, a középkorban 
virágzó és a világkereskedelem 
ben uralkodó olasz városok for
galmában kell keresnünk annál 
is inkább, mert a mai váltónak 
összefüggő történeti fejlődését 
is csak a XII. század közepe 
óta tudjuk kimutatni.

A középkori kereskedelemnek 
sok nehézséggel kellett megküz
denie. A veszélyes utak, a köz
lekedés fejletlen volta, a pénz 
rosszasága és különfélesége na
gyon gátolta a kereskedelem 
szabad fejődését. E korban 
ugyanis a pénz nemcsak egyes 
országok szerint változott, ha
nem — tekintve, hogy a váro
sok külön pénzt verettek — vá
rosok szerint is. A pénzparitás 
felismerése nagy szakismeretet 
és sok tapasztalatot igényelt. 
Ezért az olaszok megalapították 
a pénzváltók intézményét. A 
pénzváltók Olaszországból kiin
dulva a kereskedelem által jelzett 
irányban behálózták egész Euró
pát. Nagyobb városokban irodát 
alapítottak, vagy üzleti barátok
kal álltak összeköttetésben.

A szárazföldi kereskedelemnél 
sokkal veszélyesebo volt a ten
geri kereskedelem. Ezért a leg
valószínűbb, hogy a váltó a ten 
gerentuli forgalomban keletkezett
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és onnét származott át a száraz 
földi forgalomba. Ezt már a kö
rülményt is igazolja, hogy a 
jelenleg ismert legrégibb váltók 
a tengerentúli forgalomban fór 
dúltak elő és még az is, hogy 
a váltó alakját és tipikus részeit 
a tengeri kölcsönügyletektől 
vette. Ha valaki pénz akart kül
deni tengerentúlra, a pénzének 
szállítását vagy maga végezte, 
vagy pedig bankárját bízta meg. 
A tulajdonos, hogy a szállítás 
veszélyét valamivel pótolja, pén
zét valami spekulánsnak adta 
kölcsön. A vészéi} t ugyan igy 
is ő viselte, azonban tetemes 
lamatot húzott. Rendszerint 
azonban egy harmadiktól vett 
oly Ígéretet, mely szerint az 
neki az illető helyen bizonyos 
pénzösszeget fizetni fog. Ez az 
ígéret a váltó, mely rendszerint 
írásban keletkezett A tengeri 
kölcsön és a váltó formája azo 
nos volt, csupán tartalmilag kü
lönbözött, amennyiben a tengeri 
köicsönnél a veszély viselése ki
köttetett, mig a váltóban nem.

Amint látjuk tehát a küldő, 
hogy a veszélyt magáról elhá
rítsa a szükségelt összeget a 
pénzváltónál lefizette s utalványt 
adatott magának, melyben a 
pénzváltó a fizetés helyén levő 
üzletbarátját utasította, hogy az 
utalványban jelzett összeget az 
ott megnevezett egyénnek fizesse 
ki. Ezt az utalványt nevezték 
váltónak, melynek kibocsátója 
azt igéiie a küldőnek, hogy egy 
bizonyos pénzösszeget neki 
vagy az általa kijelölt személy
nek maga vagy egy harmadik 
személy egy más helyen ki fog 
fizetni.

A váltó olasz számazását bi
zonyítja az a körülmény is, 
hogy kimutaihatólag az olasz 
pénzváltók és kereskedők utj n 
terjedt el más országokban, ahol 
az olasz váltógyakorlatot és az 
olasz irók tanítását még sokáig 
irányadónak tekintették. A leg
régibb váltók is, amelyekről tu
domásunk v3n olaszországiak, 
vagy Olaszországgal függnek 
össze; ott találkoztunk továbbá 
a váltókra vonatkozó legrégibb 
feljegyzésekkel és az olasz irók 
voitak azok, kik ezen intézmény
ről legkorábban megemlékeztek 
és azokat feldolgozták.

A váltó a kereskedelemmel 
párhuzamosan fejlődött, azzal 
mintegy összenőtt. Később 1600 
körül, amint a kereskedelmi fór 
galom megkívánta azt, fejlődött 
ki a forgatmány s ezzel a váltó 
elnyerte mai alakját. Fej'ődése a 
kereskedelemmel lépést tartott 
ezután is. Az egyes váltófajok a 
kereskedelem szükséglete folytán 
keletkezett, legnagyobb részük a 
műit században.

Az egyes államok felismerve 
a váltó nagy jelentőségét, mar 
korán szabályzatot alkottak, me
lyek a váltóforgalmat szabályozták. 

Szldonya János.

— Postai köziem ny. A pos
tavezérigazgatóság értesíti, a kö
zönséget, hogy a szert Erzsébet 
bélyegek postai küldemények bér 
mentesítésére mar nem használ
hatók. Ezeket 
évi január 31-ig 
lyik postahivatal 
cseréli más forg; 
jyegekre.

a bélyegek folyo 
bezáróan bárnie- 
dijrr.entesen ki

lómban levő bé-

Megütközést keltett a 
Kölkedi Ármentesitő 
tisztviselő választása.

Csütörtökön tartotta a Mo
hács Kölkedi Ármentesitő Társu
lat az eddigi igazgatói állás he
lyett megszervezett két állás be
töltését és a jegyző megválasz
tását.

A választás titkos volt s az 
eredménye a következő: Igaz 
gató: Lingauer László, ellenőr: 
Szabó Kálmán, jegyző: dr. 
László Marion.

A választás eredménye az 
egész városban éénk feltűnést 
keltett s mindenütt megütközés 
sel fogadták. Mindenesetre fel
tűnt mindenkinek, hogy két ál 
lásra dr. Beck Alajos saját alkal
mazottait választatta meg. a har
madikra pedig legjobb kortesét, 
akinek ezzel fizeti meg eddigi 
szolgálatait.

A magunk részéről nem avat
kozunk bele abba, hogy kit vá 
lasztoitak meg. Egy testület 
belső joga ez, amely a sajtóra 
nem tartozik. Vannak azonban 
olyan erkölcsi szabályok, ame
lyeknek megtartása, vagy meg 
nem tartása jogos kritikát von 
maga után s ezt meg keii ten
nünk

Ennél a vá asztásná legéleseb
ben kiabál az, hogy mindhárom 
megválasztottnak inas állása, fog 
iaikozása van s minden valószí
nűség szerint az uj áliást, mint 
mellékfoglalkozást fogiák gyako
rolni. Nem tudjuk számszerint, 
de a 21 pályázó között egész 
biztosan volt 10—15 olyan, aki 
ádásnélkül van, akinek az uj 
állás főfoglalkozása tett volna s 
egy darab kenyeret jelentett 
volna, ami most nincs. Es volt 
a pályázók között mérnök, szí 

| gorió mérnök, volt ügyvéd, ügy- 
I védjelölt, annyi képzett, magas 

végzettségű fiatal állásnélküli, 
I akiket ha összehasonlítunk a 

megválasztottakkal, kérdőjellé ala
kulunk át s szinte nem hisszük, 
hogy tényieg megtörténhetett 
igy a választás.

Anélkül, hogy bármelyik meg 
választott ellen személyében lenne 
kifogásunk, megkérdezzük dr.

| Becktőt: Mit fog szólni az állás 
nélkül az utcán sétáló, vagy az 
inségakció terhére a városházán 
körmölő állástalan ifjúság, ha az 
intézmények vezetői igy járnak 
el s igy bánnák el veiuk ? Ez 
az ifjúság iclkében mar úgysem 
az, ami a mi ifjúságunk volt. Ez 
csak nélkülözést, nyomort ismert 
edd g. Minden remény nélkül 
sétál az utcán, él szülei zsebére 
és amikor valahol mégis lenne 
állás, akkor dr. Beck és tábora 
olyanokat választ, akiknek van 
mar kenyere?

Ez az ifjúság nem fogja ezt 
elfelejteni, szamontartja és szá- 
monkéri majd meilőzietését.

Laptársunk multheti számában 
«Egy kis álláshalmozas* cim 
alatt Benedek Józsefről emlékezik 
meg, aki a tanítói állásán kívül 
kántor is (havi 6—10 pengőért!) 
s rajzot is tanít < Elméletben 
szavalunk azj álláshalmozás ellen, 

I de ha alkalom adódik rá, gya 
| koroljuk* — írják. Ezt irta dr.

Beck lapvezérsége alatt Lingauer 
László ezelőtt egy héttel ! — Ilyen 
nyílt komédiázást, az elveknek 
i'yen felforgatását, kigúnyolását 
múzeumba kellene rakni örök 
elrettentő példának.

— Negyedszázados házas
sági eforduló. Dr. Margitay 
Lejos, Moh cs megyei varos po - 
grrrnestere és neje sz. Jámbor 
El'a, akin 1908- januir 18 án 
esküdtek örök hűseget egymás 
nak, szerdán a legszűkebb csa- 
ad; körben ültek meg házassá

guk 25 éves évfordulója. Az 
ezüstlakodalmas pár reggel szent 
mis t hallgatott, amelyet K.ápol- 
nay Zsigmond dr. tartod, a két 
ministráns pedig a jubiláns szü- 
14; két fia volt. A s .ént misen 
Brand Ede ny. polgári isi.o'ai 
ióri. . i’ó dr. Margüey Lajos pol- 
g mester súgói a végezte a kán 

d két. A s en se után 
u;t i a • ld<»'.t k h zassagu.xdt. 
A polgarmcser s cca . dja ezt 
a: evfoidu ót oly.' i yira ito'b.n 
tartóit, k, hogy a vzros arsadalina 
csak ezen nap u’án ud < meg a 
kedves családi ünnepe Ez alka
lomból a varos nsztviseiődara 
közös leve ben küldte szerencse- 
kívánatéit s ezen kívül még szá
mosán küldték s- vbol jövő gra
tulációjukat a polgárin se i csa- 

i ladnak.
— Jóváhagyott tanítói vá

lasztás. Virág Ferenc megyés 
püspök a legutóbbi laniiói vai sz- 
tas ellen beadott feieDbezéseket 
e:u isitolta s Vörös Imre t initó 
mohács belvárosi, Csongor B:la 
kandateji iskolai tanító válasz 
tásat jóváhagyta.

— Álhelyezés. Dr. Schneider 
Jánost,a Mohács—pécsi vasút fo 
galmazójvt az igazgatóság Buda
pestre a központi igazgatósághoz 
h lye te át. Az előmenetelt je
lentő áthelyezés arra érdemes, 
mű- kas tisztviselőt ért, akit azon
ban szemeiyeben nélkülözni fog 
a mohácsi társaság.

— Pénzügyig zgatói meg
bízatás. A pénzügyminiszter a 
pécsi penzügyigazgatosag veze
tésevei Halász Antal eddigi he
lyettes pénzügy iga gátol bízta meg. 
Halász megbízatása az egesz 

i varmegyében osztadan örömet 
keltett, mert Haiasz r en csak ki
tűnő szakember, hanem meleg 
megértőszivü ember, aki mindig 

i talált modol arra, hogy a törvény 
rideg paragrafusai köze meleg 
szivet vigyen. — A penz- 
ügyigazgató helyettesítésével a 
pénzügyminiszter Sóváry Kál
mán dr. pénzügyi tanácsost bízta 
meg.

— Sport bál. Ugyláíszik, hogy 
a sportbal az idei farsang legsi
kerültebb bálja lesz. A fiuk persze, 
mind ott lesznek, hiszen a sport 
ma mindene a fiatalságnak s ta
tán ki is néznek maguk közül 
azt, aki nem lesz ott a sport
balon. Ebből pedig az következik, 
hogy a lányok is eljönnek Ha a 
fiuk rnir.d ott lesznek, akkor az
tán lesz tái c, ezt meg a lányok 

kívánják, igy aztán az eddigiek 
szerint olyan jókedv lesz a bálon, 
hogy visszaképzeljük magunkat 
a régi békeidők bolbog farsang
jába, mámoros, táncos mulatsá
gai a. A jókedvet segíti elő Ha- 
esek és Sajó, akik jóízű tréfák
kal hangolják majd a jókedv 
húrjait.

IGYUNK
ZWACK-UN1CÜM
gyomorerösitö likőrt

— Előadás Amerikáról ve
tít- tt képeakel. A szabadliceum 
következő előad isan Burg Ede dr. 
egyetemi ma. antanar tart eiöadast 
Amerikáról vetített kepekkel. A 
szabad iceum vezetősége kéri, a 
közönségét, hogy az előadáson 
pontosan je'enjek meg, mivel az 
pontosan fel 6 órakor veszi kez
detet. Erre való tekintettel a 
csütörtöki könyvtár óra elmarad. 
Helye.te a könyvtár órát szerdán 
fogjak meg ártani.

— Schmidt Miklós dr. a 
„FáKlya“ c lapban. Igen érde
kes kis cikk jelent meg a „Fák- 
lya“ c lapban, amely a fiatalság 
lapjának indult s bátor hangon 
mond kritikát emberekről, esemé
nyekről. A lap a következőket 
Írja: Baranyai sváofalu fii. B.eyer 
fészkében öntulatosodott talpig 
magyarrá. Hirdeti bátrán e nem- 
zelnek mindenki fia, aki e föld 
szerelmese s aki lelkileg e nem
zet közönségéhez tartozónak érzi 
magát. Végigvereked'.e a háborút, 
vegigkinlódta Szibériát, majd nyö
gött a szerb megszállás alatt. 
Mindenkor izzig-verig magyar 
volt a Maderspachok fajtájából. 
Szülőföldje a parlamentbe kül
dötte — Bleyerék ellen. Csak 
azért r.em egyhangúlag, mert hi
vatalos jelölt volt. Elérte őt is a 
becsületes ember sorsa: megun
dorodott a napi politika piszkától. 
Ott akarja hagyni a fórumot. 
Nem Ö íhöz illő meghátrálás 
Képviselő Url Csak bátrán előre I 
Csinálja meg azt a Beyer ellenes 
ligát. A fiatalság szinpatiaja es 
segítő keze kiseri útját. — Eddig 
a cikk, amihez mi annyit füzünk 
hozza, hogy nem tudunk arról, 
hogy dr. Schmidt Miklós meg
hátrálni készülne. Egyelőre meg
undorodott tényleg sok mindentől, 
amiben osztoznak vele sokan 
inasok, akik a napi politikát 
szebbnek szereinek látni, de ini 
hisszük, hogy ez az undor erővé, 
akaratba fog alakulni, amely 
küzdeni, harcolni küldi a fiatal 
képviselőt egy uj, szebb világért, 
amelyben igenis a fiatalok uj 
éle Jelfogósának, szebb és neme
sebb akarasanak lesz majd szava. 
A airjuh, hogy ebben támogatni 
fogja a mai fiatalság, amely mar 
szeretne valamit látni, valami al
kotás után vágyik es faradt, pi
henni akaró emberek helyett a 
parlamentbe fiatal erőket kivan I

— Bevont postabályeg. A 
szent Erzsébet beiyegek postai 
küldemények bermentesitésére 
mar nem használhatók. Akiknek 
ilyen belyeg van a birtokában 
januar hó 31 ig bármelyik posta
hivatalnál becserélheti.
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— Egy évi börtönre ítélték 
Hock Jánost. Hock János az 
őszirózsás forradalom egyik ve
zére hosszú távoliét után vissza
jött Magyarországba. A rendőr
ség letartóztatta s bíróság elé 
került, ahol nemzetgyalázással és 
a társadalmi rend felforgatására 
irányuló bűntett miatt indult meg 
az eljárás ellene. A bíróság csü- 
törtökön.tárgylta Hock János ügyét, 
akit a társadalmi rend felforgatá
sára irányuló bűntettben talált 
bűnösnek s ezért egy évi bör
tönre s politikai jogainak tiz évre 
való felfüggesztésére ítélte. Hock 
János és védője, de az ügyész is 
felebbezést jelentettek be. A bíró
ság Hock Jánost, miután szökés
től nem kell tartani, védője ké
relmére szabadlábra helyezte

— Teadélután a Kát. Le
gényegyletben. A Mohácsi Ka
tolikus Legényegylet sportszak
osztálya a Szociális Misszió Tár
sulat és a Mansz helyi csoportjai 
jószivü hölgyeinek támogatásával 
folyó hó 29-én, következő vasár
napon egy nagyszabású teadél
utánt rendez sportfelszerelése ki
egészítése javára. Kitűnő műsor 
és zene fogják a közönséget szó
rakoztatni a teadélutánon.

— A Szoc, Misszió Társulat 
január 6.-i estélyé;e felülfizet
tek : Mohácsi Iparosok Olvasó
köre 20 P, dr. Horváth István 
3.50 P, Ferencrendi zárda 3 P, 
Amicus 2 P, Fridrich Oszkárné 
2 P, N. N. 1.50 P, N. N 1.50 
P, Gelencsér János, Gramsz Bé- 
láné, Kugyeray Mária, Magáth 
Ferenc, Mayer Józsefne, Mayer 
Károly, N. N., Petricsevics Lajos, 
Somogyi Kornél, dr. Stumpf 
György, özv. Szlamay Béláné, 
Szohl Jakab, Thür Gyuláné, Tóth 
Lajosr.é, Uhrsprung József és 
Witt József 1 — 1 P, Mayer Nán- 
dorné 60 f, N. N , N. N., N. N-, 
önkéntes és özv. Schnadenberger 
Jánosné 50—50 f. összesen: 
52.60 P.

— Villafosztogatókat keres
nek Baranyában. Szirtes György 
budapesti lakosnak a kiskunfél- 
egyhazai határban levő villáját 
ismeretlen tettesek kifosztották. 
A nyomok szerint a betörők Ba
ranya felé menekültek s ezért 
megkeresték a baranyai csendőr
ségeket is, hogy körzetükben ke
ressék a betörőket.

— Iskolánkivüli népművelés. 
Folyó hó 22-én, azaz vasárnap 
a következő programmal fognak 
a népmivelési előadások megtar
tatni ; 1. Az 1912. évfolyamú
leventék részére d. u. 2 órakor 
a m. kir. téli gazdasági iskolában. 
Előadók vitéz Horváth Iván 
igazgató és Mayer Ferenc igaz
gató. 2. A református elemi isko
lában a következő programmal : 
Vetítés Angliáról j Tartja: Top 
scher Vilmos. Nagyasszonyaink
ról. Tartja: Zlehovszky Irén ág. 
ev. tanítónő. Szavalatok.

IDŐJÁRÁS.
A. mohácsi m. kir. téli 

Kazclafe»ági iskola meteo
rológiai állomása Jelenti: 
1933. január 13-tól január 20-ig.

Mohácson
a hőmérsékleti maximum + 2 C° 
a hőmérsékleti minimum — 7 C° 

csapadék 81 volt.

IGAZGATÓSÁG

— Az eladósodott Kőszegi 
Kőszeg városának 2 millió pengő 
függő kölcsöne van, amelynek 
még a kamatait sem tudja fizet
ni A belügyminiszter most uta
sította a vármegye törvényható
ságát, tegyen előterjesztést Kőszeg 
képviselőtestületének feloszlatására 
és kormánybiztos kiküldésére.

— Az OMKE tagjainak fi
gyelmébe. Az OMKE mohácsi 
kerülete e hó első felében a ta- 

; gok részére értesítést küldött ki 
a folyó hó végéig beadandó adó
felmondásokra vonatkozólag. Az 
elnök ezúton is figyelmezteti a 
tagokat, hogy értesítés értelmében 
eszközöljék a felmondást a záros 
határidőig, mert azontúl a fel
mondás már nem eszközölhető.

— Az uj képviselőtestület 
alakuló ülése. A város képvise
lőtestülete pénteken délután fel 
4 órakor Hoffer Kálmán vár
megyei főjegyző elnöklete alatt 
tartotta meg alakuló ülését. Utána 
4 órakor már rendes .közgyűlést 
tartott, amelyen a különféle bi
zottságokat választották meg. 
Lapunk korai zarása miatt az 
ülésekről jövő h?ten közlünk tu 
dositást.

— Iparosok forgalmi adó 
mentessége Az 1932. évi 159270. 
sz. P. M. rendelet érte'mében az 
állandóan segéd nélkül dolgozó 
kézműiparotok bevételei tizenkét 
naptári hónap tartamára mentesül
nek az általános forgalmi adó alól, 
ha legfeljebb egy tanoncot és egy 
segédet tortának, és ha az illető 
segéd tanonc idejét — alkalmazó 
mesternél töltötte ki, és ha tanonc- 
tartó mesterénél segéd minőség
ben való aikalmaztatasa közvetlen 
felszabaditasa után következett be. 
Az általános forgalmi adó alól 
felmentett kézmüiparos ezt a ked
vezményt nem veszti el akkor, — 
ha iparában egy—legalább 50% 
os hadirokkantat segédül alkal
maz. Nem veszti el továbbá az 
adómentességet az eiőbb említett 
kézmüiparos, akkor sem — ha 
legkésőbb 1932. év végéig egy 
nem hadirokkant segédet vett fel 
iparüzemébe. Ebben az esetben — 
azonban az adómentesség csak 
1933. évi junius hó végéig illeti 
meg. Az általános forgalmi adót I 
kivetésszerü vagy egyezségi áta- l 
lányban fizető (az adó alól fel 
nem mentett) kézmüiparos tér- í 
hére az 1933. évre megállapított 
átalány nem emeltetik fel akkor 
sem, ha az illető iparos az adat
felvétel megtörténte után, de leg
feljebb az 1932. év. végéig egy 
vagy több segédet vett fel ipar
üzemébe. A fenti rendelkezések 
alapján alkalmazható segédek az 
adómentességi igény megállapítása 
végeit a’forgalmiadóhivatalnál Írás
ban vagy élőszóval bejelentendők.

— Helyreigazítás. Lapunk 
műit számában megírtuk, hogy 
több helyen bort, csibét és sze
net lopott egy társaság. Ezen 
hírünkkel kapcsolatban megjelent 
szerkesztőségünkbenifj. Mirkovics 
Lazár, aki kérte annyiban 
hírünket helyreigazítani, hogy ő 
csak a borlopasnál volt ott, ak
kor is ittas fővel vitték oda s 
nem is tudta miről van szó. A 
többi ügyben egyáltalában nem 
szerepelt.

— Lesz e szemét a síkon? 
Egy D^ak téri olvasónk írja; 
Nagyon kérjük a ^szerkesztő 
urat, írja meg, hogy az idén ke- ;

I rüljék el a szemétlerakással a 
Deák teret. Egy telet elég volt 
szenvedni a szemét illatával s 
ezidén nem kérünk belőle. Van 
még elég hely a városon kívül, 
ahova ki ki lehet hordani, a vá
ros központjában ne díszelegjen.

— A transzfer alapból köl 
csönt kap a kormány. Imrédy 
pénzügyminiszter genfi tárgyala- 
lásai során felvetődött az az esz
me, hogy a kormány a transzfer 
alapból vegyen fel kölcsönt, hogy 
a deficit egy részét igy fedezze. A 
terv megértéssel találkozott a 
bizottságban s lehet, hogy hama
rosan döntenek is benne.

— A Hadasiyán Egylet tisz- 
tikarr. A Mohácsi 1. Katona 
Hadastyán Betegsegélyző Egylet 
f hó 15 én tartott közgyűlésén a 
következő tisztikart választotta 
meg. Elnök lett : id. Szingstein 
János, I. alelnök: Kovácsovics Má
tyás, II. Lázár Antal, 1 jegyző: 
Eperjesi Ferenc, 11. jegyző: Szabó 
Kálmán, orvos : dr. Berger László, 
ügyész: dr. Paschke Ferenc, 1. 
pénztáros: Scháffer Antal, II.
pénztáros: Kovácsovics Jakab, 1. 
ellenőr : Hemrich Ottó, II. ellenőr: 
Hubay József. Választmányi ta
gok : Schneider Sebestyén, Bala
toni Mihály, Balázs István, Kollár 
Antal, Makai János, Krémer Lő
rinc, Hermann János, Stumpf Já
nos ifj., Baumann János, Hell- 
berg Jakab, Leovics Péter, Petre 
József, Pécsi Mihály, id. Belvaracz 
János, Gulyás István, Magyar 
János

— Sár az Árok utcában. Az 
Árok utcából kaptuk panaszos 
sorokat, hogy ezt az utcát soha
sem tisztítják s oly nagy a sár, 
hogy megakasztja a közlekedést. 
M.utan az insegtnunka révén más 
utcákban is elkotorják a sarat, 
az Árok utcaiak kérik, hogy erre 
az utcára is gondoljon a város.

— Panasz az országút ellen. 
Már eddig is lett volna eleg ok 
a panaszra a budapesti országút 
ellen, de nem szóltunk semmit 
gondolva, hogy talán minden 
másként lesz. De nem. Maradt 
minden a régiben. Az u. n. nagy
domb alatt és a KMAC-jelzőnél 
összegyülekezik a viz s mivel az 
árkok egészen elvannak tömődve 
iszappal, nem tud lefolyni, tehát 
áll az országúton. Nagysokára el
párolog a viz, de ottmarad a 
feneketlen sár. Ilyen utón a ko
csisok sem hajtanak, tehát rá
mennek a gyalogu'ra, jobb- és 
baloldalt semmibe sem véve. Hol 
menjenek a gyalogosok ? Minden 
kis helyet a járművek foglalnak 
el, a gyalogosoknak csak a szán
tás marad, ha ezen járnak, kihá
gást követnek el. Ezentúl ugylát- 
szik, hogy már repülőgéppel kell 
majd közlekedni. Az illetékesek 
figyelmébe ajánljuk, hogy szigorú 
tél beállta előtt rendezzék az or
szágutat.

— És most jön a szerb Isten 
áldd meg a magy art ... I Igen 
jeilemző apróságot hallottunk a 
megszállott szerb területről. Va 
lami ünnepély folyt, amelyen a 
hosszú programm után befejezé 
sül a szerb himnusz következett 
volna. Két atyafi, akik az ünne
pélyen résztvettek erre megindul
nak :

— Most már menjünk — 
mondja az egyik — most jön a 
szerb Isten áldd meg a magyart!

Jól esik a magyar léleknek,

amely visszasírja és sohasem 
felejti el Bánátot, Bácskát, amely 
visszaszáll az elrablott területre 
hogy ott még mindig él a mi 
legszebb imánk, a magyar Him
nusz, az: Isten áldd meg a ma
gvart. Nem tudják még az elsza
kadtak a szerb himnuszt, nem is 
érdekli őket, a nyelvük sem for
dul a nevére, szövegére, hanem 
a mi legszebb imánkon nevezik. 
Az igy gondolkodóknak csak egy 
üzenetünk lehet: Isten áldd meg 
a magyart ott az elszakadt ré
szeken s vezéreld vissza hazájába, 
hozzánk I . . .

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

— Védett és nem védett 
nóták. A Bajai Újságban olvas
tuk, hogy a Kúria végsőfokon is 
a szerzői dij megfizetésére köte
lezte az egyik csornai vendéglőst, 
mert vendéglőjében a cigány el
húzta azt, hogy „Ibolyák, lila 
ibolyák . . .“ Már most ez a dal 
egészen friss terméke lévén ha
zai zeneirodalmunknak, szerzői 
védelem alatt áll s igy a vendég
lősnek le kellett volna fizetni a 
vendéglők részére megállapított 
zenedijat. — Jó, jó, nagyon he
lyes, hogy a zeneszerzőket védi 
a törvény, de aztán hogyan is 
van az a gyakorlatban ? így pld. 
a nekibusult magyar azt huzatja 
el, hogy, aszonygya: Káka tövén 
költ a ruca ... hát ez mint 
régi népdal nincs védelem alatt, 
de ha aztán azt akarja elhuzatni, 
hogy: Szivem imádom magát, 
erre a more aszongya: Tekintetes 
uram, ezt nem lehet, ez védve 
van . . . Ejnye, hogy ebben a 
cudar világban még mulatni sem 
lehet I Pedig annyi az ok, meg a 
pénz hozzá, hogy az mán sok . . .

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

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi január hó 
13 tói 1933. január hó 20 ig. 
SzületésekFrank Klára Karolina, 
Farkas László Sándor, Tanner 
Mária Anna, Gojkovics (Kosztics) 
Mária, Folbert Katalin, Fekl Jó
zsef János, Ackermann Erna, 
Nagy Zsuzsanna. Házasságköté
sek ; Kuhn Béla és Dorn Margit, 
Putterer András és Osmajer Te
réz. Halálozások: Schrifl Lajos 
71 éves, Eilendi János 69 éves, 
Wágner Antalné 80 éves, Schiitt 
Rózalia 18 napos, Gombos Jó- 
zsefné 53 éves.

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS. 

Laptulajdono* ói kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

34 fillér literenkint adóval 
együtt I Saját termésű príma 

fehér rizling bor 
25 litertől kapható

Czigler József
üvegesnél.
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Príma 15 soros vetögép
olcsón eladó.

Érdeklődni lehet
Korona-korcsmában.

1932. vh. 1208. sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Horváth Lajos ügyvéd által 
képviselt Govnik József és neje 
végrehajtatók javára végrehajtást 
szenvedett babarci lakós ellen 
108 pengő tőke és járulékai 
erejéig a mohácsi kir. járás
bíróság 1932 P 5918. számú 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőknél 1932. évi 
augusztus hó 24-én le-, illetve 
felülfoglalt és a 728 1932. sz. fog 
lalási jkvben 1—14 t. alatt össze 
irt 2440 pengőre becsült ingó
ságokra a mohácsi kir. járás
bíróság Pk 6222 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 tanyáján 
Babarcon leendő megtartására
1933. évi január hó 28. nap 
jának délután 2 óráját tűzöm 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 
2 csikó és szarvasmarhák s egyéb 

ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. 
Az árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10°0 bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi január hó 
7 én.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

Budapesti bormérésembe 500 
pengő óvadékkal egy ügyes 

megbízható 

üzletvezetőt 
keresek.

Cint Bán tőzsde.
Családi liáz

3 szoba, ííiiulo- 
Bzoba, vízvezeték
kel, három éves 

gryiiniölc!sö«- 
kei’ttei
|A Cimakiadó 

t — —F • Ki Vll t U lOtlllJ
én a lián tőzsdében.

Hirdetmény.
A mezőn 13 lánc szántó

föld feléből kiadó.
Bővebb megtudhatók „ 

idősb. Lörincz János 
Baross ucca 4 sz.

Kiadó lakás.
Szent János ucca 12. számú 

ház déli oldala május 1-re kiadó, 
mely áll 2 uccai, 1 udvari szoba, 
konyha, zárt üvegfolyosó és egy 
nagy nyári konyha és nagy 
pincéből.

Érdeklődni lehet ott

OFF JUSZTUS asztalos mesternél.
M. kir. rendőrség mohácsi kapitánysága. 

1933 biz 3. sz.

Hirdetmény.
A 7270 1930. M E. számú 

rendelet végrehajtása tárgyában 
kiadott 63410 1 — 1930. B. M. sz. 
körrendelet 1. § ának b) pontjá
ban foglalt rendelkezés szerint 
minden magyar állampolgár éle
tének 19 ik évébe való belépé
sét annak az évnek január hó 
31-ig, amelybe a 18 ik évét be
tölti, bejelenteni köteles.

A bejelentés az előirt minta 
szerint és erre célra szolgáló 
bejelentő lapok kitöltése utján 
történik.

A bejelentő lapokat kitöltés 
után a rendőrkapitányság beje
lentő hivatalához kell beszolgál
tatni.

A bejelentő lapokon az összes 
adatokat pontosan és a valóság
nak megfelelően kell feltüntetni. 
A bejentett adatok valódiságáért 
a bejelentésre kötelezettel együtt 
a szállásadó (családfő) is felelős.

Ezek szerint tehát 1933. évi 
január 1. és 31-e között az 1915. 
evben született mindkét nembeli 
egyének (férfiak és nők egyaránt) 
kötelesek magukat külön bejelen

teni tekintet nélkül arra, hogy 
másik bejelentő lapon avagy 
szülőiknek és hozzátartozóiknak 
bejelentő lapján már eddig is be 
voltak jelentve.

Aki a bejelentést elmulasztja, 
kihágást követ el és azt a 63410/ 
1—1930. B. M. számú körren
delet 6. §-a értelmében kell bün
tetni.

Mohács, 1933. évi január hó 
5 én.

Oltványi István dr. 
m kir. rendőrtanácsol 
a kapitányság vezetője.

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

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.
Cím a kiadóhivatalban.

Zefir kályha 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

r1 ’ " 11

1 Minden olcsóbb a tejcsarnokban!
i 1 liter tej . . 16 fillér
í] 1 deci tejföl ..... 08 fillér

1 kg. I. Trappista sajt IP 60 fillér
1 kg. II. Trappista sajt IP 20 fillér

1 kg- Iuró .................... 20 fillér
Tea vaj gg............................. 2.80 pengő

m
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Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés* 
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Mérlegek és sulyok
javítását és hite
lesítését olcsón 
és szakszerűen 

vállalom

HELLBERG JAKAB 
mérleg javító és géplakatos 
Mohács, Vörösmarty u, 13.

Vadászok!
Eladó — jutányos áron —

1 drb 5 lövetű 16-os Brauning fegyver sörétes

CIM A KIADÓHIVATALBAN
i_____________________________ _________>

Piaci
Búza 
Zab
Rozs

áraki
76-os 13.— P

— — 6.80 P

Árpa —
Tengeri morxs. 
Tengeri csöves 
Bab — —

8.— P 
7-- P 
5.- P 
3 60 P 
7.- P

Kiadó
azonnal egy 
pékség, 

kemence, üzlethelyiség 
és berendezéssel.

Izsák Julisnál
Szent János ucca 20.

Meghívó.
A „Mohácsi Kisgazdák Tej szövetkezete"

IX. évi rendes közgyűlését
1933. évi január hó 29-én, délután fél 3 órakor tartja Mohácson, Szentháromság u. 3. sz. (Angyal-féle ház) alatti tejcsarnok 

helyiségében, amelyre a t. szövetkezeti tagok az alapszabályok 10. §-ának figyelembevételével ezennel meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása és jegyzőkönyv hitelesítésére két szövetkezeti tag kijelölése.
2. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése az 1932. üzleti évről.
3. Zárszámadás megvizsgálása, az évi mérleg megállapítása és határozathozatal a nyereség felosztása iránt.
4. Határozat az igazgazóság és felügyelőbizottságnak adandó felmentvény tárgyában.
5. Az 1932. év folyamán belépett uj tagok bejelentése.
6. Alapszabályok módosítása.
7. Tisztujitás.
8. Netáni indítványok.
A szövetkezet zárszámadása, illetve mérleg- és eredményszámla a meghívón, minden egyes szövetkezeti tagnak a 

vétel elismerése ellenében kézbesítve lett, — egyebekben Mohácson, a szövetkezeti tejcsarnok helyiségében közszemlére ki 
vannak függesztve és az érdeklődők ott az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetik.

Mohács, 1933. évi január hó 20. MatkoVlCS Mátyás S. k.
elnök.

VAGYON. Mérleg-=számla. TEHER.

2
28
40
45
46
47

Berendezés — — — — —
Ingatlan — — — — —
Baranyavm. „László4* kórh. óvadék
Adósok — — — — —
Árú — — — — — —
Pénztár — — — — —

3435
983
123 

2193 
2385

76

51
20
25
56
72 9197 24

9197 24

15
21
29
41

Hitelezők (tejszállitók) — —
Tőke tartalék — — — — 
Rendes tartalék — — — —
Üzletrészjegy — — — —
Tiszta nyereség — — — —

6445
400 

1084
936
331

63

41

20 9197 24

9197 24

veszteség. Veszteség-nyereség-számla. nyereség.

Mohács, 1932. évi december hó 31-én.

10
17
39
48

Költség — — — — —
Adó — — — — — —
Alk. fizetések — — — —
Házbér — — — — —
Tiszta nyereség — — —

6832
226 

5360
859
331

65
65
90
30
20 13610 70

46 Áru — — — — — — 13610 70

13610 70 13610 70

Jelen mérleg-, eredmény-számlákat átvizsgáltuk, fő- és segédkönyvekké’ összehasonlítottuk és rendben, megegyezőnek találtuk.
Borbély Sándor sk. Veszély József s. Szabó János sk.

FELÜGYELO-BIZOTTSÁG.

Matkovics Mátyás sk. Varga Pál sk. K. Harczy János sk. Szabó Ferenc sk. Húsz András sk.
elnök. ig. tag. ig- tag. ig- tag. ig- tag.

Börőcz András sk. Schummer József sk. Tóth György sk. Molnár József sk. Cs. Szabó Sándor sk.
'g. tag. ig- tag. ■g- tag. 

IGAZGATÓSÁG.
ig. tag. ig. tag.

Fi.dnch Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




