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Uj adók.
A pénzügyminiszter nemrég 

kijelentette, hogy sem dévai vá
ció. sem pedig infláció nem 
lesz. Megnyugtatott minden
kit, kormány semmiféle erő
szakos eszközökkel nem ké
szül belenyúlni a közgazda
ságba.

Mindenesetre megnyugtató 
volt az ez kijelentés, de csak 
az érdekeltek egyik részének, 
azoknak a boldogoknak, akik
nek még van pénzük Elis
merjük, hogy szükség volt 
erre a megnyugtatásra, ter
mészetes valami, hogy min
denki féltőén őrzi könnyeb
ben, vagy nehezebben ösz- 
szekuporgatott garasait, hi
szen vannak ezek között, 
akik egy egész élet munkás
ságát féltik, akik dolgoztak, 
küzkódtek. a fogukhoz ver
ték a garast, hogy öreg nap
jaikra legyen, igaz tehát, 
hogy nem lenr.e méltányos 
ennek a vagyonkának meg
csonkítása.

Nem is ez lenne a baj, 
hogy megnyugtatják az orszá
got, hanem inkabbotlkezdódik, 
hogy ugyanakkor nem hallot
tuk a kijelentések folytatását, 
hogy tulajdonképen mi lesz? 
Az uj kormány a munka 
kormányának nevezi magát, 
jogosan várja tehát a közvé
lemény, hogy ez a bejelen
tett munka meg is induljon, 
annál jogosabban, mert erre 
most már ötödik hónapja 
várunk.

Ha pénzügyminiszter nem is 
mondotta akkor, hogy mi lesz, 
hamarosan megtudhatta min
denki kedd óta. Uj adók lesznek. 
A jövedelmi adót nagyobb pót
lé kkal emelik, megjött a ház
adó, társulati pótlékolása, 
jön a kereseti adó feleme
lése s uj adók vannak a 
láthatáron az rádiócscadó és a 
vilianyégő adó formájában 
és még egész sor utánuk.

Azt hisszük, hogy ameny- 
nyire az első kijelentés meg
nyugtatott, annyira idegessé
get szülnek az adóemelési 

j rendeletek. A pangás lassan az 
| utolsó keresetet is e viszi. 

Vannak kisiparosok, akik 
hét számra nem mennek be 
a műhelybe, vannak, ahol 
egy héten csak egy-két na
pot dolgoznak. Vannak üz
letek, amelyekbe csak el
vétve jut vevő, mert hhzen 
kinek van pénze vásárolni, 
rendelni? És ha erre nincs 
pénz, miből gondolják az 
uj adókat behajtani ?

Mi elhisszük, hogy a költ
ségvetés egyensúlyát helyre 
kell hozni, hiszen a defici
tet el keil tüntetni, mert az 
egész apparátus megáll, azon
ban meg nagyon sok tétel 
van a költségvetésben, ame
lyet meg lehetne takarítani. 
Ilyen például a kettős állások, 
az állashalmozások kérdése. 
A közvélemény mindnagyobb 
elégedetlenséggel látja, hogy 
ebben a kérdésben még nem 
történt semmi, még mindig 
vannak, akik többfeie cimen 
húznak kózoénztárakból illet
ményeket, még mindig van
nak, akik ilyen jövedelmek
ből a létminimumot messze 
meghaladó jövedelemből jól 
élnek s ezeket kell előbb 
elintézni s csak azután, ha 
még mindig mutatkozna defi
cit, lehet szó az újabb adókról.

Az uj kormány uj stílust 
jelentett be a kormányzásban. 
Az uj stílus nem jelentheti 
újabb kölcsönök felvételét s 
újabb adók bevezetését, i 
meit a régi stílus, amelynek ! 
nagy része volt a világvál
ság mellett, hogy az ország 
ebbe a nehéz helyzetbe ke
rült. Uj stílus alatt értettük 
olyan intézkedések elkövet
kezőiét, amelyekkel meg le
het indítani a közgazdasági I 
életet, amely munkát, kenye
ret lóg jelenteni, amely fel
frissíti az ellanyhult forgal- ] 
mát s ha mindezek bekövet- ! 
keztek, ha az emberek ism't 
dolgozhatnak és kereshetne’, 
akkor lehet uj adókra is gondol
ni, mert lesz miből kifizetni, j

Miért kell a Kölkedi Ármen- 
tesitőben három tisztviselő.
Dr. Beck Alajos 1000 pengő tiszteletdijat «élvez» a ki-gazdák 
armentesitési dijaiból. — Az ármentesitési dijak óriási terhet 

jelentenek ma a gazdának.
A Mohács Kö kedi 'rmentesitő 

Társulat legutóbb tisztviselőket 
választott. A választásnak volt 
egy «kis» szépséghibája, amiről 
kötelességünknek tartottuk meg 
emlékezni. Van azonban egy 
másik oldala is ennek az egész 
kérdésnek, amelyet szóvá kell 
tenni, mert

ezt az intézményt, a mo
hácsi kisgazdák pénzé
ből tortják fenn, ame
lyeket közadók módjára 
szednek be s igy a köz
véleménynek joga van 
szóvátenni, ha ott feles 
leges kiadásokat lát.

Ilyen az a kérdés, hogy miért 
kellett az eddigi igazgatói állást 
megosztani? Az illetékesek sze
rint nem volt teljes az ellenőr
zés, mert az igazgató pénztáros
nak nem volt ellenőre s igy 
történhetett meg a nagyarányú 
sikkasztás is. A továbbiak sze
rint a mai állástaianságban igy 
két embernek lehetett kenyeret 
adni s az nem kerül többe, 
mint eddig.

Nézzük ezt az indoko'ást sorra. 
Az ármentesitő szervezeti szabá
lyai szerint

az elnök, ez esetben dr. 
Beck Alajos kötelessége 
negyedévenkint róván- 
csolni a pénztárt.

Nem tudjuk mennyiben tett 
eleget ezen kölelezezettségének, 
valószínű azonban az, hogy 
egyáltalában nem, mert másképen 
a sikkasztás nem történhetett 
volna meg. Ha esetleg volt is 
rovancsolás, az olyan felületes 
lehetett, ami már bűn számba 
megy, mert hiszen Topálovics 
éveken keresztül űzte a sikkasz
tást.

Tudomásunk szerint az 
elnöknek évi egyezer nyolc
van pengő tiszte let dija 
van, amit természetesen 
azért kap, mert az elnöki 
tisztséggel olyan köte- 
lezettsegek vannak, ame
ly tk munkát jelentenek 
es nem lehet kívánni, 
hegy bárki is ingyen 
dolgozzon.

Igaz viszont, hogy vannak 
Mohácson majdnem ennyi elfog
laltságot jelentő tisztségek, ahol 
nem fizetnek s mégis akad erre 
is vállalkozó.

Kérdezzük azonban, hogyha a 
tiszteletdijat dr. Beck felvette, 
mintahogyan biztosan felvette, 
miért nem végezte ugyanilyen 
ügyszeretettel kötelezettségeit is ?

De menjünk tovább. Lehet, 
hogy az ellenőrzésen kívül van
nak más olyan bokros teendők, 
amelyekért megérdemli a tiszte
letdijat. Mi nem tudjuk, de lehet.

A társulat szervezete tehát 
gondoskodott megfelelő ellenőr
zésről, uj állást nem kellett ezért 
kreálni, legfeljebb megszigorítot
ták volna ezt az ellenőrzést, 
vagy kikötöttek volna olyan biz
tosítékot, amely megfelel az 
anyagi felelősségnek. Igy is 
akadt volna pályázó s emellett 
is lehetett volna a fizetést a mai 
összegre leszállítani, ami tekin
télyes takarékosságot jelentett 
volna.

Mindenki tudta Mohácsom' 
hogy az ármentesitő igazgató, 
állás egy gyönyörű hivatal volt, 
ahol eddig egy ember napi 1—2 
órai munkával elvégezte teendőit, 
most aztán erre a nagy munkára 
kellett megválasztani.

Ezt nevezi dr. Beck ta
karékoskodásnak ? így 
takarékoskodik dr. Beck 
a takarékossági párt 
vezére, ott ahol erre 
módja van.

A harmadik állás a jegyző ed
dig is megvolt. A jegyző köte- 

i lessége a jegyzőkönyvek meg
szerkesztése. Nem tudjuk hány 
ülés van évente, de ha minden 
hónapban is lenne egy, 1—1 
jegyzőkönyv megszerkesztése 80 
pengőjébe van az ármentesitőnek. 
Ezért a pénzért a legnevesebb 
jogászok is vállalkoznak annak 
elkészítésére.

Kérdezzük: takarékos
ság ez? Lehet igy ke
zelni azokat a nehezen 
befizetett kisgazda pén
zeket ?
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Nézzük azt a szempontot, 
amely az ifjúság elhelyezése ér
dékében vélte jónak megosztani 
ezt az állást Mi is nagyon sze
retnénk, ha a mai ifjúság teljes 
számban elhelyezkedne, de ebből 
nem következik az,

hogy közpénzekből uj 
állást kell kreálni csak 
azért, hogy oda valakit 
elh lyezzünk, még akkor 
is, ha munkája sincs az 
uj tisztvise'őnek

A régi békebeli Magyarország 
megengedhette azt a fényűzést 
magának, hogy az elszegényedett 
gentrik megmentésére hivatalo
kat gyártott, állásokat létesített, 
a mai szegény, megcsonkított 
ország ezt nem bírja el. Kérdez
zék meg a tagokat s azok meg 
mondják majd, hogy milyen ne
héz ma az ármentesitési dijakat 
kifizetni. Mi láttunk olyan adó 
könyvet, ahol az ármentesitési 
dij többszörösen meghaladta az 
adót, ezt az adófizetőt kérdezzék 
meg, hogy helyesli-e az állások 
szaporítását ?

Sokat beszéltek arról, hogy 
kormánybiztos jön ideig'enesen 
a társulathoz, de ugylátszik egy 
erélyes, szigorú kormánybiztosra 
nagy szükség lenne ott, hogy 
rendet teremtsen, mert a mos
tani vezetőség nem képes erre.

A Mohácsi Kisgazdák 
Tejszövetkezete 

közgyűlése.
A Mohácsi Kisgazdák Tejszö 

vetkezete, mint gazdáink egye 
dűli és fejlődő értékesítő szövet 
kezete méltán tarthat számon az 
érdeklődésre Vasárnap tartotta 
év> rendes közgyűlését, amelyen 
további fejlődésről számolt be a 
vezetőség.

Matkovics Mátyás elnök nyi
totta meg a közgyűlést, majd Bán 
András ügyvezető igazgató ol
vasta fel az igazgatóság jelen
tését.

A jeientés szerint az elmúlt 
évben 490 665 liter tejet vettek 
át a gazdáktól Az előző évivel 
szemben 160 ezer literrel többet. 
Ebből feldolgozásra került 365 891 
liter. Készült vaj 12 588 kg, sajt 
1664 drb.

A szövetkezet elmúlt évi tör 
ténete magán viselte a mezőgaz
dasági értékesítés válságának ké
pét és sok nehézséggel, akadállyal 
kellett megküzdeni. Ilyen első 
sorban a fogyasztás csökkenése. 
Mohács városa azelőtt havi 4—5 
ezer pengő értékű tejterméket 
fogyasztott, amely az utolsó 

hónapokban katasztrófa 
lisan csökkent, mert pld. 
decemberben már csak 
két és fél ezer pengő 
értékű tejterméket adott 
el a szövetkezet helyben.

A többit a fővárosba szállítják, 
ahol a mohácsi vaj kezd mind
jobban nevet szerezni. Sajnos 
azonb a fővárosi értékesítés 
mindig ráfizetéssel jár, mert Mo
hács távolsága a fővárostól na 
gyón megdrágítja a szállítást.

Beszámolt a jelentés a belső- 
rihai tejcsarnok megvételéről, fa 
homorudi fölöző állomás felépi 
téséről. A homorudi fölöző álló 

más, ahova a belső rihai beren
dezés került át október hónap 
óta van munkában s ma már ha
vonta húsz ezer liter tejet vesz át és 
dolgoz fel. A szigeti gazdáknak 
ezzel a szövetkezet nagy szolgá
latot lett, ugyanakkor azonban 
a szövetkezeti értékesítést egész
ségesebb alapokra fektette.

A jelentés részletesen kitért a 
jelen nehézségeire, azok okaira. 
A szövetkezet vezetősége az el
múlt évben országos viszonylat
ban is magas árakat fizetett tag 
jainak. Ezeknek az áraknak a 
fentartása az év végén ráf'ztése- 
ket jelentett, azonban a rendkí
vüli közgyűlés nem határozta el 
leszállítást, várakozó álláspontra 
helyezkedett, abban a reményben, 
hogy a karácsonyi vásár javít az 
árakon. Ez sajnos nem követke 
zett be, sőt a karácsonyra tarta 
lékolt vaj is megmaradt, amihez 
a szokásos januári lanyhaság 
következett s igy történt aztán, 
hogy az árukészlet annyira fel 
szaporodott, hogy a tejfizetés 
késedelmesen történhetett csak 
meg. Éppen a közgyűlés előtti 
napon sikerült egy nagyobb tétéi 
vajat eladni s ezzel minden kö
telezettséget rendezni.

Bán Anarás ismertette ezután 
a mérleget, amely gyarapodást 
mutat Ezzel szemben a költsé
gek, ha számszerűen emelkedtek 
is a tejforgalom emelkedésével, 
a literenkénti átlagköltség csök
kent, annak ellenére, hogy a 
fővárosi értékesítés a költség
számlát emelte. Csökkent az 
alkalmazottak fizetése is, ami az 
igazgatóság érdé.ne

A jelentéshez többen szólot
ták hozzá, majd elfogadták. Az 
alapszabály módosítása után a 
tisztujitás következett, amelynek 
során az igazgatóságba a követ
kezőket választották meg: Mát- 
kov-cs János, Lőrincz Sándor, 
Szrimácz György, K. Harczi 
János, I oskics Illés, Molnár Jó
zsef, Cs Szabó Sándor, Viola 
Tasi János, 1 Harczi János, 
Horváth János, Filákovics Mátyás, 
Jaksics János, László János, 
Jaksics András, Aiadics János. 
Felügyelőbizottság: Borbély Sán 
dór, Vészeli József, Harczi Sán 
dór.

A közgyűlés két indítvány el
intézése után délután 5 órakor 
ért véget.
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A Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre közgyűlése.

Mohács város legnagyobb 
társadalmi egyesülete, a Mohácsi 
Iparosok Olvasóköre vasárnap 
délu'án tartotta rendes évi köz 
gyűlését, amelyre a tagok oly 
nagy számban vonultak fel,hogy 
az határozatképes volt.

A gyűlést Bognár Antal elnök 
nyitotta meg. Jelentése elején 
szomorúan állapítja meg, hogy 
az egyesületi élet nagyon legyen
gült. A köri tagok legnagyobbrészt 
iparosok, akik a leromlott gaz
dasági viszonyok folytán mind- 
kevesebbszer keresték fel az 
egyesületet. Voltak tagok, akik 
talán egyszer sem láták belülről, 
de még kívülről sem az egyesü
letet a múlt évben.

A gazdasági válságon kívül 
ennek okát a lelki közönyben 

látja, pedig nem szabad, hogy 
ebbe essenek az emberek, mert ez 
a közöny a közélettel, a társadalmi 
élettel szemben, az egész társa
dalomra végzetessé válhat. Lát- I 
juk a történelemből, hogy*a lég- , 
nagyobb nemzetek akkor tűntek 
el, amikor

a hitük megcsappant, 
amito' közönybe esve 
elfeledkeztek Istenről, 
hazáról s arról, hogy az 
embernek a társadalom 
mai szemben is vannak 
kötelezettségei.

Az egyesületi élet éppen a fentiek 
miatt semmi olyat nem mutat, 
amiről külön meg kellene emlé
kezni. Az egyesület megünne
pelte március 15 ét, részvett a 
zászlótartók le'eplezéstn, amely 
célra 100 pengőt adományozott.

Sajnálattal emlékezett meg az 
elnök, hogy az egyesület ellen 
állandóan in’rikáltak és ezzel 
sok kellemetlenséget okoztak. 
Sikerült azonban ezeket mind 
elhárítani.

Megem ékezett az elnök je'en 
tésében, az uj kerti pavilonról, 
amely majdnem 5000 pengőbe 
kerü t és az eddig is vármegye- 
szerte híres kerihelyisége dísze 
lett. A kerthelyiség rendbehoza 
talára további 300 pengőt köl
töttek, uj fákat ültettek, dísznö
vényeket vettek s a rendelkezésre 
álló anyagi eszközökkel arányban 
igyekeztek kellemessé tenni az 
egyesületi helyiségeket.

Ezután Vereby József pénztá
ros imertette a zárszámadás és 
a kö’tségvetést, majd Bognár 
Antal elnök a maga és tiszttár
sai nevében bejelentette a lemon 
dást.

Majd a tisztujiás következett 
be Schuller bácsi korelnöksége 
alatt. A tisztujitás eredménye a 
következő: Ernők lett Dobszay 
Mátyás, aki mar előbb is nagy 
buzgalommal és sokáig vezette 
az egyesületet. A'elnök: Pazaurek 
József. Háznagy: Gallér János. 
Igazgató: Dettkó Károly. I. jegy 
ző: id. Pataki József. II. jegyző: 
Uh! Ferenc. Ügyész: Dr Schmidt 
Miklós. Pénztáros: Vereby József. 
Ellenőr: Herger Zoltán. Könyv 
táros: ifj Nagy Árpád Szám
vizsgáló : Kiss Ferenc. Választ
mányi tagok : Bakó György, ifj. 
Schleicher János, Dr. Bartók La
jos, id. Ehmann Lajos, Pazaurek 
Ferenc, Becker József, V. Kür- 
tössy Mátyás, Páncsits Márk, 
Moró Lajos, Bánovics Sándor, 
v. Merzay László, Petricsevics 
Lajos, id Artner Antal, Reichardt 
György, Lipokatics János, Mózes 
János, Rozmer József, Hemrich 
Ottó. Paár Mihály, Szkladányi 
Ferenc, Németh László, Schleicher 
József, Bauer Károly, Govnik 
József, Pacsay László, Menczin- 
ger József, Dr. Kápolnai Zs., 
Bognár Antal, Bánovics József, 
Rubint József, ifj Dorn János, 
Mutschler Mihály, Vorisek Lajos, 
Petrovics Dezső, Miholek József, 
Schneider Lajos, Predács Antal. 
Schlitzer Emil, Treuer Keresztély, 
id. Nagy Árpád, Nagy Ferenc, 
v Tolnay György, Milasin Gyula, 
Pichler József Schmidt Lajos, 
Bán András, Dr. Margitay Lajos, 
Joachimsthal Károly.

Befejezésül meg kell emlékez
nünk a végleg lemondott elnök
ről Bognár Antalról, aki az utóbbi 

i években elismerésre méltó ügy

szeretettel vezete az ‘ Iparoskört 
Jogos büszkeséggel tekinthet 
vissza azokra azévekre, amig egye- 
sületi elnök volt, mert az egyesület 
fejlődött, szebb lett s ebben az 
ő munkásságának volt oroszlán
része.

A járási vitézek 
értekezlete.

Mohács város és a mohácsi 
járás vitézei vasárnap tartották 
rendes évi értekezletüket a vá
rosház dísztermében, amelyre 
Pécsről Mohácsra érkeztek vitéz 
Kapi Imre Baranya vármegye Vi
tézi Székének kapitánya ny. al
ezredes és Szatmáry B ny. őr
nagy, széktartó. Az értekezleten 
a vitézeken kívül megjelentek 
Mohács város képviseletében: 
Lipokatiis János polgármester 
helyettes, főjegyző, a mohácsi 
járás részéről: Német Károly 
főszolgabíró, ott láttuk Ferenczy 

' Gyula postafőnököt, K.anta Sán
dor testnevelési felügyelőt, Olt 
ványi István rendőrtanácsost, 
Qállos Jenő százados, vámsza
kasz parancsnokot, Tóth Ernő 
csendőrszázadost, Schmidt Lajost 
a Levente Egyesület és külön
böző hazafias egyesületek elnö
két, Schmidt Miklós dr. ország 
gyűlési képviselőt, a mohácsi 
járás vitézeinek ügyészét és a 
város előkelőségeit, a fronthar
cosok és a hadirokkantak szö
vetségének vezérkarát.

Az értekezletet vitéz Horváth 
Kázmér dr. vitézi hadnagy nyi
totta meg Üdvözölte a megje
lent vendégeket és a vitézek kö
zött elsőnek megjelent Székka
pitányt.

Majd igy folytatta:
— Immár hetedszer gyűl ősz- 

sze a vitézek tábora Mohácson. 
A mai összejövetel azonban 
különös fontossággal bir, mert 
ma először gyűltünk össze úgy, 
hogy megjelentek körünkben 
azok is, akikkel együtt küzdöt
tünk Észak, Kelet, Dél és Nyu
gat harcvonalain Akiknek élén 
állottunk s akikből kiválasztattunk 
s akik épugy véreztek, küzdöt
tek, mint mi s védték velünk a 
fél világ ellen ezt az országot. 
Nagy öröm ez számunkra s 
nagy öröm ezt főként most, mi
kor minden egyes karra szükség 
lesz, hogy ezeknek az erőfeszí
téseknek, amelyeknek nemzetünk 
eléje néz, minden tekintetben 
megtudjunk felelni. Sokáig tar
tott mig egymásra találtunk, so
káig míg egyáltalán megenged
ték, hogy megkeressük egymás 
kezét, sokáig, mig végre olyan 
férfiak kezébe került az intéző 
hatalom ebben az országban, 
akik biztosak voltak abban, hogy 
az a férfi, az a magyar, az a ka
tona, aki künn a harcterek szen
vedéseit végigállta, az a férfiú, 
aki ezt az országot vére hullá
sával védte, sohasem fogja meg
tagadni azokat az eszményeket, 
amelyekért küzdött s nem fogja 
meggyalázni múltját, hogy fel
emelje kezét a haza megszentelt 
oltára ellen. A harcterek nemze
déke az a nemzedék, amely 
megállotta a tüzpróbát, tehát 
biztosan számíthat reá az ország 
addig, mig ereiben egy csepp
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vér buzog és szive nem dobban 
utolsót!

— S erre a kipróbált nemze
dékre soha nagyobb szüksége 
nem volt ennek az országnak, 
mint ma, mert soha súlyosabb 
viszonyok között nem élt nem
zetünk. mint most. Mindig vol
tak ellenségeink, mióta csak 
megtelepedtünk ebben az or
szágban. Mikor bejöttünk a Ve- 
reckénél két évszázadon kérész- j 
tül Nyugattal harcoltunk, utána 
Kelet tört reánk, besenyő, kun, 
tatár hordáival, majd a török be
folyás ellen kellett felvennünk a 
harcot. Ma északról a cseh, dél- j 
ről a szerb, keletről a román ha
dak fenyegetnek s túl rajtuk az 
orosz szovjet 20 milliós hadse 
rege áll készen egy újabb tatár
járásra I

— Mennyire kell tehat vigyáz- 
ttunk, mennyire össze kell fog
nunk, hogy nemzetünket egy 
nagy katasztrófa eiől kimentsük, 
hogy népünk, nemzetünk jövő
jét biztosítsuk!

— Ez a hivatás vár a vité
zekre. A gazdasági válság kö 
zepette százszor jobban, mint a 
jobb években az őrtáltás, az ősz 
szetarlás, a hazafias kötelesség
teljesítés példáinak kel! lennlök 
itt a déli határokon. Most éljük 
a legnehezebb perceket. Katonai 
kifejezésekkel elve: a roham 
előtti pillanatot. Várnunk kell, 
bármily nehéz is, de ha ki tudjuk 
böjtölni, lesz bennünk annyira 
önuralom és önmegtagadás, ön
feláldozás és önfegye.em, akkor 
a győzelem is a miénk és Ma
gyarország jövendőjét: életünk 
egyetlen célját és gyermekeink 
egyetlen reményét biztosítani 
tudjuk.

A nagy tetszéssel fogadott 
beszéd után vitéz Kapy székka 
pitány megköszönte az üdvözlő 
szavakat, majd vitéz Horváth 
Kázmér dr. beszámolt az elmúlt 
év eseményeiről, a járás vitézi 
életéről s kegyeieies szavakkal 
búcsúztatta el vitéz Péterjji Fe
rencet, aki az elmúlt év folya
mán hunyt el. Az értekezlet 
elhatározta, hogy vitéz Pallay 
Rezsőt a Vitézi Szék volt kapi 
tányát jegyzőkönyvi kivonattal 
üdvözli és emlékét jegyzőkönyv
ben örökítik meg.

Az értekezletet a Himnusz 
zárta le, amely után zárt érte 
kéziét volt s ezen megbeszélték 
a vitézi rendet érdeklő belső 
ügyeket. Délben ebéd volt a 
Magyar Házban, amelyen vitéz 
dr. Horváth Kázmér mondott 
felköszöntőt a kormányzóra, a 
Székkapitányra dr. Schmidt Mik
lósra, a vitézi szék mohácsi 
ügyészére amelyre vitéz Köpi 
Imre székkapitány és Schmidt 
Miklós dr. válaszoltak.

000 (O) GOD CŰD GOT GOT GOO GO OTP OTP COT (OT

Én és az állashalmozas.
Nem esem abba a hibába, 

amelyet t. laptársunk elkövetett, 
amikor igen is személyeskedett. 
Én múltkori cikkemben kifejezet
ten megírtam, hogy nem szemé 
lyek ellen szól a kritika, mert 
véletlenül tudom, hogy mennyi 
a megválasztottak jövedelme s 
tudom, hogy ma alig van valaki, 
akinél még egy darab kenyér 
nem férne el. Nem is ebből a 

szempontból irtuk kritikánkat, 
hanem kiindultunk abból, hogy 
t laptársunk éppen egy héttel 
előbb támadott meg egy tanítót, 
mert még rajztanitást is mert 
váltani.

Amikor ezt a közleményt meg 
Írták, akkor már tudták, hogy 
pályáznak, dr. Beck tudta, hogy 
támogatja s mégis a saját lapjá
ban íratja, hogy az álláshalmo
zásról csak beszélünk, de a va
lóságban mást cselekszünk.

Mondja meg: Nyílt, becsületes 
politika ez?

Ami aztán az én szerénységem 
körül felsorolt állásokat illeti, 
szerettem volna, ha legalább egy 
állást tudnak. Foglalkozása, üz
lete lehet valakinek akármennyi, 
az nem álláshalmozás. Az állas 
halmozás ott kezdődik, amikor 
közpénzekből kap valaki fizetést. 
Nekem pedig ilyen állásom egy 
sincs, még a szövetkezeti ügy 
vezetőségem sem az, mert tisz 
teletdijat kapok, igen szerény
keretek között Jóvá kevesebbet, 
napi 5-6 órai munkáért, mint 
dr. Beck az Armentesitönéi za 
elnökségért A Pécsi Takarék- 
pénztái i házgondnokság vagy : 
komikum, vagy rosszaknál, mert 
hiszen Beck dr. nagyon jól tudja, 
hogy az nem állás. Ami aztán | 
a többit illeti, a hite irodát, a 
Méhkast, a biztosítási képviselő
séget bármely percben atadorn 
akárkinek, egy feltétellel: hainetn 
adja vissza a ráfizetés miatt. A 
biztosítási szakmában elhelyezem 
az összes mohácsi állástalan ifjú 
ságot, csak jelentkezzenek. Igaz 
azonban, hogy ott egy fillért 
sem lehet keresni, mert magam 
is már másfél éve nem kötöttem 
üzletet.

Szeretném azonban, ha ez a 
cikkíró egyszer úgy a saját lei
kébe nézne, amikor ilyet megír 
és szeretnék én is belenézni: 
Humoreszkre hajlamos lélek e, 
vagy mindenben a rosszakarat 
vezeti ?

Igaz viszont, ha ezt az ájtatos 
szemforgatást nem csinálnák, 
nagyon pőrén állana a közönség 
előtt egész politikájuk Az is 
igaz végül, hogy úgyis már 
mind többen megismerik ezt a 
politikái s otthagyják

Bán András

xxxxxmmxxxxk

A r. kát. egyházköz
ségi képviselőtestület 

bizottságai.
A R. kát. Egyházközség bízott 

ságai a következők:

1. Adókivetó bizottság Elnök: 
Schmidt Lajos. Előadó: Mezei 
József. Tagok : Leovics jános, Ru 
bint József, Matkovics Mátyás, 
Czernics Mátyás.

2 Adófelszólamlási és kérvény- 
bizottság Elnök: Pakusz Karoly, 
bizottsági tagok: Pataki József, 
Pap József, Szrimácz György, 
Vészeli József.

3. Gazdasági bizottság. El 
nők: Schmidt Károly. Tagok : dr 
Schmidt Miklós, Steidl Antal, 
Pavkovics Antal Pál, Dobszai Má
tyás, Halász Peter, Schneider La
jos, Pichler József, Mohácsán 
Mátyás.

Névjegyzék kiigazító bízott 
Enok; Erős József, bízott 
tagok : Petrovics Káro y, 

Bé a, Mezei József.
Névjegy  zen Jelszóiamlisi bi-

4. Adóátutalási bizottság. El
nök: Petrovics Károly. Tag: Me 
zey József.

5. Temetőbizottság. Elnök: 
Schmidt Károly Tagok: Erős Jó
zsef, Schneider Lajos, v. Tófalvy 
Ágoston, Pásztor Endre, Patton 
János, dr Schmidt Miklós, Pakusz 
Károly, Jánity Antal, Heréb Ist
ván, Mohácsán Mátyás.

6 Templomépitő bizottság: 
Elnök: dr. Kápolnai Zsigmond, 
bizottsági tagok : Schmidt Károly, 
dr. Rüll János, P Rukavma Jó 
zsef, Schmidt Lajos, dr. Schmidt 
Miklós, Kiss Béla, Pécsi István, 
Erős József, Dobazay Mátyás, 
Kalenics András.

7.

sági 
Kiss

S.
20Ítsag. Ernők: Schmidt Karoiy, 
Tagok: Kecskés Lajos, Tímár 
György, Pavkovics János, Hor 
váth Mihály.

9. Perselybizottság. Elnök: 
Patton János. Tago*: Hotfmann 
Gyula, Veszel József, Bárácz 
Peter.

10. Hiibuzgalnu és karitatív 
bizottság. EinÖK : Pátion János. 
Tagok: Erős József, Pásztor 
Endre, P. Herr Leó, Kiss Béla, 
P. Kincses Karoly, Bognár Antal, 
dr. Margitay Lajosné, dr. Rüii Já- 
aosné, Német Karoiyné, Schmidt 
Karolyné, Schin.dt Lajosné,; dr. 
Schmidt Mikiósné, Lenmann La
josné, Menczinger Jozsetné, Titür 
Gyulané, Mayer Vumosné, özv. 
Kovacsics Józsefné, özv. Fold- 
vary Adoifné, Fülöp Jolán, Kro- 
sics hona, Kész Józsa, Kész Te
réz, Steidl Marta.

11. Költségvetési és záiszáma 
dúst bizottság. Elnök: dr. Ká
polnai Zsigmond. Előadó: Mezei 
József. Tagok; Schmidt Karoly, 
Fridrich Oszkár, v. Kürtössy Má- 
atyas, v. Szönyi Alajos, Banovics 
József, Pakusz Károly, Petrovics 
Karoly, Csupics Lukács, Pécsi 
György.

i

megbetegedett s

Beteg a pulgármester. 
Dr. Margitav Lajos polgármester 
az elmúlt hét folyamán Buda
pestre utazott több városi ügy 
elintézése vegeit. A polgármester 
Budapesten 
Sailer Károly dr egyetemi rend
kívüli tanarnal feküd, pár napig. 
A iapota azóta javult s hamaro
san hazaérkezik

Uj mérnök. Zeilvogel Já
nos, Zeitvogel Ferenc gepgyaros 
fia, Budapesten sikerrel tette le a 
n érr.öki Vizsgát.

— Casino bál. A Mohácsi 
Nemzeti Casino Egyesület február 
ho 27 e i tartja szokásos farsangi 
baijat. A Casino ifjus g iból ala
kult rendezőbizottsag mar most 
készül, hogy a bal a jókedv, a 
jo hangú.at tzmheiye legyen.

— halálozás Izsák János 
vendegics, eletetlek Ó4 ik eveben, 
f. hó 1-en hosszú szenvedés 
után meghalt. Temetése petiteken 
délután 2 órakor voh m.iy rész
vét meliet*.

IGYUNK
ZWACK-UN1CUM
gyomorerösitö likőrt.

Mohácsi 
évi feb- 

4 órakor 
rendes

Jelentés az

— 0T1 tisztviselők áthelye
zése. Mint megírtuk a polgármes
ter azon közbenjárása, hogy az 
OTI-t ne olvasszák be a pécsi 
pénztárba nem sikerült, mert or
szágos és költségvetési érdekek 
fűződtek a pénztárak centralizá
ciója ügyéhez. Mi ugyan ma sem 
latjuk benne azt a nagy takaré
kosságot, amely az érdekeltek 
azon érdekét felülmúlná, hogy 
közelükbe legyen a hivatal, de az 
elhatározáson nem lehetett változ
tatni. A teljes fe'oszlatas napja 
n>g nem ismeretes, azonban a 
tisztviselők áthelyezése már meg
történt Popovics József Pécsre, 
Boros Gábor Veszprémbe, Cser
mák Karolyné Pécsre, Göndöcs 
Ferenc Kaposvárra, Gaál Margit 
Pecsre, Dobai János altiszt 
Kaposvárra lettek áthelyezve. 
Mohácson egy kis kirendeltség 
marad elen dr. Mózes Gyula 
ellenőrorvossal és Takács József 
tisztviselővel, aki* mellett Auth 
Janosné altiszt marad. Még nem 
ismeretes a kirendeltség hatás
kde, ezt később fogjak szabá
ly ózni.

— Kö/gyülés. A 
Nemzeti Kaszinó 1933. 
ruar hó 12 én délután 
sajai helyiségében évi 
közgyűlést tart. 1.
1932. évi mű-iödeséről és a jö
vőre tett javaslatainak tárgyalása.
2. Az 1932. évi zárszámadások 
megvizsgalasára kiküldött bizott
ság jelentese és ennek alapján a 
fölmentvény megedasa. 3. Az
1933. évi költségelőirányzat és az 
évi tagsági díj megállapítása, 
kölcsönfelvétel, illetve kötvényki- 
bocsajtas feletti határozathozatal 
4. Tisztujitas. 5. A jegyzőkönyv 
hitelesitesere két tag kiküldése.

— A mohácsi Kát. Legény- 
egylet „Tömöri Pál* FC folyó 
hó 29-én a Mansz rendezésével 
tartotta jótékonycélu teadéluián- 
jat. Az „MTE—Legényegylet*
meccset játszotta Szekér, Egri és 
Defikó Nándor, akik szerepükben 
kidomborítottak a drukkoló kö
zönséget. Mindhárom szerepet 
nagyszerűen alakította, amit a 
közönség megnem szűnő tapssal 
honorált. Az „Adóhivatal* cimü 
daiaoot Dettkó Karoly és Pataki 
József alakította. Mint mindig, 
úgy ezúttal is a publikum legna
gyobb elismerését váltották ki. 
Külön élmény volt dr. Margitay 
Iván fellépte a házi zenekarban, 
zongorajátékával remekelt és úgy 
a táncoló fiatalságnak, mint a 
gardáknak jókedvét a iegmesz- 
szebbmenőáig fokozta úgy, hogy 
záróráig mindenki kitartott. Stad- 
ler Mihály es 
oroszlánrészük van 
sikere tekintereben.

— Közgyűlés.
Sokacoii Magyar 
február hó 5-en, vasárnap délután 
fel 4 órakor tartja évi rendes 

I közgyűlését, saját helyiségében.

társainak szintén 
a teadelután

A .Mohácsi 
Olvasóköre
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— A Mohácsi Első Temet
kezési Egylet közli, hogy a ke
belében működő Duna általános 
biztosító iniezet helybeli kizáróla
gos megbízottja Kfémer Lőrinc 
(Tompa Mihály utca 2. szám) es 
Mészáros János (az intézeti titkár 
helyettese.) Csakis a fentnevezett 
urak jogosultak a temetkezési 
életbiztosítások tagfelvételere

— Önálló egyesület lett a 
P.o Hungária Nők Világszö
vetsége. A Magyar Nemzeti 
Szövetség felkeresere közöljük, 
hogy az eddig az egyesület ke
retei között működött Pro Hun
gária Nők Világszövetsége 1933. 
február hó 1-től mint önálló 
egyesület folytatja működését. 
Az uj egyesület központi irodája 
V., Géza u. 4. sz. alá került, 
mig a Magyar Nemzeti Szövetség 
női osztálya továbbra is a szö
vetség kebelében működik.

— Szurkálás. Hétfőn délután 
egy órakor a Zrínyi utca egyik 
oldalán haladt Mihajlovics József, 
amikor a másikon szembejött vele 
Mihajlovics János, regi haragosa. 
Mihájlovics János atvgott az 
utca másik oldalara es a zsebe
ben kezben nyitva tartott kesevei 
ntellbeszurta Mihajlovics József
iét. A szúrás (életveszély es sérü
lést okozott s a kórházba szállí
tották, ahol élet és ha al között 
van. Szutkaló taisat a rendőrség 
tartja fogva s az eljárás megin
dult eliene.

— Választmányi ülés. Az 1. 
Mohácsi Katona Hadastyan egylet 
vezetősége f. ho 5-en, vasárnap 
de.uian 2 rakor a Sct affér szál
lodában levő külön egyieti helyi 
segeoen vaiasztnianyi ülést tart.

— A piros bugyeilaris. A 
nohaCSl műkedvelő garda íoyo 
lio 12 en, vasárnap este pont 8 
ti ; kc.dűltél az Iparosok Oiva
si aureoen, a külvárosi zárda es 
pu-pokicmpio;nok íeoicsenek j - 
Vara jótékonycelu tánccal egybe- 
kotuii műsoros estet rendez. Be- 
nru a ja Cseprcghy Ferenc híres 
Szniin uvct ,A p.io^ bugyellarist11 
3 íciVonasban. Az előadást es 
lantot Szajkó (Csikó) cigányzene
kara kisen. Tánc reggelig. Tekin
tenél a mmuS celia hisszük, 
ho6y a katolikus közönség ezen 
alkalomkor megfogja tölteni a 
kor i .rytcrmet. Helyarak: I. 
heiy 99 ti.lér, II. hely 70 fillér, 
aliohcly 50 fillér.

— A íhonácsi Kát. Legény- 
egylet Leanycsopurtja ma, va
sárnap de u.an pontosan 4 óra
kor gyüiest tart a belvárosi rk. 
elemi népiskolában. E óado vitéz 
Haydan Jczsefne Patonay ma 
oki. tanárnő. A csoport tagjainak 
tejes szambán való megjelenését 
kéri ezúton a vezetőség.

— A Duna Biztosító RT. 
3—4 hónappal ezeiolt előnyös 
főtételekké ajánlatot tett a Te
metkezési E„y.ut tagjai részére 
nagyobb temetési ko tség bizto 
Sitasara. Az egyesü.et tagjai re
sztre ezt elfogadta s figyelmüket 
foinivta reá. A biztosítottuk egyike 
Izsák János vei deglős 2 havi 
díj tize ese után 1-tn meghalt s 
minthogy a biztosító.tak szama a 
lUv-at n egholadja részére a töke 
kifizetést nyer.

— Vendéglősök figyelmébe. 
Legújabb előírás szerinti vendég
könyv kaFható Fridrich Oszkár 
könyv- papirkereskedesében
Mohács.

Felemelik a régi adókat, uj adók jönnek és 
leszállítják a tisztviselői fizetéseket.

Az egész ország feszült érdek
lődéssel várta a pénzügyminisz 
ler beígért keddi felszólalását. 
Az érdeklődés annál jogosultabb 
volt, mert

már napok óta uj adók
ról, a régiek felemelésé 
ről keringtek hírek s a 
közvélemény idegesen 
reagált ezekre.

A pénzügyminiszter felszólalá
sában először rideg őszinteség
gel ismertette az ország helyzetét.

150 millió pengő a de
ficit s ezt kell eltüntetni, 
mert csak kiegyensúlyo
zott költségvetéssel szem 
ben van úgy a belföldi 
tőkének, mint a külföld
nek bizalma.

A deficitet a kormány úgy ■ 
akarja eltüntetni, hogy 30 miliő 
val apasztja a kiadásokat, 45 
millió pengő belső kölcsönt vesz 
fel, 50 millió pengőt a transzfer 
pénzekből vesz fel, a többit az 
adók felemelésével, pótlékolásá 
val, uj adók bevezetésével és a 
köztisztviselői fizetések további 
csökkentésével hozza be.

Uj fogyasztási adók jönnek: 
izzólámpák adó, rádiócső adó, 
50%-ai emelik a kávé, tea és a 
banán behozatali vámját, 100°/o- 
al pótlékolják a teherautók köz 
úti adóját és lesz hirdetési adó is.

— Közgyűlés. A Mohácsi 
Polgárok Olvasóköre alapszabály- 
s.-.rü évi rendes közgyüieset 
íoyo évi február hó 5 én deiután 
4 érakor es amennyiben a köz
gyűlés ezen a napon határozat
ka pes i etn lenne, úgy fo.yó évi 
I iruir hó 12-én délután 4 óra 
Hr tartja meg. Tárgysorozat; 1. 
f n h n egnyitó ; a jegyzőkönyv
1 vicsitésere két tag kiküldése.
2 A megvizsgált zarszamadas 
< re ztese es a felmentveny 
m ad sa. 3. 1933. évi költség- 
i r yzat eiőterjtsztése és meg- 
f. ip ta; a. 4. Indítványok. 5. 
T.sz ujitas.

Báli 
meghívót
eljegyzési és esketési értesítése
ket gyorsan és olcsón készít

Fridrich Oszkár 
könyvnyomdája Mohács.

I-------- --------------------J

A házadó 20°l0 os pót
lékot kap, az alkalma
zottak adóját 25°/q al 
emelik, jövedelmi adó 
pótlékot 30—60^Q-ra, a 
társulati adó és 25 — 40 
% ra, a rokkantadót 
IOO^Iq ra emelik.
Ezenkívül csökkentik a 

tisztviselők fizetését oly 
képpen, hogy a legala 
csonyabb kategóriában 
eddigi csökkentésekkel 
együtt 23°, 0 lesz a fize 
tés kisebb.

A pénzügyminiszter maga is 
érzi, hogy a fentiek milyen ha
talmas terhet jelentenek a le 
rongyolt közgazdaságnak, mert a 
végén igy szólt:

— Acélnál keményebb nem
zedékre van szükség, hogy a 
terheket kibírja, de azután hiszem, 
hogy jobb idők fognak követ 
kezni.

Mi nagyon szeretnénk hinni, 
hogy kibírja ezeket a terheket 
a mai nemzedék, azonban ismer
jük az embereket, ismerjük rette
netes sorsunkat s azt hisszük 
azok, akik ezeket az emeléseket 
és csökkentéseket tanácsolták 
közel sem ismerik a kisemberek 
mai helyzetét.

— A Nemzeti Munkavéde
lem tagjainak seregszemb je. 
A m. kir. nemzeti munkavédelmi 
szervezet mohácsi helyi csoportja 
febtuir hó 8 an, szerdán deiután 
fei 6 érakor a Városház díszter
mében tartja évi seregszemléjét, 
ame.yen mnden tagnak esküjé
vel eioirt kötelessége értelmében 
meg kell jelennie. A szemlét 
Tóth ny. aliumanyu ezredes tartja, 
aki a peasi nemzeti munkavé
delmi n vatal vezetője. Ugyan
csak ó tart e.őadast ugyanezen 
alkalommal a nemzeti munkavé- 
de.mi szervezetről a tagoknak. A 
meghívót mindenki hozza ma
gával.

— OTI nyomtatványok be
szerzése és (eladása. A beje- 

' lentő-, kijelentő és változást- 
jelentő lapokat, valamint az álta
lános háztartási munkaadói iga- 
zolvanyokat a pénztáron kívül 
1933. évi február hó 1-től kezdve 
az összes postahivatalok, posta
ügynökségek és postai értékcik
kek árusításával foglalkozó do
hány árudák is árusítják. A jelen- 

j tőlapok ára darabonként 4 fillér, 
a munkaadói igazolványok ára 
darabonként 20 fillér. A 1933.

: február 1 tői kezdődőleg az ősz- 
j szes postahivatalok, a postaügy. 
I nöKsegek kötelesek a munkaadók 

áital ^szabályszerűen kiállított je- 
i lentclapokat átvenni és pénztárhoz 

továbbítani, azonban a jelentő
lapokra az egyszerű levelezőlap 
bern en esitési dijat (vidékén 10, 
helyben 6 filléres belyeget) kell 
ragasz lám. A bejelentés megtör-

i temet igazoló szelvényeket a 
pos:ah vatalok vissza adják. A

i lií .-tartbsi alkalmazottak közül 
, a: ok, a dk műt.riadójuknál laknak 
; Mohácson es Pecsett, továbbra is 

kizárólag a rendőrség utján jelent- 
heiök be es csak a bejárónők 
(akihiek napi elfoglaltsága lega
lább 5 óra) jelenthetők be a 
postahivatalok u jan.

— Postai közlemény. Félre
értések elkerülése végett a m. 
kir. postahivatal értesíti a közön- 

I seget, hogy a mar megvásárolt 
I radiokesElekekben levő, lámpák 

nem esnek adó ala. A rádióadó 
csupán az ezután vasáró l lám
pák magasabb vételárában jut 
kifejezésre. Az eagedelyesek ré
szere kiosztott rádió-kerdőiveken 
a lámpák szamanak bevallása a 
lámpák megadóztatásával össze
függésben nincs.

— A mohácsi szabadliceum 
február havi programmja. A 
mohácsi szabadliceum február 
hava bán még a következő elő
adásokat tartja: február 9 én dr. 
Boross István kereskedelmi isko
lai tanar: a trópusok állatélete, 
febiuar 16-án dr. Entz Béla 
egyeiemi tanár: Görögország. 
FeDiuar hó 23 án Faluhelyi Fe
renc dr.: a kisebbségi jogvéde
lem ce kitűzései és feladatai. Az 
előadásuk mindenkor fél 6 órakor 
veszik kezdetüket.

IDŐJÁRÁS.
A. mohácsi m. kiír, téli 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása Jelenti l 
1933. január 27-től február 3 ig.

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 4.5 C 
a hőmérsékleti minimum — 18 C° 

csapadék 5.2 volt.
IGAZGATÓSAD

Lakás
Horthy Miklós ut 14. számú 
házban kót szoba, konyha és 

mellékhelyiségekből álló 
uccai lakás 

május 1-re kiadó.
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Sporíbál*
Fenyes siker jegyében zajlott 

le szerdán este az Iparoskor ter
mében a MTE hagyományos 
sportbálja. A bálrendezőség időt 
és faradságot nem kímélő mun
kája meghozta a sikert : egy fe
lejthetetlen szép báli éjszakát, 
mely egy éjjelre visszavarazsolta 
a boldog idők báli örömeit.

Egjmasutan érkeztek a szebb* 
nél-szebb balozók, az első balos 
ieanyok, az izgalom piros rózsái 
val az arcukon, mig vegre há
romnegyed 10 órakor Horváth 
Misi zenekarával rázendített a: 
„Nem lehet az MTE vei . 
kezdetű ropogós, tüzes, magya
ros csardasia es kezdetet vette a 
tánc, a vigsag, a tüfelejtes. Egy
másután álltak a tái colók közé a 
fiatalok es igazi hevvel, játszi 
könnyedség >,el ropták a magya
rok nemzeti táncát : a csárdást, 
hogy uiana a mar megszokott 
tancműsorbeli szamok következ
zenek, amit a cigány muzsikája 
tett szebbé, színesebbe. Tancszü- 
net közben Ehmann Ferenc kon
ferálta be a Hacsek-Sajó duót 
Pataki József es Dettkó Károly 
előadásában Mindkét darabjuk
ban — ha lehet — még fokoz
tak azt a népszerűséget, melyet 
mar eddig is elertek. Alakításuk 
tökéletességét mi sem jellemzi 
jobban, mint az, hogy a végén 
a hallgatók szinte belefáradtak a 
r.evetesbe, ezzel egy újabb sikert 
könyvelhetnek el a maguk szá
mara. Rövid tánc után már ör
dögi kosztümben jelent meg a 
fentemlitett két művesz és aktuá
lis strófákat énekeltek nagy tét- 
szésnyilvani ástól mellett, ök is 
eltűntek a színpadról és tovább 
folyt a tánc szünetig.

Szünetben a cigány szebbnél- 
szebb magyar nótával szórakoz
tatta a közönséget es hangolta a 
jókedv húrjait.

Ezután következett csak az 
igazi tánc, a valódi mulatás. A 
jelenvoltak jókedve szinte patta
násig feszült. Kétszer, ha kellett 
többször is megujrázták a tánco
kat és a cigány keze, valamint a 
táncosok iába ugyancsak alapo
san próbára volt téve, de a vizsga 
sikerült. Senki sem gondolt 
hazamenetelre, a táncolók nem 
oszladoztak és kivilagos virrada
tig tartott a táncolás, mulatás, 
melynek csak a záróra vetett vé
get.

A megjelentek közül az aláb
biak nevet sikerült feljegyezni:

Asszonyok: Bán Andrásné,
Bauer Gyulané, dr. Beck Alajosné, 
Büchler lmréné, Czigler Tamásné, 
Fischl G^uláné, Farkas Lászlóné, 
Lingauer Lászlóné, Leovits 
György né, Németh Istvánná, v. 
Merzay Lászlóné, Müller József- 
né, Osvald Józsefné, v. Péterffy 
Ferencné, Reiner Lászlóné, Se- 
patz Elekné, ifj. Schwartz Mi- 
hályné, Tanner Gyuláné.

Leányok: Agócs Ilonka, Bírta- 
lan Rózsi, Bakits Manci és Panni, 
Beck Panni, Dani Mariska, Dorn 
Panni, Geringer Ilonka és 
Manyi, Csalóközy Babi, Csikós 
Eszti, Inglig Annus, Hahn 
Manci és Rózsi, Heil Annus, 
Heit Ili, Keresztes Margit, Kovács 
Mariska, Kovács Ilus, Kohn Ka
milla és Ilonka, Lipold Manci, 

Molnár Terus, Parcsetics Mariska, 
Petz Ilonka, Posch Erzsi, Propszt 
Ilonka, Rapp An'-us, Ránics An- 
nuska és Mariska, Róth Emmi és 
Manci, Rózsa Eszti, Schell Gizi, 
Schlitzer Kató, Szabó Maca, 
Szingstein Gizi, Tadics Mariska, 
Tanner Piri, Tóth Manci, Tóth 
Mariska, Thürmer Bözsi, Veszter- 
gombi Juliska és Katica, Vorisek 
Juci, Vöő E'eikn, Zöldi Vilma, 
Z’tterbart Gabi, Zseniben Olga.

Összegyűjtik a rádióelőfize
tők kívánságait. A napokban 
a posta egy nyomtatványt osz
tott ki a radióelőfizetők között, 
amelyekben különféle kerdesek 
voltak. Így megkérdezték, hogy 
milyen mű őrt szeretnek s mi
lyent nem. — Amikor ezt kö
zöljük, szeretnénk ha a befutott 
kívánságokat respektálnák is, 
mert volt már hasonló kerdezős- 
ködés s emlékszünk, hogy a ra- 
dióelőfizetők legnagyobb része a 
könnyebb zene s a könnyebb 
próza után vágyakozott, mégis 
alig van ilyen a műsorban s ha 
van, olyan időben, amikor az 
emberek nagyobb része munká
ban van, vagy esetleg mar alszik. 
Az emberekn k ma annyi gond
juk, bajuk van, hogy türelmük 
sincs, idejük sincs a komoly da
rabok meghallgatasára-, de min
denkinek jól esne egy kis vidá
mabb műsor, amely eloszlatna 
kissé komorságát Meg valamit. 
Ne csak a fuvarosnak állítsák 
össze a műsort, hanem a vidékre 
is gondoljanak. A különféle mű
vészi nagyságok imitatorai lehet
nek elsőrangu-ik a mágus neme
ben, de a vidék aiig ismeri az 
imitáltakat s igy nagyobb rész nem 
érti az előadást.

— A síkos járdák. Hétfőn 
estefelé gyenge eső permetezett, 
amely a járdákon azonnal meg
fagyott s azok oly síkossá lettek, 
hogy eletveszélyes voit járni. Az 
utcák neptelenek is lettek egy- 
szere, mert mindenki örült, hogy 
épkézláb hazaérkezett. A hazak 
előtt ugyan szórtak hamut, fű
részport, de az is pár perc múlva 
síkossá lett. Nagyobb szerencsét
lenség nem történt, bar igen so
kan elestek s kisebb zuzódasokat 
szenvedtek.

— Tavaszi divatlapok megér
keztek eskaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papit kereske
désében, Mohács.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi januar hó 
27 tői 1933. fe ruár hó 3 ig. 
Születések: Darabos Erzsébet
Mária, Bán Ilona, Schillinger Já
nos, Kulutácz Magolna, Kraft 
Rozália, Dohány Julianna, Bor
bély Katalin. Házasságkötések: 
Preizinger Ede és Honner Kata 
lin. Halálozások : Neumayer 
Mária Anna 6 éves, Katoli János 
88 eves, Biunn Mihály 78 éves, 
Illés Teréz 69 éves, özv. Ásványi 
Lajosné 78 eves, J. Szabó Ist
ván 71 éves, özv. Ferkov And- 
résné 77 éves, Braun Anna 13 
éves, Puhl Péterné 25 éves, özv. 
Péri Mihályné 62 éves, Bablity 
Mátyás 52 eves.

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS. 

Laptule|dono* ás kledé i 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYILTTER
At ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség )

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen fiú, férj, 
édesapa, nagyapa, após és rokon

Izsák János 
vendéglős 

elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétük ki
fejezésével,avagy a temetésen való 
megjelenésük által enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ezúton is a 
leghálásabb köszönetünket.

Mohács, 1933 február hó 4.
A gyászoló

Izsák család.

2033. sz. 1933. vht.

Árverési hirdetmény.
Dr Schmidt Miklós mohácsi 

ügyvéd ált3l képvise't Bátaszék 
Sárközi Takarék és Hitelbank r.t. 
javára vh. szenvedő dunaszekcsői 
lakosok ellen 765 pengő tőkekö
vetelés és járulékai erejéig a mo
hácsi kir. járásbíróság 1932. évi 
6576. számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőktől 1932. 
évi november hó 14 én lefoglalt 
1763 pengő 30 fillérre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir. járás 
bíróság fenii sz.végzésével az árve
rés elrendeltetvén, annak 1908. évi 
XLI. t. c. 20 § a alapján fentirt 
valamint zálogot szerzett más 
foglaltatok javára is végrehajtást 
szenvedő lakásán Dunaszekcsőn, 
677 hsz alatt, majd folytatólag 
II. rendű végrehajtást szenvedő 
pincéjében 'eendő megtartására 
határidőül 1933 évi február hó 
7 napjának délután fél 2 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok, borkád, hordók, 
borok, borjuk s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés ellené
ben, esetleg becsáron alul 
is, de legfeljebb2 3-ért elfogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot 
nem nyilvánít.

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyó vételárból végrehajtató 
követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben 
korábbi zálogjoguk a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tű
nik, igényüket az árverés meg
kezdéséig nálam írásban vagy 
szóval jelentsék be.

Mohács, 1933. évi január 
hó 12-én.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Mohács megyei város polgármesterétől 
404/1933. sz.

Hirdetmény.
A város polgármestere 

közhírré teszi, hogy az 1933. 
évre szóló borfogyasztási 
adó egyezségi tárgyalásokat 
f. évi január hó 30-tól feb
ruár hó 11-ig bezárólag a 
város fogyasztási adóhivata
lában (40. sz. szoba) fogja 
megtartani. A város egyez

séget csakis italmérési enge
déllyel nem biró szőlősgaz
dákkal köt oly feltétel mel
lett, hogy az átalányösszeg
ben megállapítandó adót a 
szőlősgazda két részletben 
pontosan megfizeti, mégpedig 
az adó első felét az egyezség 
alkalmával, a második legké
sőbb f. évi augusztus hó 31 -ig 
bezárólag. Kötelezettséget kell 
vállalni ezenkívül a bortermés 
és az eladások pontos beje
lentésére, továbbá ennek el- 
lenőrizhetése végett a bor
vizsgálat bármikor való meg
tartásának megengedésére.

Mohács, 1933. évi január 
hó 21-én.

Lipokatits János
polgármester h.

Jóminöségü fehér boromat 
25 literes tételekben

34 fillérért
literenként, fogyasztási adóval 

együtt árusítom.
Bupp János.

1932 vh. 1049. sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Schmidt Miklós ügyvéd 
által képviselt Bátaszék Sárközi 
Takarékpénztár Hitelbank végre 
hajtatók javára végrehajtást szen
vedett dunaszekcsői lakósok ellen 
1423 P tőke és járulékai erejéig a 
mohácsi kir. járásbíróság 1932. P. 
7066 sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőknél 1932. évi 
november hó 9 én le-, illetve 
felülfoglalt és a 1049 1932. sz. 
foglalási jegyzőkönyvben 1—11. 
t. alatt összeirt 1136 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság 7066 1932.
sz. 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 Dunaszekcsőn leendő 
megtartására 1933. évi február 
hó 7. napjának délután 2 óráját 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútor, sertések, csöves tengeri 
stb. s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek készpénz
fizetés 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% bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi január hó 
7 én.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.
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Tompa Mihály u. 12. 
számú házban egy 

2 szobás lakás 
május hó 1-re 

kiadó.

Ingyen lakást adok 
takarításért gyermektelen 

házaspárnak
Bingold Kálmán

Kazinczy ucca 7.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna n ellett 5 
katasztrális hold 

prima szőlő 
és 3 hold 

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cím a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás. Kiadó
Széni Járos ucca 12 számú 

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

Érdeklődni It hu o»t

OFF JUSZTUS asztalos mesternél.

Mérlegek éssulyok 
javítását és hite
lesítését otosón 
és szakszerűen 

váltatom

20 FILLÉRES REGÉNYEK
egész sorozata

Kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében, Mohács |

azonnal egy 
pékség, 

kemence, üzlethelyiség 
és berendezéssel.

Izsák Julisnál
Szent János ucca 20.

HELLBERG JAKAB 
mérleg javitó és géplakatos 
Mohács, Vörösmarty u, 13

Piaci
Búza
Zab
Rozs

A n |r ■ * ■zerd.i
heti P|.C(H>

76-os 12.50 P
— — 6.80 P
- — 6.- P

Árpa — 7‘— P
Tengeri morzs. 5.20.P 
Tengeri csövest—.—’p 
Bab — — 7.- P

Burgonya eladás.
Legalább 50 kg. vásárlásnál 
Tavaszi rózsa kg. 8 fillér. 
EHa kg. 6 fillér.

Lencse (5 kg. vásárlásnál) kg. 18 fii.

'V'njda Sándor 
gabonakereskedő, Városház u. 9,

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

kocsma 
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cim a kiadóhivatalban,

Zefir kályha 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
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Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

1
1
1
1
1
Teavaj

liter tej
deci tejföl
kg. I. Trappista sajt 

II. Trappista sajt 
túró . . . .

SF’ái

kg.
kg.

1
1

fillér
08
60
20
20

2.80 pengő

p
p

fillér 
fillér 
filléi 
fillér




