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A t. Ház és tagjai.
Aki a magyar parlament 

életét figyeli, szororuan ta
pasztalja, hogy az ország
gyűlés kisebb jelentőségű 
ügyekkel foglalkozik akkor, 
amikor a gazdasági életet a 
teljes elmerülés fenyegeti. 
Napirendi viták, mentelmi 
ügyek, nemzetközi szerző
dések, de sehol olyan tör
vényjavaslat, amely a mai 
lehetetlen gazdasági pangás, 
a nagy munkanélküliség, a 
forgalomhiány ügyével fog
lalkozna, amelytől a magyar 
nemzet javulást remélhetne. 
Nem elég hirdetni a javulás 
reményét, olyan javaslatok
kal, olyan tervekkel kell 
jönni, amelyből latja az or
szág, hogy foglalkoznak a 
dolgaival s amelyekből re
mélheti, hogy reménye lehet 
a kibontakozásra.

Lehet azonban, hogy a 
kormánynak volt igaza, ami
kor a 33 as bizottságot meg
alkotta azzal az indokolás
sal, hegy a gazdasági élet 
napról-napra más követelmé
nyekkel lép fel, ahol gyor
san, napok alatt kell dönteni, 
néha órák kérdése a siker s 
ily természetű ügyeket a 
parlament mai nehézkes for
mája nem tudna gyorsan 
elintézni, amiből természe
tesen végzetes károk szár
mazhatnának.

Tegyük fel, hogy ez igaz, 
mert tényleg igy is van, kér
dezzük azonban akkor, hogy 
tulajdonképen miért nem nyúl
nak bele erős kézzel, uj stí
lussal s miért nem alkotnak uj 
alkotmányt, amely más elve
ken épülne fel s amely — 
s ez jelenleg a legfontosabb — 
olcsóbb lenne.

A parlament mai formája 
tulköltséges ennek a mindig 
újabb adókra szoruló ország
nak. Kétszázötven képviselő
nek csak a tiszteletdiját szá
mítva óriási terheket ró az 
országra, amelynek semmi 
ellenértéke nincs, mert hetek, 
hónapok múlnak el, mig ér

demleges javaslatot, érdemle
ges tárgyalást látunk. Az 
egész világon kezdik belátni, 
hogy a parlamentárizmus 
kátyúba jutott. Nem tudta 
azokat az elveket teljes . 
egészében megvalósítani, 
amelyeket megalkotói meg
álmodtak. Nem valósul meg 
abban az értelemben a nép
akarat, ahogyan ezt a nép
parlament megalkotói elkép
zelték, hanem párturalmi 
rendszerek nőtték ki magu
kat még nyugaton is, ame
lyek irányítják és uralják az 
egész országot és lassan 
teljese i elszakadnak onnan, 
ahonnan kiindultak, a néptől I

Ha mindenhol baj ez, ná
lunk kétszeresen az. Mi pél
dául egy ilyen 33 as bizott
sággá! és róvidebb hosszabb 
időközben összeülő, napidi- 
jakkal dotált népképviseleti 
rendszerrel ugyanezt a mun
kát el tudnák képzelni, anél
kül, hogy a felelősség kér
dése csorbát szenvedne s 
anélkül, hogy a mainál rosz- 
szabb rendszer fejlődne ki.

Az anyagi oldalon pedig 
olyan óriási megtakarítást 
jelentene, amellyel az egész 
mostani adóemelés, tisztvi
selő fizetés csökkenés fe
dezni lehetne s nem lenne 
szükség arra, hogy a — 
pénzügyminiszter szerint — 
már magából a vagyonból kel
lessen az uj adókat meg
fizetni.

Rendkívüli időket élünk, 
rendkívüli eszközöket kell 
keresni, azonban a kormány
zatnak, a vezetőknek kell 
ezeket az eszközöket a leg
tisztább alkotmányos alapon 
megtalálni, mert ez lenne 
az az erkölcsi alap, amely a 
legteljesebb mértékben le
csökkent bizalmat ismét 
visszaadná.

A fejlődés nem ismer 
dogmákat, hanem csak ma
gát az életet s nem tűr 
akadályokat, különösen, ha 
ezek az akadályok csak a 

régihez való ragaszkodás. 
Ez szinte paranc-olóan kö
veteli hogy újat alkossmak,

Fejedelemhez illő pompával 
temették Apponyi Albertét. 
Százezrek látogattak el a koporsóhoz.
Budapest, 1933 február 13—14.

A februári nap áttört a téli 
reggelen s a- délelőtt már lan
gyos napsugarak veszik körül 
azt a hata'mas tömeget, amely 
ötös sorokban áll és vár a par
lament kupolacsarnoka előtt. A 
sor e'nyulik messze s valahol a 
parlamenten túl lehet csak csat
iakozni annak, aki megakarja 
nézni a nemzet nagy halottját: 
gróf Apponyi Albertét a ravata 
Ion

Nincs kivétel. Magasrangu 
katonatisztek az egyszerű poigá 
rokkal egymás mellett állanak és 
türelmesen topognak, amíg a 
kígyózó sor előrehalad. A vasár
napi napon becslés szerint száz
ezren látogattak el a koporsó
hoz s hétfőn is állandóan jöttek 
az emberek. Ez az elfogyhatat- 
len tömeg mutatja a legjobban, 
hogy kije volt a nemzetnek 
Apponyi, mert hiszen nem lát
ványosság vonzotta az embere
ket, hanem a kegyelet. Szinte 
eszményien egyszerű a ravatal, 
amelyen nyugszik a nemzet 
nagy fia s mégis áhitat fogja el 
a kupolacsarnokban az embere 
két s könnyek szöknek a sze
mekbe

Kedden reggel testületek, baj
társi egyesületek vonultak fel az 
utcán. A házakon gyászlobogó 
s egész nagy főváros hangulata 
a temetés hatása alatt áll. Ezer 
és ezer ember gyülekezik az út
vonalakon, amerre a temetési 
menet fog elhaladni és ezrekre 
menő tömeg áll a kordonok kö 
rül, mig benn a n«eghivottak 
mintegy hatezernyi tömege áll 
várja az érkező előkelőségeket 
és utána a temetés megkezdését

A kupolacsarnokban a ravatal 
körül helyezkedtek el a méltó
ságok és amint a kormányzó 
elfoglalta a helyét a magyar 
Himnusz hangjai csendültek fel. 
A Himnusz után vonult be a 
papság, élén Serédi Jusztinján 
bíboros hercegprímással, mö
götte a segédlet élén gróf Zichy 
Gyula érsek és Virág Ferenc 

más utón keressenek meg
oldást, inért a régi elvesz
tette a tömegek bizalmát.

megyéspüspökünk. A beszente- 
lés után Gömbös Gyula minisz
terelnök mondott beszédet.

— Magyar voltál — mon
dotta — remekbe foglalt magyar. 
Küzdöttél és szenvedtél ezért a 
nemzetért és bizonyára Te is 
odavarázsoltad a magyar égboltra 
Árpád álmát, Nagymagyarorszá- 
got.

— A világháború után ván
dora lettél a magyar igazságnak, 
a magyar gondolatnak, vándora, 
apostola, fáklyavivője a magyar 
igazságnak Nemzetközi fórumok 
felfigyeltek, mikor orgonához 
hasonló, búgó szép hangodat 
hallották. Mikor érvelésed súlyát 
elismerték — és kell, hogy el
ismerjék a jövőben is — elis
merték azt is, hogy ennek a 
nemzetnek joga van az élethez.

A miniszterelnök szavai után 
a Szózat következett, majd a fil
harmonikus zenekar gyászindulót 
játszott s megjelentek a halott
vivők s megkezdték a mintegy 
ezer koszorú elszállítását. Utol
jára a koporsót emelték le, amely 
után közvetlenül a család tagjai 
haladtak, majd a kormányzó a 
két Ház elnöíteivel, a miniszter
elnökkel és a kormány tagjaival.

A temetési menet tökéletes 
rendben haladt a kitűzött útvo
nalon, amelynek szélét szorongó 
tömeg lepte el s déli 12 órakor 
érkezett el a koporsó a Mátyás 
koronázó templomhoz, amelynek 
kriptájában alussza majd örök 
álmát a nemzet nagy halottja.

A rekviemet szerdán délelőtt 
10 órakor mondották el ugyan
csak a koronázó templomban.

Mohács város gyásza.
Mohács város közönsége lé

lekben vett részt a temetésen s 
osztozott a nagy gyászban. A 
kereskedők, iparosok kedden 
délelőtt 11 órától délután 2 
óráig bezárva tartották az üzle
teket s áhitatos ünnepi csend 
ülte meg az utcákat, amíg a fő- 

: városban a nagy temetés lefolyt.
Bán András-
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A Mohácsi Katolikus 
Legényegylet közgyűlése. 
: Vasárnap, február 12-én dél 
után 2 órakor tartotta a Mohá 
esi Katolikus Legényegylet évi 
rendes közgyűlését.

A nagy számban megjelent 
tagokat Pásztor Endre egyházi 
elnök üdvözölte és megnyitó 
beszédében megemlékezett a le
gényegyletek magasztos munká
járól. Beszámolt az egyesület 
múlt évi működéséről és köszö
netét fejeszte ki mindazoknak, 
akik va'amit is tettek az egylet 
érdekében.

Utána Pakusz Károly világi 
elnök pénztári jelentését adta elő 
és beszámolt az egyesület va 
gyoni helyzetéről. A költségve
tés és tagdijmegállapitás után 
következet a tisztujitás melynek 
eredménye az alábbi: Világi 
elnök : Pakusz Károly, alelnök : 
Rubint József, titkár: Uhl Ferenc, 
jegyző: Tóth Ernő, ügyész: dr. 
Schmidt Miklós, pénztáros: Thür 
Gyula, ellenőr: Barbély János, 
háznagy: Marksz János.

Választmányi rendes tagok: 
Bognár Antal, Czigler József, 
Ehlich József, Erős József, dr. 
Faltay János, Fridrich Oszkár, 
Gelencsér János, O'ancz Lajos, 
Hubay József, Keresztes János, 
Krall Rudolf, Láng Aladár, Lo 
vász István, dr. Margitay Lajos, 
Miholek József, ifj. Mutavsics 
Mátyás, Pap József, Ritter Jenő, 
dr. Rüll János, Schleich Ferenc, 
Schmidt Károly, Schmidt Lajos, 
v. Tolnay György, id. Tóth 
József.

Póttagok : Menczinger József, 
Nagy József, Nagy János, id. 
Pichier József, Rupp János, Czettl 
István.

Hivatalból tagjai a választ
mánynak : dr. Kápolnai Zsig- 
mond, Mayer Ferenc, Petrovics 
Dezső, Benedek József, László 
Márton dr, Reichardt György 
és a rendes tagokból hatan.

Pásztor Endre üdvözölte az 
uj tisztikart és kérte őket, hogy 
tisztüket továbbra is lelkiismere
tes buzgalommal lássák el. A 
közgyűlés elhatározta, hogy 
gróf Apponyi Albert elhalálozása 
alkalmából részvétét táviratban 
fejezi ki.

Több kisebb indítvány el
hangzása után Pásztor Endre 
záróbeszédében fölhívta az ifjú
ság figyelmét vezéreinek követé
sére és ezzel a közgyűlés véget ért.

M M W

Mentsük meg az 
1933. évi gyümölcs

termésünket.
A <Magyar Élelmiszer Újság* 

folyó évi január hó 15 én meg
jelent számában <Az osztrák 
alma leverte az árakat* címen 
megjelent újságcikk itt a magyar 
almatermő vidék kánaánján (ha
zai szakértők egybehangzó véle
ménye) akaratlanul is gondolko
dásra késztet és ösztönöz, hogy 
gondolataimat a gyümölcsterme
lőkkel közöljem.
XAz említett cikk megállapítja, 
hogy a behozatali engedélyek 
megszerzése után hazai piacunkra 

került osztrák alma a szilárduló 
árakat 30 százalékkal _ leverte. Ez 
természetesen gyümölcskereske
dőinket súlyosan érintette. A 
magyar gyümölcstermelő gazdát 
közelebbről érinti azonban a 
cikk további része, amely be
számol arról, hogy Steier or
szágból folyó évi január hó
15 éig a különböző külföldi pia
cokra 55.700 tonna almát szállí
tottak, ebből Magyarországra 
1560 tonnát, belföldi piacokra
16 300 tonnát és a stájerországi 
fölösleg még kürölbelül 13 000 
tonna.

Ezen számok, de főként Ma
gyarországra január hó 15 éig 
behozott 1560 tonna alma ben
nünket, magyar gyümölcsterme
lőket felelősségre von. Miért 
kell e szegény országnak, hol 
fölülmulhatatlan minőségű és a 
szomszédos államok részére is 
tetemes mennyiségű al nát ter
melhetnénk, külföldi behozatalra 
szorulni és ezzel egyébként is 
nehéz gazdasági helyzetünket 
még mélyebbre sülyeszteni.

Almaterme'ésünk kapcsán be
hozatalai és kiviteli mérlegünk 
azonban politizálással nehezen 
fog meg megváltozni. Ezen té 
ren első teendőnk, hogy annyi 
kifogástalan minőségű és meny- 
nyiségű gyümölcsöt termeljünk, 
amennyit csak belföldi piacaink 
felvenni képesek sőt a külföldi 
piacokra is jusson bőségesen 
belőle.

Ezen cél szolgálatában álló 
teendőink részletes felsorolására 
rendelkezésemre álló he’y na 
gyón kevés volna, ezért jelen 
alkalommal csupán a legsürgő
sebb munkákra kívánom felhívni 
a gyümölcstermelő gazdák fi
gyelmét. Ragadják meg az alkal
mat és még a fák rügyfakadása 
előtt gyéritsük meg a gyümölcs
termelésünk sikerét teljes mérték
ben kétségessé tevő gomba és 
rovar kártevőket.

Mindenek előtt szedjük össze 
a fáinkon található hernyófész
keket, gyümölcsmumiákat. A fák 
száraz és beteg ágait fűrészeljük 
le, aztán mindezeket égessük el. 
A tulsürü koronáju fák ágait 
ritkítsuk meg, hogy az éltető 
levegő és napfény a fa koroná
jába behatolhasson. Ezután el
kerülhetetlen teendők a perme
tezés, amitől mi oktalanul anyira 
idegenkedünk.

Permetező anyagul a házilag 
is előállítható kaliforniai mész- 
kénlevet ajánlom elsősorban, 
mely permetező anyag a gomba 
betegségeket, a szívó rovarkár
tevőket, a fákra károsan ható 
mohákat és zuzmókat egyaránt 
elpusztítja. A kaliforniai mész- 
kénlé, mely anyaggal alma és 
körtefáinkat a rügyfakadás előtt 
még permetezhetjük, házikészi- 
tése a következő: 10 liter vizet 
vas üstben felforralunk, 85 deka 
égetett mészport és 1.45 kg. 
kénvirágot jól összekeverünk, 
majd a forró vizbe öntjük. Egy 
órán keresztül állandó keverés 
mellett forrni hagyjuk, miközben 
az elpárolgó vizet pótoljuk. Az 
igy készült tömény oldat min
den literéhez 4.25 liter vizet ön- j 
tünk és a permetezést még az | 
nap végezzük, mert a permetező 
anyag hatóereje később csökken. 
Ezen oldathoz ónozott permete- , 

zőt kell használni, mert a rezet 
oldja.

Vértetves alma és körtefák 
permetezésére gyümölssfakarbo- 
liumot (Enda) használjuk 15—20 
százalékos oldatban.

Sz'lva, cseresznye, barack és 
mandulafáink permetezésére 2 
százalékos bordói levet használ
junk hozzáadva fél százalék kén
port vagy sulfarolt

Ezen rügyfakadás előtti per
metezésünktől kel'ő eredményt 
csak akkor várhatunk, ha perme
tezést tökéletesen (áztatásszerfl- 
lég) végezzük

Felsorolt munkák megfelelő 
körültekintéssel, kevés költség
gel elvégezhetők. Ha a gyü
mölcstermelők egyöntetűen el 
végeznék e munkát, valamint a 
tavaszi és nyári permetezéseket, 
melyeket időszerint ismertetni 
fogok, hiszem, hogy az őszi 
gyümölcsszüret minden gyű 
mölcstermelő gazda gondját né
mileg megkönnyítené.

Orosz Gyula
m. kir. gazdasági tanár.

A gépek és a 
munkanélküliség

Már a múlt században nyil
vánvalóvá lett, hogy a gépipar 
fejlődése forradalmat fog jelen
teni a termelésben és a munka 
p:acon egyarát. Már akkor ag
godalommal töltötte el az embe 
reket, hogy a gépipar fejlődése 
rengeteg munkásnak és kézmű 
iparosnak veszi el a kenyerét.

Az emberiségnek a géppel 
hosszú esztendőkön keresztül 
folytatott elkeseredett küzdelme 
bizonyítja, hogy az aggodalom 
alapos volt. A technika hihetet
len fejlődése lehetővé tette, hogy 
a gép még oly területekről is 
kiszorítsa az emberi kéz munká 
ját, mely területre szinte elkép 
zelhetetlen volt a gép bevonu
lása és annak az emberi kéztől 
való függetlenitése. A gép fejlő
dése következtében a szükség
letek sokkal rövidebb idő alatt 
készülnek el, mint azelőtt, miál 
tál sok munkáskéz vált szabaddá.

Az ezzel növekedő munkánál 
küliség és szociális bajok orvos
lása, — melyek miatt méltán el
keseredettek az emberek, — el 
sőrangu feladata minden ország
nak. A napról napra növekedő 
munkanélküliséget, nemcsak ta
nulmányozni kell, hanem sürgő
sen gondoskodni kell annak az 
orvoslásáról is. Már folynak is 
különböző kísérletek a munka 
nélküliség csökkentésére.

Legfontosabb ezek közül az, 
mely a munkaidő megfelelő le
szállításával igyekszik a kérdést 
megoldani. Sok államban szűk- 
ségrendeletekkel szállították le a 
munkaidőt, mert csak igy remé
lik, hogy sok millió ember ne 
maradjon állandóan munka és 
kenyér nélkül. Kísérletek folynak 
40 és 36 órás munkahetekkel.

Sok vállalat maga tért át a 
munkaidő megrövidítésére. En
nek oka azonban a csökkenése, 
nem pedig a szociális szempont. 
A munkaidő csökkentése tehát 
a munkanélküliség egyre kisértő 
problémáját még csak átmene
tileg sem oldja meg.

Itt pedig végérvényes megöl- 
dásról kell gondoskodni. A 
munkanélküliek sok milliójának 
keserves jajkiáltása sürgeti a 
megoldást. Milliók és milliók 

| minden reményüket vesztve, 
nyomasztó gonddal a vállukon 
munka nélkül ténferegnek. De 
hol is szerezzenek munkát és 
kenyeret ? A lezárt gyárakból ? 
Az üres műhelyekből vagy a 
bezárt irodákból? Itt csak két
ségbeesés terem, de nem kenyér. 
A kétségbeesett emberek millió- 
ját meg kell menteni a kommu
nizmus karjaitól!

Gyökeres megoldást csak a 
szükségleteknek, a fogyasztásnak 
a fokozott munkateljesítmények 
arányában való fokozásától és 
az ezáltal meginduló uj terme
léstől várhatunk. Ezt a megol
dást sokan lehetetlennek fogják 
tekinteni, mert köztudomású, 
hogy úgy nyersanyagokból, mint 
iparcikkekből túltermelés van. 
Hiszen érezzük ezt mi is! Me
zőgazdasági termelésünket kép
telenek vagyunk elhelyezni. Ipari 
országok feleslegeik részére nem 
találnak piacot, fogyasztót. Ha 
azonban jobban vizsgáljuk a 
helyzetet, látni fogjuk, hogy egy 
kis jóakarattal, belátással, áldo
zattal mennyire lehetne javítani 
s lehetne emelni a fogyasztók 
számát, miáltal a termelés fellen
dülhetne.

De hát miért kellett óriási ká
vémennyiséget az óceánba szór
ni, mikor millió és millió ember 
asztaláról hiánvzik ? Miért van 
gépekből és egyéb iparcikkek
ből felesleg, mikor más orszá 
gokban oly nagy szükség volna 
azokra ? Miért nem tudjuk me
zőgazdasági termésünket elhe
lyezni, mikor az emberek millió
jának szájából hiányzik az éltető 
falat ?

A termelt javak hihetetlen 
mennyiságe arra szolgál-e, hogy 
minél több ember számára lehe
tetlenné tegye az életet? Mind 
ez csak azért történik, hogy 
azok világpiaci árát mestersége
sen fenntarthassák. Miért nem 
arányosítják azok árát az elő
állítással járó fáradsággal ? Miért 
nem szívlelik meg Krisztus taní
tását, hogy a tőkés és a mun
kás egymástól él, hogy egyik 
sem nélkülözheti a mási
kat és egymást kölcsönösen 
boldogítani vannak hivatva. 
Mert egyes államok felfegyver
kezve néznek farkasszemet egy
mással. Mert megszűnt a biza
lom az emberek és az országok 
között. Mert minden állam füg
getleníteni akarja termelését és 
fogyasztását. Mert a vámsorom
pók gátolják a forgalom szabad
ságát.

A termelés és fogyasztás és 
ezzel a munkaalkalmak emelke
désének ezen mesterséges akadá
lyait meg kell szüntetni. Helyre 
kell állítani a bizalmat úgy az 
emberek, mint az országok kö
zött, meg kell szüntetni a gaz
dasági eizárkozódást. Le kell 
törni a vámsorompókat, mert a 
teljes összeomlást csak a vám
uniók létesítésével és gazdasági 
egyesüléssel lehet elkerülni En- 
megvalósítása sok nehézségbe 
ütközik, de nem lehetetlen Tör
tént is már lépés e téren. Igy a 
német—osztrák vámszövetség. Ez 
a francia közbelépés folytán meg
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hiúsult.. De ha Ausztria haj
landó volt Németországgal 
vámszövetségre lépni, mely 
bizony hátrányos lett volna 
reá nézve, kétségtelen, hogy ha
zánkkal is hajlandó lett volna 
megkötni annál is inkább, mert 
itt sokkal nagyobb az egymásra
utaltság. Buzafeleslegünk felét 
Ausztria képes felvenni. Búzater
melésünk csökkentése és mező 
gazdasági termelésünk céltuda
tos átalakításával (állattenyész
tés fokozása, len, kender, do
hány, termelése) elérnénk azt, 
hogy feleslegeink nagy részét 
Ausztriában helyezhetnénk el. 
Ausztria iparcikkei részére pedig 
vámmentes lehetne az egész 
magyar piac. Hazai iparunkat ez 
csak igen kis mértékben érintené

Mivel úgy hazánk, mint 
Ausztria gazdasági válságban 
szenved, meg kell valósítani a 
magyar-osztrák vámszövetséget, 
hogy mi és Ausztria a múlt 
tradícióira támaszkodva, gazda
sági egymásrautaltság alapján 
egy életképes gazdasági biokban 
egyesüljünk, hogy a teljes össze- 
emlást elkerüljük.

Ilyen gazdasági szövetkezé
sekkel elérhető lenne, hogy a 
feleslegekek elhelyezést nyerjenek, ' 
hogy az uj termelés megindul- i 
jón, ami pedig uj munkaalkal- 
kalmak keletkezését és a munka 
nélküliek millióinak foglalkozását 
hozná magával. A kereseti lehe
tőségek emelkedése pedig a fo 
gyasztást emelné, miáltal a ter
melés fokozódhatna.

Végeredményben a gazdasági 
helyzet javulását, a termelés és 
fogyasztás emelkedését, a mun 
kanélküiiek elhelyezését, az em
berek megelégedését vonná maga 
után.

Szldonya Ján ot.

Mohács város idegen
forgalmi plakátjai.

A városházán a polgármesteri 
előszobában a könyvtár szek
rényre kifeszitve három ives 
plakát lepi meg az embert Az 
egyik plakát felirata: .Nyaraljunk 
Mohácson !> Ez a plakát a 
strand propagandájára készült. 
Egy fürdőruhában levő hölgyet 
ábrázol, .mögötte a város szilhet- 
jével s a Dunával. A másik pla
kát felirata: .Utazzunk Mohács
ra ! Történelme gazdag, népvi
selete színes !» A harmadik pla
kát : .Mohácsi Farsang* felirattal 
a busójárásból vesz ki egy jele
netet. Három busó látszik rajta, 
amint járják a táncot. Mind a 
három plakátot Kőibe Mihály 
festőművész készítette vitéz dr. 
Horváth Kázmér irányítása mel
lett.

Ezek a plakátok első fecskéi 
annak az idegenforgalmi propa
gandának, amelyet Mohács vá
rosa ez évben bevezetni igyeke
zik Hogy azokkal a szerény 
eszközzel, amelyek erre a 
célra egyelőre rendelkezésre ál
lanak, sikerül-e ezen plakátokat 
mind elkészíteni es kidobni, 
nagy kérdés. Mindenesetre a 
város hatósága megfogja kísé
relni, mert tudatában van annak, 
hogy propaganda nélkül nincs 
eredmény. .

A plakátokon kivül, amelyek 
rendkívül sikerült alkotások s 

amelyekhez hasonló művészi I 
plakátokkal kevés város dicse- i 
kedhetik Magyarországon, készül 
egy kisebb ismertető füzet is 
Mohácsról, a város nevezetessé
geiről is, amelynek illusztrációi 
már készen vannak s amelyet 
ingyen szándékozik a város 
egyelőre az összes középiskolák 
nak és a baranyamegyei közsé
geknek megküldeni, amennyiben 
erre szükséges pénz rendelke
zésre fog állani. Pécsett szintén 
kiadtak egy ilyen kis füzetet, 
amelynek költségeit azonban a . 
kereskedelem és a gyáripar, to 
vábbá a száliódák és vendéglők 
áiiották, úgyhogy jelenleg már 
négy nyelven adták ki s elárasz
tottak vele Ausztria, Franciaor
szág és O'aszország idegenfor
galmi hivatalait. Kívánatos volna, 
hogy a költségeknek legalább 
egy részét itt is azok az érde
keltségek vállalják, akiknek a 
legtöbb hasznuk lesz az idegen
forgalomból. A könyvet szintén 
Kőibe Mihály és vitéz dr. Hor
váth Kázmér állítják össze.

XXXXXXXXXXXK 

A Mohácsi Polgárok 
Olvasóköre közgyűlése

A Mohácsi Polgárok Olvasó
köre múlt vasárnap tartotta ren
des közgyűlését, amelyen a ta 
gok szép számmal vettek részt.

Schmidt Lajos elnök nyitotta 
meg a közgyűlést s vázolva a 
múlt év történetét a súlyos gaz
dasági válságról beszélt, amely 
különösképen ezen egyesület 
tagjait sújtja, akik majd teljesen 
kisgazdák. Csak az lehet a vi
gasztalásunk, hogy egész viiá 
lágon igy van, de reméli, hogy 
hamarosan véget ér ez majd. 
Kéri a tagokat, hogy a tagdíjat 
pontosan fizessék, hogy az 
egyesületi élet fennakadást ne 
szenvedjen.

A pénztári jelentés 1286 P 
bevétellel szemben 1252 pengő 
kiadással ismertette az elmúlt év 
anyagi részét. Ugyanezen az 
alapon állítják össze a követke
ző évi költségvetést, mégis aján
latosnak látszik a tagdijmérséklés.

Több kisebb ügy után a köz
gyűlés a tisztujitást ejtette meg 
az alábbi eredménnyel: Elnök ; 
Schmidt Lajos, alelnök Báli Pé
ter, háznagy Almann Miklós, 
igazgató Riszt András, jegyző 
Heréb János, II. jegyző Szűcs 
Péter, ügyész dr. Schmidt Mik
lós, pénztáros Matkovics Mátyás, 
ellenőr Molnár József, könyvtá
ros Horváth Mihály, számvizgaló 
bizottság Balázs Mihály, Seregé- 
lyi János, Horváth István, ifj. 
Haramza István, Lipokatics 
György. Választmány Heréb 
Mátyás, Vészeli József, Heréb 
István, ifj. Heréb György, Heréb 
Antal, Szűcs Mihály, Pucher 
András, Pécsi Péter, Petrovics 
Károly, Halász Péter, Pichler 
József, ifj. Báli János, Pécsi 
György, Kasza András, ifj. Vö
rös Mhály Kosza Antal, Bakó 
Gergely, Kiss József, Bakó Mi
hály, közép Bencsik János, id. 
Pécsi Mihály, Bencsik József, id, 
Heréb József, Gadányi János. 
Mészáros Mihály, Gulyás István, 
Vészeli Simon. Póttagok Horváth 
József, Bakó János, Gulyás Jó- 
szef, Vörös Péter.

Kegyelettel adózott a 
közgyűlés Apponyi 

emlékének.
A város Speyer kötvényeket vá
sárol. — Törölték a helybeliek 

helypénzét.
Csütörtökön délután fél 3 órai 

kezdettel tartotta a város képvi
selőtestülete rendes közgyűlését. 
A Városi Keresztény Part majd 
teljes számban g\ ült össze, mig 
a Városi Part csak lassan szál
lingózik.

A közgyűlés megnyitása után I 
felállt dr Margitay Lajos pol
gári,es'.er s vele az egesz köz
gyűlés. A polgármester emelke 
d; t szellembe”, a legmélyebb ke
gye ettel emiekezett meg a nem
zet nagy halottjáról: gróf Apponyi 
A.bertről. A közgyűlés tagjai 
megilleiődve hal.gattak a magas- 
szárny alasu beszedet.

A közgyűlés első érdcm'eges 
pontja a Baranyai Villamosság 
r. t áltál rendelkezésre bocsáj- 
tolt 6J ezer pengőnek az eredeti 
határozattól elterö felhasználása.

vitéz SzŐnyi Alajos referálta 
be az ügyet. Tejes reszlvtessseg- 
gei ismer éli a Speyer kölcsönt, 
amelyet Amerikában helyeztek el 
s amely az utóobi időben nev- 
enekének negyedére esett le. A 
varosnak jelenleg 43 ezer pengő, 
kell évente fizetnie kamat es 
tör esztés címen, au.ennyiben a 
viilamosmücrt kapott 60 ezer 
peng' ért Speyer kötvényeket vá
sárolná, ez esetben mintegy 250 
ezer pengő értékű kötvény’ tulaj
donosa lenne s 19 ezer pengő 
kamatot visszakapna a lefize ett 
kanta.ból. Vitéz Szőnyi minden 
oldalról megvilágítja a kötvény- 
vásárlcst s nem talál sehol olyan 
momentumot, amely ve 3zély t, vagy 
vesztesseget rejtene in gaban s 
igy mir.denképen ajánlhatja a va
sai lást.

A tárgyhoz elsőnek Schmidt 
Miklós dr. szólott, aki olyan 
i agy fontosságúnak tartja e.t az 
ügyet, hogy alaposén kellene 
megtárgyalni. Utána dr. Schwartz 
B -la, Schmidt Károly, dr. Beck 
Alajos, Vida Dezső, Pettovics 
Karoly szóltak hozza. Nívós, ko
moly vha fejlődött, amely néha 
neves volt ugyan, de minden
esetre mindkét felfogas részéről 
az őszinteség tükröződött vissza. 
Végül is szavazásra került s 32 
szavazattal 10 ellenében elhatá
roztak a kötvényvásárlást.

Az ásványvíz es a szikviz 
n egadóztatasanak kérdését levet
tek a napirendről.

Nagyobb vitát kel ett a hely- 
penz ügye, amelynél Czernics 
Mátyás és társai azt kertek, 
hogy a mohácsiak ne fizessenek 
helypénzt. A vita során Csupics 
Lukacs, Petrovics Karoiy es 
Bükkös Ferenc szólaljak fei s a 
szavazásnál majdnem egyhangú
lag — a tisztviselő s .avazatok 
nélkül — a helybeliek hely pén
zét törölték.

Több kisebb ügy után a köz
gyűlés fel 6 órakor ért veget.

— Uj lap. Kaposváron Uj —Vir
radat címmel szépirodalmi lap 
jelent meg, amely az irodalmon 
kivül a művészettel és kritikával 
foglalkozik A lapot Csermely Ist
ván szerkeszti.

IGYUNK
ZWACK-UNICUI
gyomorerösitő likőrt.

— Li ügyvéd. Dr. Csdky 
Árpád az ügyvédi és birói vizs
ga második részét dicsérettel 
letette. Az uj ügyvéd Mohácson 
nyit irodát s összeköttetései és 
ismerettsége mindenesetre re
ményt nyújtanak annak mene
telére is.

— H .lálozás. Deutsch Kornél 
Pécs város ny. főszámvevője éle
tének 79 ik evében szerdán délu
tán meghalt Az elhunyt Pécsett 
az adófelügyelőségnél kezdette 
meg hivatali pályáját, majd 1887- 
ben Mohács nagyközség pénztárosa 
a lett. 1892-ben került Pécs városá
hoz, ahol 1927-ig, nyugalomba 
vonulásáig dolgozott. Mintaszerű 
tisztviselő volt, akit sokszor talált 
az éjszaka Íróasztalánál.Nyugalom
ba vonulása után Mohácsra költö
zött s itt élt Kornél fiánál. Halá
lát két fia Deutsch Kornél és 
Valér s kiterjedt körű rokonság 
gyászolja. Temetése penteken dé
lután volt mely részt mellett.
— Hamberger Ferencé sz. Egrich 
Teréz eletenek 67-ik évében f. 
hó 16 an meghalt. Halálát az 
Egrich, Kecskés, Schnell, Városi 

j csaladok gyászolják. Temetése 
szombaton délután — lapunk 
megjelenésekor — 3 órakor lesz.

— az 0. T 1. filonácsi Kiren
deltségének megszüntetése. A 
kirende tség vezetősége tudomásá
ra hozza a munkaadóknak és a 
biztosítottak, hogy a kirendeltség 
vegleges megszüntetése a legkö
zelebbi rapoüban megtörténik s 
ezzel a kirendeltség beolvad a 
pécsi kerületi pénztarba. A pécsi 
kerületi pénztár egy a Mohácson 
felállítandó közvetítő szerv utján 
fog gondoskodni a Mohácsai való 
kapcsolat fentartásaról. A kiren
deltség megszűnése után a köve
tendő eljárás feiöl hirlapok utján 
részletes tájékozást ^fognak kapni 
az érdekeltek.
j,— A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet csoportja ma, vasarnap 
délután pontosan 4 órától a bel
városi r. k. elemi népiskolában 
gyűlést tart, melyen előadó lesz 
Balázs Maria tanítónő.
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— A farsang utói busójárás 
megszervezése. Mint ismeretes 
Mohács Városa a farsangi busó
járás propagálására a költségve
tésben bizonyos összeget irányzott 
elő. Ennek alapján felhívja a pol
gármesteri hivatal mindazokat, 
akik ezen busójárásban részt 
óhajtanak venni, legkésőbb e hó 
2O.-éig jelentkezzenek} a város
házán vitéz dr. Horváth Kázmér 
városi aljegyzőnél, aki az ez évi 
busójárást megrendezi- Mindazok 
akik ebben résztvesznek és eredeti 
álarcban jelennek meg farsang va
sárnapján és keddjén tartandó 
felvonuláson mérsékelt díjazást 
kapnak. Ezenkivül a legeredetibb 
ősi faálarcokban megjelenő busók 
részére dijakat adnak s az első 
dijat nyert faálarcot és felszerelést 
a város a muzeum részére meg
vásárolja. A dijak és a felvonulás 
programmja lapunk leghözelebbi 
Számában jelenik meg. A busó
járásban résztvevők jövő vasár
nap és utána következő szombaton 
próbát tartanak a püspökkastély 
udvarán, amelyen azok akik a 
díjazásban részt óhajtanak venni 
okvetlenül megjelenni kötelesek. 
Díjazni fogja a város azokat is, 
akik régi magyar viseletben, vagy 
pedig régi sokac asszonyviselet
ben jelennek meg a felvonuláson . 
Dijat kap az a csoport is, amelyik 
legotlesebb felvonulást rendezi.

— Hány sokac van Mohá
cson ? P. Leó múlt heti cikke 
nagy hullámokat vert fel a sokac- 
ság körében. A sokacok keve- 
seiték a statisztika szerint kimu
tatott létszámot s nem kiméivé 
fáradságot, egymás között be
osztva az utcákat népszámlálást 
rendeztek. Az eredmény a bel
városi plébánia terüietén 1235, a 
külvárosban 1214, vagyis össze
sen 2449 lélek Ehhez jön még 
a sziget 679 és a szőlőhegy 21 
sokaccal. A sokacság nálunk 
járt vezetői a statisztika tévedé
sét azzal magyarázzák, hogy a 
Pozsgai Bátaszéki, Dobszait, Tí
már stb. neveket magyaroknak 
vették, de nagyon sok olyan 
sokac van, akik anyanyelvűket 
magyarnak vallották s igy kerül
hetett az összeírásba a tényle
gesnél kevesebb sokac. Az egész 
ügyet a sokacok nem akarjak a 
nyilvánosság előtt folytatni, csak 
ezeket kérték helyreigazítani. 
Véleményük szerint az egyház
község kebelében kell folytatni 
a kérdés megtárgyalását, mert ez 
a legbensőbb ügye az érdekelt 
katolikusságnak. A magunk ré
széről nem foglalunk állást eb 
ben a kérdésben, ez szerintünk 
is a hitközség dolga, ahol meg
felelően van képviselve a sokac
ság is a magyarság is s elintéz
hetik egymás között az istentisz
teletek nyelvének ügyét.

— Országos vásár. Hétfőn, 
Mohácson országos állat- és 
kirakodóvásár lesz, amelyre vész
mentes helyről mindenféle állat 
felhajtható.

— A választói névjegyzék 
kiigazítása. A polgármester hir
detményt bocsátott ki a belügy
miniszter rer.delete alapján a vá
lasztói névjegyzék kiigazítás tár
gyában. Eszerint márc us lés 15 
között mindazok kérhetik a válasz
tói névjegyzékbe való felvételüket 
akik az 1930 évi összeirás alkal
mával más városban laktak, vagy 
az 1925. XXVI. t. c. értelmében

nyílik erre joguk. A kiigazítást 
Írásban kell kérni.

— Helyreigazítás. Lapunk 
múlt számában a kölkedi szurká- 
lásról szóló hírünk helyreigazitas- 
szorul. Ugyan is Nagy Lajos köl
kedi lakós van a kórházban s 
Kátoly István volt a szurkáló, aki 
ellen az eljárás folyik.

— Leventék figyelmébe. Fel
hívom az összes leventéket, hogy 
vasárnap, vagyis február 19-én 
délután 2 órakor a városhaza előtt 
gyülekezzenek. Egyben felhívom 
azokat is, akik a téli szünet előtt 
még nem tartózkodtak Mohácson 
hogy minden külön felszóllitás be
várása nélkül vasárnap ugyancsak 
jelen legyenek, mert mar az első 
mu.asztasuk büntetve lesz. Veze
tő főoktató

— A polgári leányiskola jel
mezes bálja. Vasárnap délután a 
mohácsi állami polgári leányiskola 
növendékei jelmezes bált rendez
tek, amely ez egyszer a szó leg
teljesebb értelmében a legnagyobb 
erkölcsi és ehhez igazodó anyagi 
sikerrel folyt ie. A kislángok bá
jos ötletes jelmezeket vettek fel 
és a régi nagy jelmezestéiyeket va
rázsolták oda a tornaterembe kis 
alakban. A terem zsúfolásig meg
telt, a széleken a szülők gyönyör
ködtek az apróságokban, a terem 
közepén pedig ment a tánc sza
kadatlanul. A Kát. Legényegylet 
házi jazz zenekara faradhatatla
nul húzta a talp alá valót, a ki
csik meg talán reggelig sem hagy
ták volna abba. Közben persze 
egy—egy szelet torta, vagy más 
sütemény jól esett s uj erőt adott, 

j Este hét órakor fájdalommal vet
ték tudomásul, hogy vege van s 

' nagy mulatságnak. Értesülésünk 
szerint az anyagi siker is meg
felelő volt s az iskola felszerelé
sének pótlására szép összeg jut.

— A kormány átszervezése. 
A kormányzatban nagyszabású 
átszervezés készül, amelynek célja 
decentralizálni a közigazgatást és

—..  estély
az Iparosok Olvasókörében I
Február 28 án, Farsang utolsó napján, jelmezes farsang 

temetést rendez az Iparosok Olvasóköre.
Műsoron szerepelnek Sajó és Hacsek stb. mókák. 

Értékes dijak kisorsolása. 
Világposta. Szerpentin és konfetti csata.

összesen:

Külön meghívót nem bocsájtunk ki. Jó zenéről és ita
lokról gondoskodva van. Legyünk ott mindannyian és 

^felejtsük bú- és bánatunkat.j

f centralizálni a kormányzást. Az 
egész országot hét nagy kerületre 
osztják s ezek lesznek a vidéki 
adminisztráció gócpontjai s itt 
intézik el a vidék ügyeit, miáltal 
a minisztériumokat tehermentesítik. 
A minisztériumok ezzel időt nyer
nek a kormányzat tevékenység 
fokozotabb teljesítésére Szó van 
egy egyseges gazdasági minisz
tériumról, amely a földmivelési és 
a kereskedelmi minisztériumból 
vonatnék össze. Külön termelés
ügyi osztályt szándékoznak beál
lítani a termelés irányítására.

— Tombola a püspöktemp
lom javára. Mint már múlt szá
munkban is közöltük, a külvá
rosi hívek február 19 én a városi 
tornacsarnokban 2 órai kezdettel 
tombolajatekot rendeznek. Érte
sülésünk szerint 1500 darab ke
rül kisorsolásra Üres jegy nem 
lesz, mindenki nyer tehát és igy 
érdemes lesz elmenni. Belépődíj 
10 fillér, tombolajegy 20 fillér.

— Sofort kiárusítás. Egy fő
városban járt olvasónk meséli, 
hogy a pestiek meg nem fogytak 
ki a tréfából, még a legnagyobb 
bajban is megvan az ötleiességük, 
amellyel mosol} ra gerjesztik a 
közönséget s esetleg becsábitjak 
vevőnek is a boltba. így az egyik 
kiárusítás alatt levő üzlet „Sofort 
kiárusítást1* rendez s ezzel csábít
ja a vevőket. Kívánjuk azonban 

i neki, hogy a „solort** olyan sokáig 
tartson, mint a sofort programm 
megvalositasa. Aztán vannak so 
fórt harisnyák, meg egyéb sofor- 
tok is. Azian mondja valaki, hogy 
nincs bennünk érzék a humor iránt. 
Lehet azonban, hogy ez már 
akasztófa humor. .

— A polgári kör bálja. A 
„Mohácsi Polgárok Olvasóköre 
folyó évi febiuár hó 27 én — 
hétfőn — este 8 órai kezdettel 
a Mohácsi Iparosok Olvasóköre 
nagytermében zártkörű műsoros 
táncmulatságot tart Műsor:

JBelép/ídij 
Műsor 
Sors,j egy 

fii*
ots.iR TO fillér

Bokros uram. Víg népszínmű 
három felvonásban. Irta : Ilyésné 
Ferenczy E. A műsort rendezik 
Dettkó Károly és Vörös Imre.

— Ezüstlakodalom Ferth 
Miklós Lippó község bírája és 
neje Moser Rozália folyó |hó 
11-én ülték meg ezüstlakodal- 
mukat. A kedves családi ünne
pen a rokonság vett részt, de a 
község vezetőségéből és vidékről 
is sokan keresték fel a jubiláns 
párt szerencsekivánataikkal. Ferik 
már 10 év óta bírája a köség- 
nek és törvényhatósági tag is s 
általános szeretetnek és meg- 
becsülésnek örvend.

— Tavaszi divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papirkereske- 
désében, Mohács.

— A legényegylet! leány, 
csoport teadélutánja. Vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a Kát. 
Legényegylet leánycsoportja zárt
körű teadélutánt rendezett. A tea- 
délután hangulatát kedves műsor 
emelte. Az első bohózatot „Ki az 

I erősebb** címmel bájos trió: Rá
nics Annuska, Ránics Mariska és 
Heil Annus adták elő meleg tap
sot aratva. A következő bohózat 
„Pótvizsga" volt, amelyet Bannó 
G:zi, Ránics Mariska és Knittl 
Ilonka játszottak ügyesen, sok 
tehetséggel. Kitűnő volt Bannó 
Gizi és Ránics Annuska felolva
sása. Ötletes, tréfás megjegyzések 
a ieánypajtásokról, amelyek kö
zött sok sok kis leány titok került 
napfényre és pirt varázsolt, han
gú atot hozott. Agócs Ilonka és 
B:rtalan Rózsi vidám dalokat 
énekeltek. Ezután persze tánc 
követk ízett, amely a hajnali 
órákba ny ült. A zártkörű teadél
utánt azonban — ezúttal kivéte
lesen — kinyitották az arany
ifjúság részére, mert mégis csak 
szebb a tánc, ha a fiuk is ott 
vannak.

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

— Álarcos nagybál a Kát. 
Legeny egyletben. A Mohácsi 
Kát. Legenyegyiet folyó évi feö- 
ruar hó 26 an (íarsangvasárnap) 
tarija hagyományos álarcos nagy- 
baljai. Beiepőd.j 1 személyre 80 
fi ler, csaladjegy (3 személy) 2 
pengő. Az ifjúságnak e mulatsága 
mar hosszú evek óta a legsike
rültebb baloknak egyike szokott 
lenni.

— Műsoros estély. A Mo
hácsi Földirnvesek Olvasóköre 
1933. évi február hó 19 én, va
sárnap a Mohácsi Iparosok Ol
vasókörének összes termeiben, 
házalapja javára tánccal egybe
kötött műsoros estélyt rendez. 
Kezdete este pontosan fél 8 óra
kor. Műsor: Süt a nap. Vígjáték 
három felovnásban. Irta: Zilahy 
Lajos. Rendező Samu János.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. leír, téli 

gazdasági istcola meteo
rológiai állomása Jelenti i 
1933. február 10-től február 17-ig.

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j- ö Cú 
a hőmérsékleti minimum — 6 C° 

csapadék 1 ’ volt.
IGAZGATÓSAD
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Műkedvelők a püspök
templom festéséért.
Telt ház. A nemes cél, a 

két külvárosi püspök jtem- 
plom festésének javára rende
zett előadásra felvonult Mohács 
minden rendű és rangú polgára. 
Mégis legnagyobb számban a so- 
kacsag volt képviselve. Hisz első
sorban a két templom ügye az ő 
ügyük. A műkedvelő garda két 
kivételleel mind sokac. Sokac 
műkedvelők magyar népszínmű
vet adtak. Csepreghy .Piros bu- 
gyellárisat*, nem első eset, hogy 
ez a műkedvelő gárda magyar 
népszínművét adott elő, de mégis 
ilyen nagyobb szabású népszínmű 
előadása még meghaladja erejét. 
Török bíró portájának zamatos 
magyarságából a szereplők egye
lőre csak a jószándekot tudták 
adni. A darabba lelket Detkó 
Károly, mint Peták káplár vitt, 
Detkó több mint műkedvelő. 
Csodálatos alakjai akár a kaszár
nyából, akár a falusi házak lakói
ból vannak véve, akár fiatalok, 
vagy öregek, mindig izig-vérig 
magyar levegőt adnak, magyaros, 
derűt és humort hoznak. Bárácz 
János Török biraja, Barácz An- 
nuska Zsófija, Detkó Nándor hu- 
szarkapitanya, Martines Marian 
Leveles Misije, Kovácsics Á’ica 
ciganyasszonya jó alakítások vol
tak. Klaics János és Gyurek 
Antal Pennása torz alakí
tás volt. ’A magyar népszín
műnek vannak nevetséges alakjai, 
de ezek nem groteszkek soha. 
Filakovics János Kósza Gyurkája 
talpraesett, igazi legény volt. Ver- 
bán János Csillag Pai őrmmeste- 
rét sok jószandekkal igyekezett 
megjátszani. Ügyes tancbetét, 
kedves dalok és a magyar nép
színművek örök meséje, a sze
relmesek összekerülése derűs, 
táncos hangulatot adott az elő
adás ottmaradt közönségének.

— A tisztviselők fizetéscsök
kentése. Amikor ezt hálljuk, első
sorban nem is a tisztviselő jut 
az eszünkbe, aki az áldozati bá
rány, hanem az a szerencsétlen 
közgazdaság, amelynek vérkerin
géséből — ha még lehet annak 
nevezni — ismét kivonnak vért, 
ismét lecsapolják s ismét injek
ciókra, állami akciókra lesz szük
sége, hogy meg ne halljon. Azért 
a közgazdaság jut eszünkbe, mert 
a csökkentés nem igazságos. A 
legnagyobb fizetési osztályban a 
7 °/0- os csökkentés kevesebb, mint 
a kisebben a három. Akinek havi 
800— 1000 pengője van könnyeb
ben tud 100 pengőt nélkülözni, 
mint a kisfiizetésü tiz pengőt. De 
mehetünk tovább is, akinek havi 
ezer pengője volt, ha a felére le
szállítják, még mindig a létmini
mumon felül van, mig a 150 pen
gős jövedelemből elvett 30 pengő 
az, amely hiányzik a tisztviselő
nek, az iparosnak, a kereskedő
nek, mert ez a 30 pengő volt az 
a részlet, amellyel cipőt, ruhát 
fizettek, az a részlet, amelyből 
esetleg napilapra, könyvre s egyéb 
igen szerény igényű úgy nevezett 
szórakozásra tellett. Ha már lé
keli szállítani, vannak más köny- 
nyebben lefaragható tételek. Sokat 
tudnánk ilyeneket elsorolni s ezeket 
ismerik bizonyára odafenn is, 
azonban ezekhez nem nyúlnak. 
És éppen ez a része a leszállítás

nak az, amely fáj a tisztviselő ősz- 
tálynaks amellyel megdöbbentették 
az uj rendelkezéssel.

— Az uj vámok kaptuk a 
következő levelet. Igen Tisztelt 
Szerkesztő Ur I Bír az elmúlt 
esztendők nagyon is hozzá szok
tattak a lemondás erényének gya
korlásához és ezért most is teljes 
megy nyugvással fogadtukáz ,ál 1 a ni 
háztartás egyensúlyának fenntar
tása érdekében tett újabb adó es 
fizetés csökkentési intézkedéseket, 
csak azon csodálkoztunk, hogy a 
kávé és a teának vámilleíéket ts 
felemeltek, holott ezt a két cikket 
ma már a nép legszelesebb ré
tégé is szívesen használta. Véle
ményünk szerint azonban ezen 
rendelet tervezője elfelejtette azt, 
hogy a milyen szívesen élvezete 
ezen cikkeket a fogyasztó közön
ség, éppen olyan hamar és eré
lyes gesztussal el is fogja hagyni 
a kávét és helyett kizárólag tejet 
mig a tea pótlásáré majd forralt 
bort fogunk inni, annal is inkább, 
mert ezzel az amúgy is nagy ter- 
nekkel küzdő gazdaközönseg ter
mékeit fogjuk jó egészséggel fo
gyasztani. A baj azonban csak ott 
lesz, hogy ezzel a remélt vámtöbb
let éppen úgy el fog maradni, 
mint az adóemeléstől várt bevételi 
többlet. Tisztelettel: több régi olva
sója.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi február hó 
10-től 1933. fetruár hó 17 ig. 
Születések; Kis Hegedűs Imre, 
Házasságkötések: Blum János és 
Rozinger Anna, Tompity József 
Ivánácz Maria, Vidak István és 
Laklia Teréz, Matkó János és 
Jaksics Katalin. Halálozások: 
Kovácsics Jánosné 67 évas, Bor- 
bás Mihályné 38 éves, özv. 
Sterk Sándorné 85 éves, László 
János 80 éves, Kis Hegtdüs 
Imre 1 napos, Faragó József 75 
éves, Deutsch Kornél 78 éves, 
Hamberger Ferencné 64 éves, 
Bévárdi Gyula 80 éves.

SPORT.
Puppi József az MTE intézője 

tisztségéről lemondott. Az intézői 
teendőket a közgyűlésig a vá
lasztmány szükebbkörü bizottsága 
látja el.

*
Az MTE — tekintettel a korai 

idénykezdéshez — szorgalmasan 
tartja az edzéseket (tréningeket.) 
Vasárnap is 2x45 perces kétper
ces kétkapus játék volt soron és 
a játékosok nagy számban meg
jelenve rendkívüli szorgalommal 
kergették a bőrt. Most már a 
hétközi edzések is siettetik a ké
szülődéseket a PSC ellen. A mér
kőzés — ha az idő is megen
gedi — a Deák téri pályán kerül 
lebonyolításra, mert a kastétykerli 
pálya gyenge pázsitját még kí
mélni kell.

•
Az MTE ezúton értesíti futbal

listáit, hogy vasárnap d. e. 11 
órakor jelenjenek meg a kastély
kerti pálya öltözőjében, délután 
pedig nagy kétkapus tréning lesz 
a Deák téri pályán.

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS.

Laptuiajdenos ás kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYI LTTER
A x ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesxtőség.)

Nyilatkozat.
Alulírott özv. Heréb Mátyásné 

közlöm a Mohácsi I Temetkezési 
Egylet tagjaival, hogy elhunyt 
leányomnak a Duna Általános 
Biztositó Részvénytársaságnál 
kötött életbiztosításának jóllehet 
csak 1 havi dijat fizetett ki, 
mégis fentnevezett Biztositó inté
zet 375 pengő teljes biztosítási 
összeget 3 napon belül kifizette. 
Miért is úgy a Temetkezési Egy
let vezetőségének, mint a Duna 
Biztositó intézet R T. igazgató
ságnak ezúton mondok hálás 
köszönetét.

özr. Heréb Mátyásné.
56 1933 Vh. sz

Árverési hirdetmény.
A pécsváradi kir. járásbíróság 

1390 1931 számú végzésével dr. 
Schmidt Miklós ügyvéd által képvi
selt Fridrich Oszkár végrehajtató 
javára 27 pengő 54 fillér tőke 
és járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési vágrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1931. 
évi julius hó 20 napján felül 
foglalt és 2040 pengőre becsült 
ingóságokra az árverés végre 
hajtató kérelmére elrendeltetik, 
annak a következő megnevezett:

1. Dr. Morvay Béla ügyvéd 
által képv Hofherr-Schrantz stb. 
rt. javára 98 P 90 f. 2. Dr. Ecker 
Ferenc ügyvéd által képviselt 
Egyetemes Kiadóvállalat javára 
37 P 25 f 3. Dr. Bíró Jenő ügy
véd általt képv dr. Biró Jenő 
javára 380 P 02 f 4 Dr. Kereky 
Mihály ügyvéd által képviselt 
Zádor József javára 40 pengő. 
5. Dr Kisfaludi Imre ügyvéd által 
képv. Pécsi Tárházak stb. rt. 
javára 900 P. 6. Dr. Furtényi 
Géza ügyvéd által képv. Hunyadi 
Ferencné javára 306 P 80 fillér. 
7. Dr. Leichner Miklós ügyvéd 
által képv Pécsváradi Gazd. stb. 
Bank javára 2000 pengő. 8. Dr. 
Rihmer Oszkár ügyvéd által 
képv Városi Gáz és Villamos
üzem javára 173 pengő 20 fillér. 
9 Dr. Rihmer Oszkár ügyvéd 
által képv. Pécsváradi Gazdasági 
stb Bank javára 278 P 27 f.
10. Dr. Rihmer Oszkár ügyvéd 
által képviselt Brusch Károly 
javára 2000-|-344 P 2344 pengő.
11. Dr, Fenyő Samu ügyvéd 
által képviselt dr. Trankovits 
Sándor javára 42 pengő tőkék 
és jár., továbbá a foglalási jegy
főkönyvből ki nem tűnő más 
zoglaltatók javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési jo
guk ma is fennáll és ha ellenük 
halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, Pécsváradoa 
a mozgószinház helyiségében 
leendő megtartására határidőül:

1933. évi február hó 27. 
(Huszonhét) napjának délután 

4 órája
tűzetik ki, amikor a biróilag le
foglalt mozgószinház berendezés 
u. m. vetítőgép, villanyfejlesztő 
gép, 96 zsölye és 89 tám'ásszék, 
9 pad s egyéb ingóságok a leg

többet ígérőnek készpézfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron 
alul is, de a kikiáltási ár kéthar
madánál nem alacsonyabb áron 
nyilvános bírói árverésen el fog
nak adatni még akkor is, ha a 
bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, ha csak ellenkező 
kívánságot írásban nem nyilvánít.

A netalán teljesített részfize
tések a követelésekbe lesznek 
tudva.

Azon ingóságokra, amelyeknek 
a kikiáltási ára egyezer pengőn 
felül van csak azok árverezhet
nek, akik a kikiáltási ár egy 
tizedrészét bánatpénzül leteszik.

Egyúttal felhivatnak mindazok, 
akik a befolyandó vételárból 
végrehajtatók követelését meg
előző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben korábbi zálog
joguk a végrehajtási iratokból ki 
nem tűnik, igényüket az árverés 
megkezdéséig írásban, vagy szó
val jelentsék be.

Pécs várad, 1933. évi január hó 
30 án.

Ungár Jenő
kir. jbirósági végrehajtó-

Lakás kiadó
Perényi utca 34. szám alatt 
3 szoba, 1 konyha, éléskamra és 

pince mellékhelyiségekkel.

Eladó ház,
mely áll 2 szoba, 2 konyha, 1 
kamra, istálló, mely 5 drb jószág
nak megfelel, pajta, alatta kuko- 
ricagóré, sertésól, kert 150 □-öl 

kuttal. Bővebbet
Tisza litván uoca 102. szám.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedóse 

Kiadó 
azonnal egy 
pékség, 

kemence, üzlethelyiség 
és berendezéssel.

Izsák Julisnál
Szent János ucca 20.

Zefir kályha 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Külföldi = 
== bélyegek 
nagy választék
ban kaphatók 

Fridrieh Oszkár 
könyvkereskedésében.
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Tompa Mihály u. 12. 
számú házban egy

2 szobás lakás 
május hó 1-re 

kiadó*
A mohácsi kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság._________

13377 1932. ti v. sz.

Árverési birdttmény-kivonat.
Dr. Horváth Lajos ügyvéd által 

képviselt Aladics Anna végre- 
hajtatónak Pavkovics György 
végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 387 pengő 30 f tőke
követelés és járulékai behajt .sa 
végett a mohácsi kir. járásbíró
ság területén levő Mohács köz 
ségben fekvő s a mohácsi 6268. 
sz. tkvi betétben A—1- sorsz. 
22067. hrsz. alatt felvett ingatla
noknak részére 194 25 P, az 
A-f-2 sorsz. 22068. hrsz. alatt 
felvett ingatlanoknak */« részére 
408 25 P. — az A-j-3. sorszám 
21562,1. hrsz. alatt felvett ingat
lan */2 részére 240.75 P, az A-|-4 
sorsz. 21562,2. hrsz. alatt felvett 
ingatlan »/s részére 278.50 P, 
az A+5. sorsz. 21563 1. hrsz. 
alatt felvett ingatlan részére 
150 50 P, a mohácsi 6269. sz. 
betétben A-j-1. sorszám 22069. 
hrsz. alatt felvett ingatlan »/, 
részére 26925 pengő kikiáltási 
árban, azonban ez ingatlanokra C 
1. és C. 1 sorsz. alatt 3198/1929. 
ik. sz. végzéssel özv. Pavkovics 
Mihály né sz. Schipter Mária ja
vára bekebelezett özvegyi jog 
fenntartásával.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek hivatalos helyiségében 
(Mohács, Szepessy tér 1. sz. fsz. 
1 ajtó) megtartására:

1933 évi február hó 27. 
napjanak délelőtt 9 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881; LX. t. c. 159. §-a alap
ján a kővetkezőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés alá eső ingatla
nokat a kikiáltási ár kétharmadá 
nál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet — (1908: XL1. t. c. 26. §)

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10" „-át készpénzben, vagy az 
1881: LX t. c 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek eiőleges bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881; LX. t. c. 147 150. 
170. §§. 1908: LX. t c. 21 §.

Az," aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb Ígéretet 
tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban kikiáltási 
ár 0 0 a szerint megállapított bá
natpénzt az általa ígért ár ugyan
annyi °, o áig kiegészíteni (1908 : 
XL1 t. c. 25. §.)

Mohács, 1932. évi november 
hó 7 napján.
Dr. Hadler s. k. kir járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Eladó
Mohácson, a Budapes'i or

szágút és a Duna mellett 5 
katasitrális hold 

príma szőlő 
és 3 hóid 

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

és szőlőtulajdonosok figyelmébe!
A súlyos gazdasági viszonyodra való tekintettel, a Fekál 

® trágya árát 60°,0 al lerzáilitottam. Ezáltal lehetővé teszem azt, 
g hogy run dén vimgus-" eteményes kert és szőlőtulajdonos be 
J szerezhesse és duan •< rirő növényt kapjon. 1 hold szőlőhöz

12—16 P értékű. 1 pi. növényeknél feszekirágyazással holdan 
S kint 4 P értékű Fikf.l trágya elegendő.

? Rendeléseket felvesz és utasítást ad :
1 RIESZ LAJOS Tompa Mihály utca 45. szám.

Cipészüzlet nyitAss!
A mélyen tisztelt közönséget ezúton értesítjük, hogy Mohácson, 

Horthy Miklós ut 2. szám alatt, a Balogh féle házban

úri- és női cipészüzletet 
nyitottunk, ahol mérték után a legdivatosabb férfi és női cipőket a leg
olcsóbb árban készítjük.

Mindennemű javítást elvállalunk.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérjük.

Tisztelettel
Hegedűs, Heller, Gyurkó és Kugli

úri és női cipészek.

r

íróval süti kenyerét
ma már minden háziasszony, mert tapasz
talta, hogy jobb, izesebb lesz a kenyér.

Csak egyszer tegyen vele kísérletet és 
mindig haszálni fogja.

t liter 8 fillér.

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete.

I
20 FILLÉRES REGÉNYEK 

egész sorozata
Kapható;!

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében, Mohács. |

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, ífiohács.

Házilag savanyított 

uborka és paprika 
Trebitscher ecetgyárban 

kapható.

I£1 sorén <1 ií

Ella burgonya
4 P métermázsája. Házhoz szállítja

Ehrenfeld Antal és fia.

9 hold föld, 2 szoba, konyha, 
kamra, istálló, kocsifélszer, góró 
és disznóó’as tanyával egyben 
szabadkézből KIőADÓ. 
Cim bikái* AliliAly

Mohács-Sziget, Ordas dűlő 234.

■ s.
12.50

7 50
6.50
8-25
5.30-P 
—P
7.- P

Piaci
Búza
Zab 
Rozs
Árpa
Tengeri morzs. 
Tengeri csöves 
Bab — —

Mohács megyei város polgármesterétől! 
918/1933. szám.

Hirdetmény.
Jelen soraimmal közhírré 

teszem, hogy az 1933. évi 
tavaszi haszonállatvizsgálat a 
következő sorrendben lesz 
megtartva:
március hó 6-án reggel

9 órakor Homoródon. 
délután 1 órakor Püspök
puszta,Ujmajorban, délután 
4 órakor a Klágyaiak ré
szére Püspökpuszta főma
jor előtt a Jdávodi oldalon, 
délután 6 órakor Püspök- 
pökpuszta főmajorban.

Március hó 7-én reggel 
8 órakor Tölösön, 10 
órakor Sárháton, délután 
2 órakor a révátkelésnél 
a szigeti oldalon.

Március 8-án, a vásártéren, 
e. cédulaház előtt reggel 
8 órakor Monacs belváros, 
a Horthy Miklós úttól fel
felé eső terület és Szőlő
hegy, délután 2 órakor 
Mohács belváros, Horthy 
Miklós úttól lefelé eső te
rület és réti tanyák.
Figyelmeztetem a lótartó 

gazdákat, hogy tartozik min
denki a fent mondott időre 
a tulajdonában levő lovát 
büntetés terhe mellett elő
vezetni. Ugyanekkor elhozan- 
dók a lónyilvántartó lapok is. 
Egyben figyelmeztetem a ló
tulajdonosokat, hogy aki ezen 
időre lovát nem tudja elő
vezetni, tartozik azt 8 nappal 
a vizsgálat előtt Mohács vá
ros közigazgatási ügyosztá
lyánál bejelenteni.

Mohács, 1933. évi február 
hó 10.

Dr. Margitay Lajos
polgármester.

lado
Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jő forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cim a kiadóhivatalban.




