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lARNAYG.
Jól van. Tegyük félre pár | Nincs pénz? Hiszen a bá- 

napra a gondokat és farsan- | lók eddig mind jól -sikerül- 
goljunk. Felejtsük el a sok 
ránchozó gondot, a gazda
sági válságot, felejtsük el az 
európai égen tornyosuló fel
hőket. vessünk fátyolt a 
munkanélküliek millióira — 
hiszen úgy sem tudunk se
gíteni rajtuk — ne törőd
jünk a politika sivártalansa- 
gával és 
lassúnk egyet!

Hiszen a farsang nem 
csak a mienk, vagy már 
egyáltalában nem a mienk, 
kopaszodni indulóké, öregeké, 
akik inainkban, idegeinkben 
még mindig ott hordjuk a 
háború vérzivatarainak emlé
két s akik talán éppen ezért 
szívesebben hajiunk a pesz- 
szimizmus felé, hanem itt 
van a fiatalság, ereiben élni- 
akarással, idegeiben egy jobb 
szebb jövő reményével. Az 
arcuk 
üde, a szemük ragyog s ha 
talán soha el nem érik azt 
a hangulatot, az ifjúságnak 
azt a boldog érzését, amely 
apáik szivében élt és ki-ki- 
tört ilyenkor farsang táján, 
de fiatalok, jogaik vannak!

Ne beszéljünk nekik szo
morúságról, hiszen úgyis 
szomorú az életük. Nincs 
állás? Hát aztán? A lelki 
egyensúly a fontos, amely
hez bizonyára még az is 
hozzátartozik, hogy a borús 
napokat vidám napok vált
sák fel. Optimizmust a lel
kűkbe, hogy az koravén ne 
legyen.

Nincs pénz? Ugyan ki 
mondja ezt, hiszen illetékes 
helyeken még mindig gya
nakszanak a jó öreg szalma
zsákokra, hát csak vegyük 
elő ezeket, adjuk oda nekik, 
hogy legyen egy napjuk, 
legyen egy éjszakájuk amely
re később visszagondolnak s 
amely ott ég a lelkűkben s 
bearanyozza majd az öreg
ség napjait.

— hajrá! — mu-

hiába válság —

!

tek, hát mégis csak kell lenni 
pénznek valahol. Hogy ezek 
már az utolsó pergők, az 
utolsó garasok, hadd legye
nek az utolsók, de farsan
goljunk . . .

. . . Úgy gondoltuk, hogy 
farsang vasárnapjára vidá
mabb sorokat hozunk Hi
szen tényleg a szórakozás 
ideje van. A tavasz már 
nemsokára előreveii ragyogó 
sugarait, a tavaszi szél már 
ott kopog az ablakon, ott 
kopog az ifjú sziveken. Mert 
nincs az a gazdasági válság, 
nincs az a szomorúság, 
amely a fiatalságot annyira 
elnyomná, hogy a tavaszt 
meg ne érezné, hogy annak 
szépsége át ne ragyogna a 
gondok felhőin Az étetósz- 
tön, az élniakarás isteni le
heletét nem tudja elnyomni 
semmi, csak legfeljebb aka
dályokat gördíthet eléje.

Szépet, vidámat akartunk 
írni, de kissé kesernyés lett 
az írás. Valahogyan velejár 
ez az idővel, valahogyan itt 
van már benünk s nem tud
juk egyhamar kidobni, de a 
szivünk legmélyén még is 
úgy érezzük, hogy az apák
nak elő kell venni az utolsó 
garast is, hogy legyen egy
két napja ennek a fiatalság
nak. A takarékosságot ne velük 
szemben alkalmazzuk, ha 
tudjuk, adjuk meg nekik a 
vidámságot. Nem kell ahhoz 
ragyogó külsőség, lehet a 
báliruha olcsóbb, de megle
gyen, legyen a zsebpénz ki
sebb, de adjuk oda, legyen 
egyszer jó napja is az annyi 
gondok közé született mai 
fiatalságnak !

Mert a fiatalság elmúlik, 
sokkal gyorsabban, mint sze
retnénk s azután már hiába 
jön farsang, hiába jön tavasz, 
őszre-télre hajlik, a jókedv, 
az igazi fiatal, ujjongó jó
kedv, a tavasz kacagása már 
soha vissza nem jön.

A városok kongreszussa a városi 
lakosság adóterhei fokozása ellen. 
A külföldi kölcsönök egy évre való felfüggesztését kérte a 
kongresszus. A kongresszus
A Magyar Városok Országos 

Kongresszusa nsgyfontosságu 
gyűlést tartott Budapesten. A 
kongresszus fő eg a

vidéki városok nyomasztó 
anyagi helyzetével fog
lalkozott s kifogásoltak, 
hogy amig egyrészt el
vonják a városok jöve
delmét, ugyanakkor újabb 
állami feladatok egész 
sorát rakják a városokra.

Annál inkább súlyosbítja ez 
a városok helyzetét, mert az uj 
adók, az adóemelések leginkább 
a városok lakosságát sújtják. 
Ezek az adók az újabb rendele
tekkel oly magasságra emelked
tek,

hogy a városok polgár
sága már nem képes 
azokat elviselni.

A kongresszus a vidéki váró 
sok sérelmeit és kívánságait me
morandumba foglalta s hétfőn 
Imrédy Béla pénzügyminiszter
nél jelent meg, ahol előterjesz
tették a városok panaszait és 
kérelmeit.

A memorandumban a 
vidé-i városok kérik a 
küföldi pénznemben fel
vett kölcsönök tőke és 
kamattörlesztéseinek jú
lius hó 1 töl egy évre 
való felfüggesztését, a 
külföldi hitelezőkkel való 
megegyezés előkésztését, 
a kölcsönök kamatainak 
leszállítását vagy pedig 
a városok részére a 
transzfer alapból meg
felelő összegű kölcsön 
kiutalását.

Végül kérték a városok a for
gótőkének valamilyen formában , 
való előteremtését addig is, amig 
ezek az intézkedések megtörtén
hetnek, mert nagyon sok város
nak teljessen üres a kasszája.

A memorandum rámutatt arra 
is, hogy a fázis rendszerre való 
áttérés lecsökkentette a városok 
forgalmiadó részesedését.

A pénzügyminiszter a memo
randum álvétele után közel egy 
óráig tárgyait a polgármesterek
kel. Kijelentette

a Speyer kölcsönök tör- 
lesztésemk és kamatji-

tagjai a pénzügyminiszternél.
zetésének felfüggesztése 
végett tárgyalnak a kül
földi hitelezőkkel.

Ami a forgalmiadót illeti, az 
egész vonalon áttérnek a fázis
rendszerre, ennek megtörténte 
után azonban gondoskodnak a 
városokról és részesedést ad az 
állam a bevételből.

Egyébként a pénzügyminiszter 
legközelebb külön értekezletre 
hívja meg a városok kongresz- 
szusát, hogy az egyes konkiét 
kívánságokat megtárgyalják.

A város közgyűlése a legutóbb 
Speyer kölcsönkötvények vásár
lását határozta el. A közgyűlés 
többsége a vásárlás mellett volt 
s el kell ismernünk pillanatnyi
lag helyes volt az elgondolás. 
A vásárlás azonban azzal függ 
össze, hogy kamatot várnak 
vissza, amit a város mint köt
vénytulajdonos kapna. A fenti 
hir szerint azonban

meggondolást ajánl, mert 
felfüggesztik a ka
matfizetést, akkor ha 
ha nem is kell kamatot 
fizetnünk, nem is ka
punk s a befektetett 
tőke kamatozatlanul he
verne.

N városnak feltétlenül az után 
is érdeklődni kellene, hogy mi
iyen tárgyalások vannak folya
matban a külföldi hetelezőkkel. 
Ha ezek kamatleszállítás iránt 
történnek, úgy uj számításokat 
kell eszközölni, hogy vásárlás 
még mindig az a jó üzlet ma
rad-e, aminek ebben a pillanat
ban látszik.

Még egy szempont szól az 
óvatoság mellett. Ugyanis a vi
lágszerte uralkodó pénzszűke 
erősen kérdésessé tette azadóssá- 
gok visszafizetésének lehetősé 
gét s megtörténhet az, hogy 
— különösen ebben az esetben, 
amikor az árfolyamérték is szá
mol ezzel a lehetőséggel — a 
külföldi hitelezők engednek az 
eredeti követelésből.

Hangsúlyozzuk tehát, hogy 
pillanatnyilag jó üzletnek látszik 
a kötvényvásárlás, de nagy óva
tosságot és körültekintést igé
nyel perfektuálitása.

Ui*- •
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Dijakat tűzött ki a 
város a busujárásban 

résztvevőknek.
A múlt farsang után a Mohá

csi Hírlap hívta fel elsőnek a 
közfigyelmet a mohácsi farsang 
idegenforgalmi jelentőségére. Ez 
az érdekes speciálitásunk eddig 
is vonzotta a környék érdeklő
dőit, pedig ezideig minden ren 
dezés nélkül, ötletszerűen folyt 
le a farsang.

Abból a feltevésből indultunk 
ki, hogy amennyiben a busujá- 
rást csak kissé is megrendeznék 
s megfelelően propagálnák, na 
gyón sok idegent vonzana ez 
az érdekes látványosság. Ami 
aztán a rendezést illeti, nagyon 
nehéz dolog. Ugyanis a tisztelt 
busuink nem hagyják rendezni 
magukat, akik pedig ebbe bele 
mennek, rendszerint nem azok 
az igazi busuk, akire az idegen 
kiváncsi lehetne. így merűit fel 
aztán az az eszme, hogy dijakat 
kell kitűzni. És pedig dijakat az 
igazi mohácsi busura, a külön
féle ötletekre, a népviseletekre 
»tb. A dijak már inkább serken
tenék a búsukat és remélni le 
hét, hogy ösztönzően hat a far 
sangi busujárás fejlesztésére.

A város képviselőtestülete be
látta ennek fontosságát és a 
költségvetésbe, egyelőre ugyan 
igen szerény keretek között, de 
beállított egy tételt a busujárás 
fejlesztésére. Már ebben az év
ben tehát ki is tűzték a dijakat 
a busuk részére, amelyeket egy 
zsűri fog odaítélni az alábbi fel
tételek szerint:

I. dij annak, aki az ősinek 
leginkább megfelelő busuruhá- 
bán és álarcban jelenik meg. 
Dija 10 pengő. Ennek álarcát 
és felszerelését a város lehető
ség szerint a muzeum részére 
megvásárolja.

II. dij 8 pengő.
III. dij 3 drb. egyenkint 5 

pengő.
Húsz drb. negyedik dij egyen

kint 2 pengő.
A zsűri vasárnap és kedden 

délután fog működni s a fen
tieken kívül díjazni fogja a leg
szebb maszkát és a legötletesebb 
maszkacsoportot s azt aki a me
netben a legötletesebb dologgal 
vonul fel

Vasárnap és kedden tehát ér 
demes lesz busunak felöltözni, 
mert a szórakozás mellett még 
keresni is lehet a farsangon.

Reméljük, hogy a dijakkal el
érjük, hogy szebbé, ötletesebbé 
és eredetivé lesz majd a busu- 
játásunk.

Belső 
kölcsönt • •.

Néhány héttel ezelőtt Írtam 
<Az első fecske a láthatáron* 
cimü cikkemben már arról, hogy 
a kormány hogyan segíthetne 
azon a nyomasztó pénztelensé 
gén, amely pénzhiány úgy üli 
meg gazdasági életűnket, mint 
valami mérges gáz A lelkek lát
hatatlan megmérgezése kezd kí
vülről mutatkozni. A betegség 
ellen sürgősen gyógyszer kell, 
a gyógyszer pedig nem lehet 
más, mint a pénz . . .

Vezető köreink azzal akarják 
a dolgozni akarókat és az egész 
nemzetet vigasztalni, hogy hi
szen mindenütt baj van Lám a 
gazdag Franciaország is uj adó
kat vet ki, a tisztviselők fizeté
sét pedig leszállították. Ameriká
ban is a pénzhiány miatt bank
zárlat van, ott is pang minden,

Eggyel tisztában kell lennünk, 
hogy Franciaország adózói any- 
nyirá fejlett politikai érzékkel 
bírnak és a vélemény nyilvání
tás szabadsága olyan nagy és 
biztos, miszerint ez a nemzet 
meg fog minden olyan rendszert 
buktatni, amely a reális kispol
gári vagyonokat veszélyezteti s 
mindaddig, amig bankjegyszapo- 
ritással a helyzetet javitar.i lehet, 
a francia polgár nem lesz haj
landó erején felül adózni I

Ami pedig Amerikát illeti, a 
leleményesség és a fejlődés ha
zája marói holnapra megtalálja 
a módját annak, hogy a pénz 
az élettel együtt haladjon.

Amerikában a városok nem 
várják, amig az elavult aranyel
méleten nyargaló senátus segít
séget eszel ki, hanem egyszerűn 
kibocsájtanak pénzt és pedig 
olyan elvek alapján, amint azt a 
múltkori cikkemben a magyar 
kormánynak javasoltam. Egysze
rűen városi dollárokat bocsájta 
nak ki. Az uj dollár egyenértékű 
a régi dollárral, köteles minden
ki elfogadni, de csak egy hétig. 
Képzelhető, hogy ez a rendsza
bály mennyire élénkítette a ke 
reskedelmi forgalmat, mert ki fog 
otthon tartani olyan dollárt, 
amelynek a sorsát egy hét múlva 
nem lehet tudni. Eszenéikül sie 
tett mindenki vásárolni és adós
ságot fizetni !

Az első hét elteltével továbbra 
is érvényben maradt az uj dol
lár, de csak abban az esetben, 
ha egy darab két centes bélyeg 
rá van ragasztva minden héten, 
vagyis karácsonyig már teljesen 
tele lesz ragasztva bélyegekkel 
és ezek a bélyegek adják meg 
az uj dollárnak a fedezetet.

Ez Amerika ! Nem topog 
helyben, hanem cselekszik!

A magyar viszonyok között 
50 hét alatt ilyen pénzügyi mű
velet le nem bonyolítható, ép
pen ezért javasoltam a múltkori 
cikkemben, hogy a bélyeg rára- 
gasztás 100 hónapig tartson Az 
uj magyar bankjegyek amugyis 
ingatlannal le lennének fedezve, 
tehát a bélyeggel való lefedezés 

i nem olyan sürgős.
A magyar gazdasági élet meg- 

gyógyitásának nem az a módja, 
hogy a bankoknak begyujtási 
hiteleket ad az állam, hanem al
kotó munka utján a vérkeringés
be hozni a pénzt. Ne a bank 
hozza forgalomba a pénzt, ha
nem a szellemi és fizikai mun
kás, akit az állam az alkotó 
munkánál foglalkoztat, az anya
got szállító kereskedő stb. utján 
induljon el körforgására a pénz.

A bankoknak pénz nem kell, 
hiszen a kasszájukban hever a 
pénz, nem merik kihitelezni, 
mert bizonyosak abban, hogy a 
mai gazdasági helyzetünkben a 
kölcsönt senki visszafizetni nem 
tudja . . .

Ne krajzleroskodjunk, hanem 
a ma elernyedő izmokat — és 

i szellemi erőket állítsuk oda az 
Alföld gyümölcsfásitása , öntö

zése, a szikes talajok rizsfölddé 
való átalakítása-, az utak építése-, 
a Tisza energiájának hasznosí
tása stb. — munkálataiba. Ha 
erre lesz bátor kormányunk, nem 
kell félni attól, hogy a fiatalság 
kommunista eszmékkel fog fog
lalkozni. A tétlenségi állapotot 
előidéző és ezen állapotot állan
dósító aranypénzrendszer a kom 
munizmus melegágya! Ezt a 
melegágyat kell széjjel dobni, | 
hogy a kommunizmus fertője 
ne tudjon szaporodni. A bakté
riumokat egyenkint összefogni, 
nem lehe‘, de ha megszüntetem 
a szaporodási feltételeket, akkor 
a baktérium is elpusztul

Munkát teremteni, hogy a ne
mes munkában elfáradó test 
boldog áomban pihenhesse ki
magát és az emberben a nemes 
lélek fejlődhessen ki.

Munkát csak pénzzel tudunk 
teremteni, tehát át kell törni a 
régi, elavult pénzrendszert, uj 
stilusu pénzügyi tervekkel belső 
kölcsönt kell felvenni, amely köl
csönt mindenki, aki az uj bank
jegy birtokosa lesz, havonta 1% 
bélyeggel segít visszafizetni.

Kárász József.

A püspöktemplomi 
tombola után.

Nem mulaszthatom el, hogy 
mindazoknak, magyaroknak, so 
kacoknak, akik akár a rendezés
ben való részvétellel, akár ado
mányozásával, akár jegyek véte
lével a tomboia sikerJ előmoz
dítani szívesek voltak, köszöne
tét ne mondjak. Annyian van
nak, hogy egyenkint a legjobb 
akarat mellett sem tehetném. A 
nagy előkészület meghozta méltó 
gyümölcsét. 2 órakor kezdtük 
és háromnegyed 3 órakor már 
nem volt jegyünk, úgy, hogy a 
közönség nagyobbik része csa 
lódva, jegy nélkül ment haza. 
Tudtam, hogy van Mohácson 
hité'et, van lelkesedés Isten háza 
iránt, de ekkora lelkesedésre 
nem voltam elkészülve. Ami 
am1 pedig az anyagi eredményt 
illeti, csak annyit árulok el, hogy 
a templomfestés ügyét a tombo
lával nagy lépéssel vittük előbbre. 
Ha továbbra is megmarad ez az 
érdeklődés a templom iránt, le
het beszélni egy nyári templom
festésről.

Külön köszönetét mondok 
még Köpf Gusztáv és nejének, 
akik 20 pengőt, Német Károly 
és nejének, akik 10 pengőt ado
mányoztak a templomfestés cél
jaira. Hogy másokat is felbuz 
ditsak hasonló adományozásra, 
értesítem a kedves híveket, 
hogy azok között, akik a mai 
naptól kezdve legalább 10 (tiz) 
fűiért adományoznak a püspök
templom festésére, husvétkor 
40—50 pengő értékben több 
tárgyat fogok kisorsolni. A sor
solásban 'mindenadományozó 10 
fillért adott. Próbálkozzunk igy 
többen. Adjunk minél többéi 
erre a célra, annál is inkább, 
mert az a 10 fillér oly csekély
ség, hogy ha nem is kerülnénk 
a szerencsés nyerők közé, jófor- ' 
mán semmit se vesztettünk. A i 
templom azonban sokat nyerhet 
vele- P. Herr Leó.

Karpaszományosok 
táncestélye.

Fényes siker jegyében zajlott 
le szombaton este a mohácsi 
karpaszományosok farsangi tánc
estélye az Iparoskör pazarul fel. 
díszített és kivilágított termeioen. 
Az estély előkelő közönségével 
fényes toalettéivel, nagyszerű 
hangulatával a farsangi évad lég. 
emlékezetesebb és legfényesebb 
bálja volt. Ott láttuk Mohács 
uritársasági életének előkelő rep
rezentánsait, a legszebb és lég. 
bájosabb asszonyait és leányait. 
Az agilis bálrendezőségnek az 
volt a főtörekvése, hogy egy 
farsangi éjszakára visszavará
zsolja nemcsak külsőségeiben, 
pompájában, hanem vidám han 
gulatában is az igazi békeidők 
elite bálját Pont 10 órakor 
Horváth Misi cikányzenekarával 
rázendített a hagyományos határ- 
vadasz:

„Szép élete, gyöngy élete van 
a határvadásznak"

kezdetű csárdásra, melyre a tiszti
karral az élén a vidám karpaszomá- 
nyos gárda megnyitottaa táncot, 
hogykezdetétadjaegyfelejthetellen 
éjszakának. A társaság a legjobb 
hangulatban a késő reggeli órá
kig együtt maradt s mire kivilá
gosodott a szeretet láthatatlan 
szálak alakjában körülfonta a 
sziveket s a'szeretet gyöngyszemei 
elszakíthatatlan láncot kovácsol
tak, úgy a megjelent kedves 
vendégek, mint a rendező kar
paszományosok szivében.

X X X XXXXXXXKX

Figyeljük
vetöburgoFiyánk csiráit.
Aki megfigyelte pincében tar

tott többé kevésbé kicsirázott 
burgonyáját, tapasztalta, hogy 
nagyon sok gumó vékony csirát 
hajtott s egy másik már kis gu
mót is kötött, Ez a jelenség már 
előre veti árnyékát a jövő évi 
rossz burgonya termésnek, mert 
az ilyen vékony csiráju buryonya 
elültetve vagy ki sem kel vagy 
nagyon csenevész bokrot fejleszt.

A gyenge csiraképződés a le- 
vélsodrós betegségnek rendsze
res következménye, mely beteg
ség bizonyos százalékban meg 
van minden évben s egyes faj
ták különösen hajlamosak arra. 
Ilyen esetben feltétlenül szüksé
ges a levélsodrós töveknek még 
a nyár folyamán kiválasztása 
illetve kijelölése, hogy azok szár
mazéka a vetőmagba ne kerüljön 
bele.

A vékony csiraképződés hő- 
nekrózisnak elnevezett jelenség 
következménye is lehet, ami 
ugyancsak csenevész fejlődésü 
töveket eredményez. A természet 
ugyan sokszor kisegíti magát, 
mint azt a múlt évben is volt 
volt alkalmunk tapasztalni, ami
kor is az egy hónappal megké 
sett árpavetés a reája kedvező 
időjárás mellett rég nem tapasz
talt nagy termést adott, de je
len esetben nem számíthatunk 
még csak közepes termésre sem 
burgonyából.

A szemtermésüek előcsirázta- 
tása abból a célból, hogy * 
csira minőségéből megállapítsuk 
annak erőteljességét nincsen el
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terjedve. Igaz, hogy a pincecsi
ra vastagságából és vékonysá
gából is meg lehet állapítani a 
gumó erőteljességét, de világos 
és meleg helyen való csiráztatás 
sokkal biztosabb támpontot nyújt 
vetőburgonyánk minősége felől.

A világosság mellett képző
dött 3—4 hetes csira színéből 
mindenek előtt meg lehet állapí
tani a burgonyafajta tisztaságát 
is, mert a kis csiratömbnek szí
neződése ugyanazon fajtánál 
azonos. A kevert burgonya tér 
mészetes következménye az, 
hogy nem egyformán fői a gaz
daasszony nagy bosszúságára s 
ize sem egyforma — a burgo
nyát fogyasztó bosszúságára.

Ha a sok vékony csira követ
keztében nagyon gyenge minő
ségűnek találjuk vetóburgonyán- 
kát, úgy ne vessük el, hanem 
máshonnan szerezzünk be egész
séges magot. Ismerem ezen ve
tőmagváltoztatás nagy akadályait. 
Elsősorban is, hogy honnan, ki 
biztosit arról hogy, az a másik 
jó e s hogy honnan vegyük a 
pénzt hozzá?

Az államnak van egy vetőbur 
gonya minősítési akciója, amely 
abból áll, hogy nyár folyamán 
szakemberek vizsgálják két ízben 
egyes gazdaságok burgonyatáb
láit s ha azok lombozatán visz- 
szaható erejű betegséget nem 
találnak, úgy jó vetőmagnak mi 
nősítik. Ezen gazdaságok neveit 
közhírré teszik s a gazdak 
nyugodtan fordulhatnak oda ve
tőmagért. Ezen vetőmag szálli 
tása kedvezményes díjtétel alá is 
esik a vasút részéről.

Ha nem akarunk pénzt ál
dozni, akkor az átválogatásnál 
feltétlenül tegyük félre a cérna
vékonyságú csirát fejlesztett vagy 
kis gumót kötött burgonyát s 
azt a vetésre ne használjuk fel. 
Inkább vágjuk ketté hosszában 
a nagyobb 10—12 dekás burgo
nyát a rakjuk halomba, takarjuk 
le nedves zsákkal 2—3 napig, 
mely idő alatt a vágott rész be
köt s nyugodtan elvethetjük.

Apró burgonyát egyébként 
sem tanácsos vetni, különösen 
nem akkor, amikor azt a garma
dából válogatjuk ki, igy nem 
tudhatjuk, hogy nem beteg tő 
alól való az. Régi közmondás, 
hogy aki megtakarít ültetéskor 
4 mázsát, az a termésből 20 t 
vészit.

A különböző betegségekről s 
azok következményeiről egy más 
alkalommal fogok megemlékezni 
most csak arra akarom felhívni 
a közfigyelmet, hogy a korai és 
közepesen érő fajtáknál célszerű 
a.vetőmagot 2 hétig ültetés előtt 
meleg helyen tartani, hogy ez
által a csírázás meginduljon, mi
által a szántóföldön is sokkal 
hamarabb indul fejlődésnek.

v. Horváth Iván
mohácsi téli gazdasági iskola igazgatója.

Református bál
Az idei hosszú farsang egyik 

legsikerültebb bálja volta Mohácsi 
Főldmivesek Olvasóköre áJtai 
folyó hó 19 én, vasárnap este 
az Iparos Olvasókörben műsoros 
előadással egybekötött bálja

Este 8 óra körül már csopor
tosan érkezett a közönség, amely 

csakhamar a nagy tánctermet 
zsúfolásig megtöltötte

Színre került Zilahy Lajos, 
„Süt a nap" című 3 felvonásos 
vigjátéka. A műkedvelő gárda a 
rendezőség fáradhatatlan buzgól- 
kodása s határozott tehetsége 
folytán oly tökéletesen alakitotla 
a színdarabot, hogy a közön
séget magukkal ragadták oly
annyira, hogy az szinte együtt 
élte át azt velük az elejétől a 
végig. Mikor a színpadon kisü
tött a nap, a közönség is érezte 
a mindent betöltő boldogságot. 
A szereposztás kitűnő volt. A 
szereplők tudásuk legjavát adták 
s mindent elkövettek a siker eléré
se érdekében, ami a rendezőség 
szakavatott vezetése folytan töké
letesen sikerült is Látni lehetett, 
hogy szeretettel alakították sze
repüket. Az egész együttes min 
den elismerést megérdemel, mi 
nek nyilvánításában a közönség 
dörgő tapsviharral nem is fukar 
kodott.

A szünetekben Vikúr Zoltán 
ref. lelkész vezénylésével a da 
lárda énekelt magyar népdalokat, 
mit a közönség hosszas tapssal 
köszönt meg.

És ezután jött a tánc!
Békésen féri el egymás mellett 

a széles szokrr- a s estélyi ruha. 
Lányok kipirulva, arcukon a ter
mészet ölén élők s annak áldó 
zók sajátságos üde mosolyával 
táncoltak. Az enyhe parfüm és 
kölni illaton keresztül a termé
szet, a föld isteni iliata volt érez
hető. A hangulat emelkedése 
mellett csárdást és modern tán
cokat táncoltak. Anyák, nagy 
anyák szeme kísérte a táncolok 
mozdulatát miközben szájra kt 
rült saját ifjúkori történetük, 
mámoros élményük.

Az óramutató lázas sietséggel 
fordult néhányat s közeledett a 
hajnal. A közönség tüzesen tán 
colta a záró csárdást. A prímás 
fáradtan letette vonóját, a közön
ség pedig a hajnal első pírjánál 
egy jól átmulatott éjszaka után 
távozott, hogy emléke még soká 
éljen a résztvevők lelkében.
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A korlátolt 
felelősségű társasági 

cégforma előnye 
és megalakulásának 

mikéntje.
A korlátolt felősségü társaság 

nagy előnyét a részvénytársaság
gal és közkereseti társasággal 
szemben már egyik múltkori 
számunkban közöltük, most meg
alakulásának könnyedségére té- i 
rünk ki. Meg kell említenünk, 
hogy a korlátolt felelősségű 
társaságot (röviden Kft.) minden 
ipari és kereskedelmi tevékeny
ség folytatására lehet létesiteni.

Már most a dolog meritóriu- 
mára áttérve megemlítjük, hogy 
a közkereseti társaság tagja 
egész vagyonával és korlátlanul 
szavatol a társaság hitelezője 
nek, ezzel szemben a Kft. tagja ■ 
csupán törzsbetétje erejéig fele 
lős. Ez oka annak, hogy nyuga 
tón annyira elterjedt a Kft. ná 
lünk pedig, mivel csak az 1930. 
V. t. c. honosította meg, a gya
korlati életben alig szerepel Jól | 

rosszul eddig a törpe részvény- ' 
társasággal pótoltatott a Kft.

A fentjelzett törvény szerint a 
Kft. létesítésének a tagsági szer
ződés az egyetlen kritériuma. A 
törvény előírja, hogy mit kell a 
szerződésnek okvetlen tartalmaz 
nia, amin kivül természetesen 
jogában áll a szerződő Kft. tag
jainak a társasági szerződésbe 
különféle pontokat is felvenni, 
hogy ezáltal a jövőben előfor
dulható bármilyen eventuálitások- 
nak elebe vágjanak. Atörvény vagy 
magánokiratot, (ügyvéd által el- 
lenjegyezve) vagy közokiratot ir 
erő. Alant hozzuk egy szimpla 
társasági szerződés mintáját.

Társasági szerződés, 
az alábbiakban megjelölt korlá
tolt felelősségű társaság létesité 
sére a mai napon Ladányi Béla 
földbirtokos (Budapest, Andrássy 
ut 2), Oabos István vállalkozó 
(Budapest, Zoltán u. 4), özv. 
Fekete Pálné (Budapest, Sorok
sári u. 6.) között köttetett Alant 
jegyzettek Budapest székhellyel 
megalapítjuk az < Export Ter- 
ménykereskedeimi korlátolt fele
lősségű társaság* ot, tárgya a 
belföldi mezőgazdasági termé 
nyék külföld.e való engross ér
tékesítése. A társaság törzsbetétje 
10 000 P (Tízezer pengő) amire 
törzsbetétjük fejében Ladányi 
Bél 4000 P (Négyezer pengőt), 
Oabos István 3 000 P (Három
ezer pengőt), özv. Fekete Pálné 
3.000 P (Háromezer pengőt) 
készpénzben befizetett. Az üzleti 
év első napja január 1, az utolsó 
napja december 31. Az első 
csonkaév első napja a cégbe 
jegyzés napja ugyanez év de
cember 31 e A felek a taggyű
lésen szavazati jogukat aként 
gyakorolják, hogy mindegyiknek 
annyi szavazati joga van, ahány 
ezer pengő a törzsbetétje, ennek 
következtében tehát Ladányi Bé
lának 4, Oabos Istvánnak 3, özv. 
Fekete Pálnénak 3 szavazata 
van. A taggyűlés akkor szavazat- 
képes, ha 3 tag közül legalább 
keltő személyesen jelenik meg. 
vagy meghatalmazott utján kép 
viselteti magát. Szavazategyenlő 
ség esetén az indítvány el nem 
fogadottnak tekintendő.

Kelt Budapest, 1933. febr. 6.
Ladányi Béla s. k. 
Oabos István s. k. 

özv. Fekete Pálné s. k. 
Dr- Sényi Pál s. k. ügyvéd 
Budapest, Alkotmány u. 1.

— Doktorráavatás. Budapes
ten a közgazdasági egyetemen 
csütörtökön avattak doktorrá ifj. 
Kölber Lászlót. Az uj közgazda
sági doktor gróf Apponyi Karoly 
ráczegresi uradalomnak kirendelt 
intézője, nagybátyja Rausz Alajos 
babarci tsperesplebános.

— Koszorú megváltás. Német 
Ke roly és neje Deutsch Kornél fő
számvevő elh^lií o. rsa alkalmából 
k< szorúmegvaiia l mén 10 pengőt 
edolt a püspöktempjom festésire, 
mit ez ú on is hálásan nyugtázó*.

P. Leó.

IGYONK 
ZWACK-UNICUI 
gyomorerösitö Iftőrt.

— Uj lánycsóki körjegyző. 
Lánycsók község képviselő testü
leté egyhangúlag Frantz Miklóst 
választotta meg körjegyzőnek.

— Halálozás. Szomorú bána
tot hozott a kegyetlen sors 
K/osics Béla kereskedő és neje 
Mittler Emaliának. A kis Vatika 
folyó hó 23 án, életének harma
dik évében messze elszállt a 
szerető szülőktől, a boldog földi 
családi életből és a mennyangya
laihoz ment. A földön bánatot 
hagyott, odafenn azonban az 
angyaii karban az uj . angyal 
kicsi kezei imára kulcsolódva 
imádkoznak a szülők bánatának 
enyhüéseért. A kis halottat 
szombaton délután fél 4 órakor 
temetik. Kisfaludy u.12 sz.,házból.

— Misszió gyűlés. A Szociá
lis Misszió Társulat mohácsi szer
vezete március hó 1-én d. u. 5 
órakor a Tűzoltó laktanyában 
tartja szokásos gyűlését, amelyre 
ezúton hívja meg a tagokat az 
elnökség

— Husvéth Dezső tragédiája. 
Megdöbbentő" hirérkezett a megszál
lott területről Zomborból. Husvéth 
Dezső v. gyészmérnököt, özv. 
Prakatur Tamasné fivérét, Juri- 
sics Magda nevű leány há- 
rom revolverlövéssel az utcán 
feltekenységi rohamában megölte. 
A gyilkos leányt a helyszínen 

I letartóztatták, aki a rendőrségen 
i cinikusan vallotta, hogy szándé

kosan ölte meg Husveth Dezsőt, 
mert éveken at tartó szerelem 
után elhagyta. Husvéth Dezső 
szomorú halálának hire a mohá
csi társaságot mélyen lesújtotta. 
A nagyon szimpatikus, lekötele
zőén szívélyes modorú fiatalem
bert jól ismerték és szerették 
Mohácson.

— Mozielőadás a Stefánia 
javára. A Stefánia, javára március 
hó 6. és 7-én a moziban előadás 
készül. A Stefánia, amikor em
berbaráti intézmények támogatá
sát kéri a közönségtől az előadás 
látogatásával, ugyanakkor kitűnő 
szórakozást nyújt, mert Strausz 
nagyszerű operettjének filmjét 
hozza le A denevért. A kitűnő 
fi maikotáshoz meg szenzációs 
kísérő műsor is hozzájárul s igy 
e -esz biztosan kitünően érzi majd 
magat a közönségét s ugyan
ezzel jótékonyságot is gyakorol.

— Vacsora a tűzoltódnál. A 
Mohácsi 0aaen.es Tüzöltoegyiet 
szombaton este az önkéntes tagok 
es a tűzoltóság baratai reszere 
disznótoros vacsorát rendezett, A 
vacsorán Schmidt Lajos es Dr. 
Margitay Lajos poigarmester tar- 
tottaa fe.koszönlót. A vacsora ki
tűnő hangulatban a késő éjszakai 
órakba nyu.t.

0aaen.es
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— Nagy jelmezest a Legény
egyletben. A Katolikus Legény* 
egylet ma vasárnap tartja hagyo
mányos farsangvasárnapi jelmez
estjét, amely mindenkor a legsike
rültebb mulatságok egyike volt. Az 
egyesület külön meghívott nem 
adott ki, csupán az egyes kiraka
tokban függesztette ki az értesítést. 
Ezúton is meghívja az egyesület 
tagjait és barátait. A legszebb jel
mezes szép csokrot fog kapni.

— A szabadliceum záróelő- 
adása. Csütörtökön tartotta a mo
hácsi szabadliceumutolsóelőadását, 
amelyen tekintettel arra, hogy dr. 
Faluhelyt Ferenc egyetemi tanár 
súlyosan megbetegedett vitéz dr. 
Horváth Kázmér tartott előadást 
a jövő világháboiújáról. Ismertette 
elsősorban a legújabb háborús 
eszközöket, amelyek a harc tech
nikáját teljesen megváltoztatták az 
1914/18 as világháború óta. Vázol
ta a repülőgép, a tank, a mérges 
gázok szerepét, a bakteriumhábo- 
rura vonatkozó irodalmat s az 
erre vonatkozó katonai kutatáso
kat és eredményeket, majd áttért 
arra, hogy ezeknek az uj háborús 
eszközöknek beállítása milyen 
erős eszközt nyújt azoknak a ha
talmaknak, amelyek szabadon 
fegyverkezhetnek és milyen hát
rányos helyzetbe kerültek velők 
szemben a világháborúban legyő
zött nemzetek. Majd a jelenlegi 
európai helyzetet ismertette. A 
mar kialakult franciakis antant 
—lengjél szövetséget s az ezek 
nyomása alatt lassan kialakuló 
középeurópai államszövetséget. 
Ezek közül a háborúra már készen 
álló államszövetség a francia, amely 
sürgetni fogja a háborút, visszont 
a középeurópai államszövetség 
minden erejével azon lesz, hogy 
a háború kitörését addig késlel
tesse, amig a fegyverkezés szabad
ságát helyre nem állítják. Így a 
háború kitörése még bizonyos 
időt fog igénybe venni. Azonban 
kétségtelen, hogy még ebben az 
évtizedben leszámolásra kerül a 
sor s megérhetjük, hogy ugyan 
az a magyar generác ó, amely el
vesztette az ezeréves Magyaror
szágot, látni fogja a feltámadását. 
Ezután a polgármester bezárta a 
szabadliceum ez évi előadásainak 
sorozatát és köszönetét mondott 
a közönségnek, hogy azon részt 
vett. A statisztika szerint a sza- 
badliceumra összen 89-en váltot
tak jegyet, ennyi tagja volt ez 
évben. Az összes bevétel 365 
P 10 f, volt, a kiadas 257 P 56 f.

— trdflőrök sortüze a sza- 
bari erdőben. A hercegszabari 
erdőben mar a múlt évben is 
nagyobbszabasu falopasok voltak, 
amiért az uradalom két fegyveres 
erdőőrt áhított be az erdőbe. A 
napokban tgy csoport kisnyárádi 
lakós ismét tat akart lopi i s a két 
erdőőr észrevette őket. Felszólítá
sukra azonban a csoport fenye
gető magatartást mutatott, mire 
az erdőőrök hat lövést adtak le 
a csoportra. Az egyik lövés Auth 
Ádam kisnyárádi lakóst taiaita s 
több sörét a jobb szemébe fúró
dott. A sérültet Pécsre vitték, az 
eljárás megindult s azt is tisz
tázni fogják, hogy az erdőőrök 
jogosan használtak e fegyvert.

— Állatvásári kimutatás. Az 
1933. évi február hó 20-án tar
tott országos állat vásárról. Fel
hajtatott szarvasmarha 901 drb., 
tó és csikó 5342 drb., juh 10 

drb., sertés és malac 735 drb. 
összesen 6988 drb. Eladatott 
szarvasmarha 333 drb., ló és 
csikó 179 drb., juh 10 drb., sertés 
és malac 392 drb. összesen 914 
darab.

— Nagybőjti előadások a 
Kát.Legényegyletben. AMohácsi 
Kát. Legényegylet régi szokásához 
híven az idén is, minden nagy- 
böjti vasárnap vallásos estét tart 
a nagyközönség részere. A mű
soron szerepelnek szavalatok és 
rövid színdarabok is. Pásztor 
Endre elnök fölkérésére a követ
kező kiváló és városunkban mát 
előnyösen ismert szónokok vállal
koztak előadás megtartására: dr. 
Kápolnay Zsigmond mohácsi bel
városi esperesplebar.os. Pécsről 
Györkös József leánygimnáziumi 
igazgató, Farkas József dr. püs
pöki levéltáros, szentszeki jegyző, 
P. Kiss Szaléz hittanár, vitéz 
Széky Pál tanitókepezdei tanár 
és dr. Schmidt Vilmos ügyvéd.

— Meghívó. A mohácsi m. 
kir. Téli gazdasági iskola folyó 
évi március hó 7-én 9 órai kez
dettel tartja 1932/33. évi téli fél
évi vizsgáját, melyre az érdeklő
dőket ezúton hívja meg az Igaz
gatóság. Vizsga után közös ebed. 
Teríték ara 1.50 pengő Ebéden 
való részvétéit március 4-ig az 
igazgatósággal közlendő.

— 15 ezer pengő államse 
géiy a városnak. A város a for
galmi adóból külön 15 ezer pen
gős részesedést kapott államsegély 
címen, amely összeget a gyam- 
pénztári hiány részfedezésére for
dítják.

— Bokros uram. A Mohácsi 
Polgárok Olvasóköre Ilyésné 
Ferenczi E. nagyszerű népszín
művével készül a hétfői műsoros 
táncmulatságára. A próbák Dettkó 
Karoly és Vörös Imre rendezése 
alatt kitünően mennek már s igy 
a közönség nagyszerű előadást 
fog látni.

F

ra
■■ ■■

Jelmez
■■

az Iparosok Olvasókörében 1
Február 28 án, Farsang utolsó napján, jelmezes farsang

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

Értékes dijak kisorsolása.
és konfetti csata. 

Belépődíj 
Műsor 
Sorsjegy

v 
csak 70 fillér.

Világpoita. Szerpentin

ívelem!
■■■■

Külön 
lókról

összesen:

meghívót nem bocsájtunk ki. Jó zenéről és ita- 
gondoskodya van. Legyünk ott mindannyian és 

felejtsük bú- és bánatunkat.
Kör vezetősége.k

— Az összeláncolt fogoly. 
Kedden este egy fegyőr egy ke- 
zén-lábán ősszeláncolt foglyot ki
sért be az állomásról a bírósági 
fogdába. A foglyot többen láttáx 
s nagyobb bűnügyre gondoltak. 
Érdeklődtünk s megtudtuk,thogy 
a foglyot tanúként kellett kihall
gatni egy bűnügyben s ezért 
hoztak Mohácsra.

— Feiülflzetések. Folyó hó 
12 én a „Piros bugyelláris“ jó- 
tékonycélu előadásán felülfizettek: 
Janó Imre 5 P, N. N. 3 P, Petro- 
vics Károly, Tóth Ernő, Lipoka- 
tics János, Pogány Vilmos és
N. N. 2—2 P-t, Hajdan József, 
Gallér János, Dózsa Béla és 
Békés Károly 1—1 P-t, Hergen- 
rőder Ferenc 70 f t, Schieich 
Ferenc, Riszt András 50—56 ff-t, 
Lipokatics Ferenc, Cselinácz Pé
ter és Müiler Henrik 30—30 f t, 
Kolep Gyula 20 f t, összesen 
24 P 80 f. A jószivü adakozók
nak ezúttal is hálás köszönetét 
mond a rendezőség.

— Sokaebál. A farsang külön 
szenzációja mindig a mohácsi 
sokacok bálja, amelyet a Mohácsi 
Sokacok Magyar Olvasóköre ren
dez. Az idén is nagysikerűnek 
Ígérkezik, mert a sokacság egye
düli bálja s az inteilengencia is 
mindig szivesen keresi fel. A 
műkedvelő gárda egy magyar 
és egy sokac színdarabbal készül 
az estére. A magyar darab Csite 
Károly: Leány csel c. háromfel- 
vonásos népszínműve, a sokac 
cime pedig „Züihrano blago".

— Frontharcos vacsorr.. Az 
Országos Frontharcos Szövetség 
mohácsi főcsoportja március hó 
4 én este 8 órai kezdettel a 
Pobisch féle vendéglőben vacsorá
val egybekötött ismerkedési estet 
rendez. A frontharcosok erre a 
vacsorára ezúton is meghívjak 
Mohács város közönségét is. 
Teríték ára 80 fillér. Akik a va
csorán részt óhajtanak venni, de 

tévedésből meghívót nnm kaptak 
a főcsoport titkáránál Prókay jj’ 
nosnál jelentkezhetnek.

— Gróf Apponyi emléke & 
versendi kultu. esten. F. hó 
14-én este a Versendi Olvasókör 
zsúfolásig megtelt helyiségében 
nagyszabású kulturestet rendezett 
Baranyavármegye Népművelési 
Bizottsága. A kulturesten, melyen 
Németh Károly főszolgabíró és 
Berky István népműv titkár is 
megjelentek Bök József némelbólyi 
esp plébános vetített képes elő
adást tartott a kultúra fontosságé, 
ról, anr.ak tényezőiről, pogány 
népek kultúrájáról és a missiókról. 
Utana Heckenberger Konrád pápai 
kamarás, kormáriyfőtanácsos tar
tott horvát nyelven előadást aktu- 
Alis problémákról. Dr. Schneider 
József némelbólyi körorvos orvosi 
szempontból nezve az ötödik pa- 
rancsola'.ról tartott igen érdekes 
és tanulságos előadást. Bater Ká
roly nemetbólyi káplán pedig az 
elhunyt gr. Apponyi Albertról em
lékezett meg kegyeletes szavakkal. 
Közben a versendi ferfi-dalkőr éne- 
kelt fegyelmezett betanulsággal 
Dentz István ig. tanító lelkes búz- 
gosagat hirdetve szebbnél szebb 
klasszikus és népdalokat. A kul- 
túrest után Keleti Kálmán plébános 
vacsorát adott a vendégek tiszte
letere. Masnap kulturestet tartottak 
Szajkón, ahol ugyancsak áldoztak 
gr. Apponyi emekének.

— Ipartestületi közgyűlése. 
A Mohácsi Általános Ipartestület 
1933 évi február hó 26-án dél
után 2 órakor az Ipartestület 
székházának tanácstermében évi 
rendes közgyűlést tart. Tárgyso
rozat: 1. Elnöki jelentés. 2. A 
közgyűlés jegyzőkönyvének hite
lesítésére 2 tag kiküldése. 3. Az 
1932. évi zárszámadások felolva
sása és azok megvizsgálásáról 
a számvevők jelentése. 4. A tes
tület által kezelt alapok előter
jesztése. 5. Az 1933. évi jövede
lem és költségelőirányzat meg
állapítása. 6. Az 1932. évi Vili, 
t. c. 57. § a értelmében a testü
let alapszabályainak újbóli meg
alkotása. 7- A 163.400/1932. K. 
M. sz. rendelet 20. § a alapján 

I az ipartestületi szék, valamint a 
24. §-ában foglaltak szerint az 
iparteslületi békéltető bizottság 
alapszabályának megalkotása. 8- 
A tanonc vizsgálóbizottság meg
választása. 9. Tisztujitás. 10. 
Indítványok.

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

— A Magyar Rokkantsegélyző 
és Nyug díj egylet mohácsi 25. sz. 
fiókja február hó 26 án, vasárnap 
délután 2 órakor a Tóth-féle ven
déglőben levő egyleti helyiségé
ben választmányi ülést tart. A 
tárgysorozat fontosságára való 
tekintettel a választmányi tagok 
minél nagyobb számban való 
megjelenését kéri az elnökség.

IDŐJÁRÁS
A mohácsi rn. Leír, téli 

gazdasági isleola meteo
rológiai állomása Jelenti l 
1933. február 17-től február 24 ig-

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j- 3 C° 
a hőmérsékleti minimum — 7 C° 

csapadék 68 volt. 
igazgatóság9^:
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fehérség, szeretet.
Suhanó, szép szánon szent csöndben jöttünk, 
Csudaszinü felhők úsztak fölöttünk, 
fámáén, minden olyan fényesen fehér volt; 
fíem zavarta lelkünk. semmiféle folt.

Szivünk glóriás fehérség övezte,
S a sugaras utón végigkísérte; 
fáig a nagy Élethez el nem érkeztünk, 
d(ol egy {is fehérséget elvesztettünk.

fáár bent az Életben, küzdések jöttek, 
Jéinzón-keserü, bús, nagy öklözések.
S mindenik elkoldult valamit tőlünk, 
Es egyre tarkább lett szép fehérségünk.

Es a tiszta percek egyre csak fogytak, 
yá fehérségek lelkűnkről lekoptak.
fáig egyszer; szivünk kincse: a szeretet, 
jáz élet-utón valahol elveszett.

döcögő szánon, siri-csöndben megyünk., 
Sötét, ólmos felhő{ úsznak fölöttünk^, 
fámáén, minden oly fájón lett fe{ete, 
fáért elveszett az €mber szeretete.

— A tanköteles gyermekek 
kötelező bejelentései A vallás 
és közök ta'fcsügyi miniszter ren
deleté erteimeben a háztartások 
fejei a h-ztartasukban levő 6 és 
15 év közötti tanköteles és tan
köteles korba lépő gyermekek 
személyi adatait a lakóhelyük 
szerinti ház, major, tanya, telep, 
puszta tulajdonosának, bérlejének, 
illetve ezek megbízottjának mi
előbb szolgáltassak be, egyben a 
ház, tanya, major telep, j uszta- 
tuiajdonosok es bérlők ezen ada
tokat gyűjtsék össze, azok valódi
ságát ellenőrizzék és az igy ösz- 
szegyüjtött és felüvizsgalt adato
kat legkésőbb folyó évi április hó 
15. napjáig a városházén (föld
szint 1 sz. szoba) nyújtsak be. 
A tankötelesekre és tanköteles 
korba lépő gyermekekre vonat
kozó adatok valódiságáért a ház
tartás feje, a meghatározott idő
ben való beszolgaltatasáert pedig 
a háztulajdonosa (bér ője) illetőleg 
ezek megbízottja felelős. Mind
azok, akik a rendeletben előírtak
nak a megszabott határidőn belül 
nem tesznek eleget, amennyiben 
cselekményük súlyosabb büntető
rendelkezés alá nem esik, kihá
gást követnek el és súlyos pénz
büntetéssel büntethetők.

— Egy b.ztos típ. Fejfájás 
ellen hatásos szer az Aspirin I De 
tudja-e, hogy igen jó hatású más 
esetekben is ? Erősiti a szervezetet 
a meghűléses megbetegedés ellent 
védekezésben és megszünteti a 
rheumatikus fájdalmakat. Hogy 
azonban csalódás ne érje, kérje 
mindig az eredeti csomagolást a 
Bayer-kereszttel.

SPORT.
A PEAC valóságos kis olim

piát rendez Pécsett tízéves jubi
leuma ünneplésére. Az ünnepség 
junius hó 15 és 18. között lesz 
megtartva. Minden sportágra ki
terjesztik az ünnepséget és több 

külföldi nagyság részvétele már 
most biztosítva van. A rendező
ség már most hozzáfog a prog
ramm pontos kidolgozásához és 
igy nemcsak a Dunántúl, hanem 
egész Magyerország, az egész ma
gyar sport legkiemelkedőbb ün
nepe lesz a PEAC jubileuma.

•
Az alszövetségek részére 1932- 

re kiutalt segély megérkezett az 
MLSzhez. A vidéki szövetségek 
1200—1200 P t kapnak.

*
Az eredetileg vasárnapra kisorsolt 

MTE—PSC bajnoki mérkőzés el
halasztásába a szövetségnem egye
zett bele. Lejátszásra azonban még
sem kerül sor, mert a rendőrség 
nem adta meg az engedélyt.

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

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi február hó 
17-től 1933. fetruár hó 24 ig. 
Születések: Harczi János József, 
Scháffer Péter, Grézló Sándor, 
Molnár Mária, Illés Mihály József, 
Dömötör Béla, Schneider János 
István, Dikter József Kálmán, 
Verner Etelka Házasságkötések: 
Gyúrok Antal és Balázs Erzsébet, 
Peszt János és Varga Maria Etel, 
Mihálovics István és Mihálovics 
Julianna, Kovácsics György és 
Pavkovics Katalin, Kolutácz Má
tyás és Simonovics Anna, Verbán 
János és Szidonya Klára, Aladics 
János és Kovács Ilona, Gadányi 
Ferenc és Szajki Erzsébet, Gye- 
nis József es Babos Anna, Ker- 
sics György es Verbán Ilona. 
Halálozások: Nagy Józsefné 34 
éves, Inhof Józsefné 25 éves.

Felelés szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

Laptnlajdenos ás kledé i
FRIDRICH OSZKÁR.

3008. 1032. vht. sz.
Árverési hirdetmény.

Vitéz dr. Visy Imre pécsi 
ügyvéd által képviselt Dunántúli 
Bank r. t. javára végrehajtást 
szenvedő magyarbólyi lakos ellen 
1999 pengő tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a pécsi kir. 
járásbíróság 1932. évi 7907. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1932. évi nov. hó 
15 én lefoglalt 2850 pengőre be
csült ingóságokra a fenti kir. 
járásbiróság fenti sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak 
1908 évi XLI. t. c. 20 § a alap
ján fentirt, valamint zálogot szer
zett más foglaltatok javára is 
végrehajtást szenvedők lakásán 
Magyarbólyban, 52 hsz. alatt 
leendő megtartása határidőül 1933. 
évi március hó 4 napjának dél
után 3 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, 
kukorica, zab. árpa, zabszalma — 
a F. O B 4624/1932. sz. vég
zése értelmében meghagyandó 
háztartási, vetőmag stb. szükség
let a helyszínen fog a közs. 
elöljáróság közbenjöttével meg- 
állapittatni — s egyéb ingóságo 
kát a legtöbbet Ígérőnek kész 
pénzfizetés ellenében, esetleg 
becsáron alul is, de legfeljebb 2/s- 
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 tűnik, 
igényüket az árverés megkezdé
séig nálam Írásban vagy szóvá' 
jelentsék be.

Mohács, 1933 évi február hó 
14én. Pogány Vilmos

kir. bir végrehajtó

20 FILLÉRES REGÉNYEK 
egész sorozata

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR

ma már minden háziasszony, mert tapasz
talta, hogy jobb, izesebb lesz a*kenyér.

Csak egyszer tegyen vele kísérletet és 
mindig haszálni fogja.

1 liter 8 fillér.

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete.
—■ W B”'rBB ~

Házilag sava nyit ott 

uborka és paprika 
Trebitscher ecetgyárban 

kapható.

ElHÓrenrlű

Ella burgonya
4 P métermázsája. Házhoz szállítja

Ehrenfeld Antal és fia.

Tompa Mihály u. 12. 
számú házban egy 

2 szobás lakás 
május hó 1-re 

kiadó.
Zefir kályha 

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.
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Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

| Szalónmejfnyitás! t 
Í Tisztelettel értesítjük a t. férfiközönséget, hogy a j
| Rosenthal Lajos-féle házban nyitjuk meg |

♦ angol divat szabóságunkat. $
í Fővárosi gyakorlattal és a legújabb divatujdonságokkal állunk t 
$ a t. közönség rendelkezésére. |
| Kérjük a t. férfi közönség szives pártfogását. |

| Tisztelettel LAUER és MAYER I
anyol úri szabók.

KMMMKW MKMMM .M X. M X X

Piaci áraki betl Placto
Búza 76-os 13.50 p
Zab — — 7.— p
Rozs — — 8.— p
árpa — 7.— p
Tengeri morzs. 5.30 P 
Tengeri esöves —p 
Bab — — 7.— P

Eladó

trágya árát 6O°/o al leszállítottam. Ezmia. lehetővé teszem nzi, 
hogy mir den virágos-veteményes kert és szőlőtulajdonos be
szerezhesse és dúsan termő nővér.yt kapjon. 1 hold szőlőhöz 
12—16 P értékű, kapás növényei:'.?’. fészek!rágyazAssai holdan 
kint 4 P értékű Fékéi íragya elegendő*

Rendeléseket felvesz és u asitási ad :

RIESZ LAJOS Tompa Mihály utca 45. szám.

Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.;

Cím a kiadóhivatalban,
Játékkártya

legelőnyösebb 
beszerzési 

forrása:

ftil

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

Cipészüzlet me**inyitríss!
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 5{ugli

úri és női cipészek.

Külföldi
EÖÜ bélyegek 
nagy választék- I 
bán kaphatók 

Fiidriíh Oszkár 
könyvkereskedésében.

LŐJ

1
1

1

1

1

Teavaj ....................

liter tej
deci tejföl
kg. I. Trappista
kg. II. Trappista sajt
kg. túró . . . .

16
o

sajt 1

1

fillér
08
60
20
20

2.80 pengő

P

P

fillér 
fillér 
fillér 
fillér

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




