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Kommunisták
Németországban talán 

nem volt olyan nap, hogy a 
kommunisták össze ne ve- 
rekedjedjenek a nemzetiekkel. 
Hétfőn a kommunista pusz- 
titási vágy a berlini képvi
selőházat gyújtotta fel s 
messze világító lángok mu
tatják az egész világnak, 
hogy komolyan, véres ko
molysággal tör elő az orosz 
szovjet keze s messze gu
ruló rubeljei, amelyeket az 
otthoniak gyomrán takarítot
tak meg, máshova is elakarják 
vinni a pusztító mételyt.

Budapesten suhar.cok m ug- 
taianitjak az utcát. Apró 
tüntetések, kisebb megmoz- 
dulásak, ameh ek végered
mény ben nem nagy jelentő
ségűek, mutatják, hogy a 
külváro1 ok tömeglakásaib^n, 
kuckóiban terjed az eszme 
s nem lehet szemet hunyni 
tovább, hárem erős kézzel 
meg kell keresni a bajt, a 
fészkét és meggyógyítani.

Amikor ezt mondjuk nem
csak a rendőrséget érijük 
adatta, nemcsak az államot, 
a nemzetet védő törvényre 
hivatkozunk, hanem azt 
akarjuk vele az illetékesek 
fülébe kiáltani, hogy a tév
eszmék elteijedését előmoz
dító szociális nyomort kell 
kiirtani. A tőke urainak sző
rös fülébe kell ordítani, hogy 
kegyetlen kizsákmányolásuk
kal, számitó kartelljeikkel, 
kiuzsoiázó s csak a maguk 
érdekeit szem előtt tano po
litikájukkal okozták a nagy 
n.unkanélküliséget, okozták 
azt a nyomort, amely most 
már lángokat kezd vetni és 
vétes árnyakat vet az utcára.

Mirden józan ember, ha 
még a legnagyobb nyomor
ban is él, aki kissé is gon
dolkodik, nem tud más utat 
találni az cmbeiiség életére, 
mint a magántulajdon elvét. 
De mirden kissé is a sze
gény ember eszével gondol
kozó, szivével érző látja azt 
a lehetetlen eltolódást, amely 

a nagytőke és a nincstelen 
között keletkezett a kartellek, 
a trösztök uralma alatt és 
érzi, hogy amikor a mai 
bajok okát keresi, itt kell 
valahol megtalálni. A tőkét 
nem elpusztítani kell, a tő
két meg kell rendszabályozni. 
A tőkét ki kell parancsolni 
odújából, ahova ijedtében el
húzódott s védi eddigi pro
fitját s ra kell kényszeríteni, 
hogy végezze a közgazda
ságban oly fontos feladatat 
s ezzel elzavarja azokat az 
árnyakat, amelyek a sötét
ből ijesztgetnek s amelyek 
rendesebb, egészségesebb kö
rülmények n ellett azonnal 
eltűnnek.

Mi elhisszük, hogy a kar
telleknek közgazdasági jelen
tőségük van, hogy az érté
kek rombolását védik, — ha 
tényleg csak ezzel a célzat
tal alakultak s ezen eszme 
mellett maradnak. De- mi 
azt látjuk, hogy ez az érték
védelem annyira ment, hogy 
mig közben mirden más el
pusztul, nekik maradni kel
lett. Nemzetek, népek vergő
dése jelzi ezeknek a kartel
leknek útját. Munkanélküliek, 
éhesek, rongyosak állanak 1 
pusztító utjának szegélyén 
s ez irdit ma minden ko
moly gondolkozót arra, hogy 
követelje ennek a csak sajat 
céljait védő tőkének rend
szabály ozását, hamar magá
tól erre a magaslatra fel
emelkedni nem tudott.

Ha már annyi mindenben 
a külföld után megyünk, 
miéit rém követjük ebben 
az olasz példát? Mussolini 
zsenialitása megtalálta az 
eszközöket és bátorsága volt 
alkalmazni a nagytőkével 
szemben. Ott dolgozni kell 
a tőkének. A nemzet szol
gálatába állították s munka 
és kenyér, megelégedettség 
és boldogság fakad a nyomá
ban. Ez pedig a legbiztosabb j 
a védekezés a kommunizmus 
ellen.

A kitűzött dijak ösztönző 
hatással voltak a farsangi 

bnsuj árasra.
Kevesebb busu volt az idén, mint a multévben- 

Sok idegent vonzott a busujárás.
Folytatni kell a busujárás fejlesztését

Mohács város specialitása a 
busujárás az idén kisebb volt, 
mint az előző évben Ugylátszik 
a nehéz viszonyok kezdték ki 
ezt is. A vasárnapi napon már 
iatható volt, hogy mennyire 
csökkentek a felvonulók az előző 
évivel szembtn, de határozottan 
állíthatjuk, hogy

a város által kitűzött 
dijaknak köszönhető az, 
hogy ennyien is voltak.

Már vasáinap megindultak a 
sokac utcák felől a rége lárfás, 
kifordított ködrrenes busuk, 
nagy buzogányokkal, előkerült a 
régi fatrorrbita is, azonban arra 
nár nem akadt vállalkozó, hogy 
ezt a hata'mas kürtöt rregfujja . ..

A többi utcákból pedig a 
maszkok indultak el a fő utcára. 
Ki egyedül, ki csoportban, nóta
szóval, kurjongatva bandukoltak 
végig az aszfalton. Az első fel
tűnő és igen érdekes ötlet a 
gólya volt. Vaióságos emberára
dat kisérte állandóan az érdekes 
maszkot s már vasárnap tippel 
ték, hogy kedden ő nyeri meg 
a legérdekesebb ötlet diját. Nem 
hiányoztak a <szép» maszkok 
sem A lányok, fiatalemberek ve
télkedtek, hogy ki sétáljon végig 
egynéhányszor szebb jelmezben.

A hétfői rap csendesebb volt 
Itt-ott volt csak már busu Fel
tűnt ismét a gó'ya, aki lassú 
góly a’éptekkel rótta az aszfaltot, 
gondosan kerülve a mocsarat, 
mert ugylátszik mégsem onnan 
jött ide.

Kedden délután már a kora 
ehédutam órákban látszott, hogy 
az utolsó napon, no meg a di
jak irányában, nagyobb felvonu
lásra leletet számítani. Egyre 
jöttek a csoportok és zsúfolt 
volt az aszfaltút a Kaszinótól a 
Dunáig

Hárem óra után az államren- 
derség példás rendet csinált 
percek alatt az uj városháza 
előtt, ahol a kapuban elhelyez
kedett a zsűri: dr. Margitay 
Lajos pc gármester, Brand Ede 
ry. igazgató, vitéz dr. Horváth 
Kázmér városi aljegyző és Bán 

András lapunk felelős szerkesz
tője. Azután megindították a 
felvonulást. A pályázók egyen
ként vagy csoportban jöttek és 
vonultak el a zsűri előtt A so
kac busuk utoljára jöttek egy 
szép csoportban. A zsűri inten
ciója az volt, hogy elsősorban 
az igazi régi busut jutalmazza, 
ebbel a szempontból bírálta el 
a ruházatot, de ennek korát is 
figyelembe vette. Másodsorban 
jöttek az ötletek, a szép masz
kok és ötletes csoportok Hosz- 
szu vizsgálódás volt különösen 
a sokac búsuknál, mert teljesen 
százszázalékos egy sem akadt. 
Végre is a zsűri az első dijat az 
58-as számnak ítélte oda, akinek 
lárfája, ruházata a legjobban kö
zelítette meg a kitűzött célt A 
nyertes Báblics Illés volt, a két 
második dijat Bajai Mátyás és 
Krémer József kapták, a harma
dik dijat Staber Lajos, Verbán 
Mátyás és Béregi György nyer
ték el.

Azután következett a többi 
dij odaítélése. A legötletesebb 
maszk diját a gólya nyerte el: 
Merk János, a legötletesebb 
maszkacsoport diját a maharadzsa 
csoport: Kovács Sándor és t., 
akit valóban eredetit és tökélete
set nyújtottak. A legérdekesebb 
felvonu'ó diját Majer Ferenc 
kapta, aki ezúttal két kerékpárt 
rakott egymásra s azon sétált 
boszorkányos ügyességgel a 
farsangi tömeg között.

A zsűri ezenkívül a sokac 
csoport minden egyes tagját 
két pengős negyedik díjjal ju
talmazta s a csoport még külön 
kapott 10 pengős csoport dijat. 
Dijat kapott még azonkívül több 
maszka, igy két szobacica is dí
jazásban részesült, két pattogatott 
kukoricás ruháju s még mások.

Amikor örömmel közöljük, 
az első rendezettebb farsangi 
busujárás sikerét, a jövőre vo
natkozólag még azt szeretnénk, 
ha több dijakat adnának a zsűri 
rendelkezésére és a busuk mel
lett, amelyek mindig, mint alap 
keli, hogy maradjanak a többi
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maszkoknak többet juttassanak. 
És lassan meg kell rendezni a 
felvonulást is. Ez most már 
könnyebb lesz, mert a dijak 
vonzani fogják a résztvevőket 
s ezeket aztán lehet majd rendbe 
is állítani.

anunununur un un un unununun

Mulatott Mohács a 
farsang utolsó napjain.

Ez egyszer a pesszmisták, akik 
azt jósolták, hogy a farsangon 
senkinek sem lesz kedve mulatni, 
ismét tévedlek. Hiába van gazda
sági válság, hiába o’y kevés a 
pénz, az ifjúság követelte a ma
ga jogait és előkönyörögték az 
utolsó garasokat, de a bálok ter
mei megteltek és mulattak min
denhol az utolsó farsangi napo 
kon.

A sokac bál.
Nem lehet azzal a látvánnyal 

betelni, amit a sokac bál közön 
sége nyújt. Tömött sorokban ül
nek a padokon a sohac menyecs
kék és lányok. Majd minden hely 
azövéké, csak itt ott látni egy egy 
férfifejet. így aztán a díszes fő 
kötők — a kapicák — tömege, a 
lányok fejdíszeinek sokasága a 
pompázó színek olyan káp 
rázatos szépségét mutatják, amely 
minden évben újra és újra meg
ragadja a vendégeket.
. Vidák Magdolna rövid, de ked
ves szavalata nyitja meg az estét.

Az első darab Csite Károly : 
Leánycsel c. 3 felvonásos nép 
színműve, amelyet a műkedvelő 
gárda teljes felkészültséggel és 
sok szeretettel mutat be. Öröm 
hallgatni a sokac szájból a ma
gyar nyelvet, amelyet tökéletés- 
kiéjtéssel beszélnek és szivesen 
látjuk azt is, hogy a műkedvelő 
gárda mily szépen fejlődik 
évről • évre. A szereplők: Ková- 
csics Ágica, Bárác Annuska, Mar- 
kovics Tériké, Bubreg Annuska, 
Bárácz Mariska, Pávkovics József, 
Kleics János, ifjú Oytrrek Antal, 
Gyúrok Illés, Tóth Lukács, Filá- 
kovics János vetélkedve viszik a 
darabot. A rendezés, a betanítás 
kitűnő, Uhrspung József tanító 
érdeme.t

A sokac darab előtt Bárác An 
nuska énekszámai következtek. 
Csodálatsan szép, tiszta hang. 
Valami kellemes altba ányaló 
szoprán. És amit énekelt, az kü
lön meglepetés. Nagyon sok kész
séggel és tehetséggel négy ma
gyar dalt sokacra fordított és so
kac szöveggel jöttek sorra: Du
na vize folyik csendesen . . . 
Elhagyom a falutokat... Két ba
bonás szép szemednek... s vé
gül Sárga csizmát visel a babám. 
Nagyon kedves volt és meleg 
tapsot aratott.

A sokac darab: Zaéarano blago 
egy felvonásos tréfa volt. A sze
replői Gyúrok Illés, Gyúrok An
tal, Kovácsics Márján, Bubreg 
Mátyás, Késics Antal, Simics An
tal, Filákovics Mátyás, Kovácsics 
János, Pávkovics Antal, Gyurek 
János és Zubán Fülöp osztatlan 
sikert arattak. A rendezés Cseli- 
nácz hozzáértő képességeitdicséri.

Az eladás után tánc jött. A 
kólótól kezdve, a magyar csárdá
son át egészen a tangóig ment 
sorra minden. Azt mondották a 

sokacok, a modern táncokat is | 
sorra kell venni, hogy a vendé
geink is szórakozzanak, de azért 
láttunk sokac párokat is modern 
táncokat járni, bár mi szíveseb
ben látjuk csárdást ropni, vagy 
kólót táncolni. Hajnal vetett csak 
végett a nagyszerűen sikerült 
bálnak végett.

A Katolikus Legényegylet 
jelmezes bálja.

A hagyományokhoz híven ez 
úttal is farsangvasárnap tartotta 
meg, jelmezes bálját a Katolikus 
Legényegylet, melynek külön 
érdekességet adott az, hogy a 
legszebb jelmezes dijat nyer.

Évről évre gyönyörködünk ab
ban a szinpompás, ragyogó kép 
ben, amelyet a jelmezesek cső | 
portja mutat, akik minden év 
farsangvasárnapján elmennek a 
legényegyleti falak közé — élő 
talánynak. Gazdasági válság ide, 

1 — nehéz helyzet oda, mégis 
zsúfolásig megtelt a terem jel
mezesekkel, me’y festőivé, sze- 
met-le'ket gyönyörködtetővé tette 
a bált. A sok szép és ötletes jel
mezen felül is volt néhány ki
tűnő jelmez, mely a fiatalság 
egynémely részére a mágnes va
rázserejével hatott.

A tánc kezdetéig Csikó ci
gányzenekara szórakoztatta a 

' megjelenteket, mig jóval 9 óra 
1 után megkésve bár, de törve 

nem, megkezdődött a tánc, a 
csárdással és ki ismerőssel, leg
többel azonban ismeretlennel
ropták a táncot Közben nem
egy nő hangjáról hangzott el 
egy egy jóizü kacaj annak jeléül, 
hogy a találgató <melléfogott» 
s ez az érdekessége a jelmez
bálnak, ez ad neki külön szint, 

I a rendes bálokon felüli nagyobb 
erőt, fölényt.

Éjfél előtt valamivel Pásztor 
Endre elnök megnyitotta a sza 
vazást, mely hivatva volt eldön
teni a legszebb jelmezest meg
illető csokor sorsát, a csokrot 
Szabó Maca nyerte «háremhölgy> 
jelmezével. Szünet után igen 
emelkedett volt a hangulat. Min 
denki érezte, hogy ezt a rövid 
időt jól ki kell használni utána 
úgyis egyhangúság, unalmas, 
szintelenség következik és éppen 
ezért vígan folyt a tánc reggel 
4 óráig — hirdetve a legényegy
leti jelmezes bál ezévi sikerét is.

A Mohácsi Polgárok 
Olvasóköre táncmulatsága.

Kitünően sikerü't táncmulat
ságot rendezett a Mohácsi Pol
gárok Olvasóköre. A táncmulat
ságot színdarab előzte meg s 
mig a tánc a fiatalságot vonzot
ta, a műsor az idősebbeket s 
hétfőn este olyan tömegben vo
nult fel a katolikus polgárság, 
hogy végén mozdulni nem lehetett.

Az előzetes bizalmat bősége
sen jutalmazta a kitűnő eladás. 
Szinrekerült: Bokros uram. c. 

j vig népszínmű három felvonás 
bán. A szereplők közül a pálmát 
Ádámovics Kató vitte el, de kitűnő 
volt Besenyi Annuska is. Méltó 
partnerek voltak a többi lányok 
Gulyás Márika, Kósza Ilonka, Be
senyi Márika, Pintér Bözsike, 
Kasza Juci, Varga Bözsike. A fér- 
főszereplők között természetesen 
Dettkó Károly kiváló játéktudása 

emelkedett ki, azonban megérde
melten osztoztak a sikerben He- 
réb János, Dobszai János, Gulyás 
János, Szűcs Pál, Haramza József, 
Dettkó Nándor, Pécsi János, 
Szűcs Ferenc, Szűcs István Bá
rácz János is.

A darab kifünöen gördült, a 
szereplők első rangú munkáján 
meglátszott a nagyszerű rendezés 
amely Dettkó Károly és Vörös 
Imre tanító tudását dicséri.

A színdarab után régen nem 
látott hangulatú tánc következett. 
Eleinte o'y sűrűn ál'ottak a tánco 
sok, hogy mozdulni is alig lehe 
tett, később aztán a ritkulással a 
hangulat még jobban fokozódott 
s csak a hajnal vetett véget a 
jól sikerült mulatságnak.

Farsangtemetés 
az Iparoskörben.

Hushagyókedden tartotta az 
Iparoskor már megszokott mu
latságát : farsangtemetést, mely 
azonban — általános meglepe
tésre — nem hozott sem anyagi, 
sem pedig erkölcsi sikert (Pedig 
nagyon számítottak rá) Valahogy 
azonban annyira tulkomoly, fe
szült, szinte temetésszerü hangu
lat ülte meg a megjelentek ke
délyét. Nem volt található az az 
önmagából fakadó vidámság. A
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’tfeainy ire Indult az agrár
olló 19’45-tőí mostanáig?

Magyarországon, mint agrár 
államban, az ipar és kereskede- 
de'em prosperitására szinte döntő 
befolyosa van a mezőgazdaság 
helyzetének. A mezőgazdaság 

1925/26. gazd. évben; 1933. febr. eleje.

a búza ára ... .
a rozs ára ... .

. . . 3082 P

. . . 18.44 P
1325 . . . .
6 25 ... .

43%a
33% a

az árpa ára . . . . . . . 18.70 P 9— . . . . 48%-a
a zab ára .... . . . 19 56 P 9.— . . . . 46%-a
a szemes tengeri ára . . . 17.27 P 695 ... . 40% a
a lencse ára . . . . . . 88.— P 34.— . . . . 38" 0-a
a lenmag ára . . . . . . 50.80 P 26 51 . . . . 51%-a
a borsó ára ... . . . 28 98 P 15— . . . . 51% a
a bab ára .... . . . 40.— P 12— . . . . 30% a

a termény ára nagy átlagban az 1925. évi árnak: 42%-a

ökör tarka jobb minőség kg élősúlyban 1.26 P 0 50 39%-a
tehén „ 1.15 P 060 52% a
sertés uradalmi jobb m inőségü kg élősúlyban 1 65 P 0.84 50%-a

az állatok ára nagy átlagban 1925. évi árnak: 47%-a
Ezzel szemben az iparcikkek — amit a gazdának vásárolnia

kell — ára 1925 tői a mai aznapig a következőképen alakult:
hazai barnaszén ára . . . 328 P 322 . . 98% a
benzin ára ..................... . 0 50 P 048 . . 96° 0-a
petróleum ..................... . 0.34 P 031 . . 91%-a
épületfa fenyő m3 ként . . 52 02 P 47.- . . 90° o-a
tűzifa hasáb..................... . 3 20 P 331 . . 103%-a
mész................................ . 4.10 P 4.10 . . 100%-a
portland cement. . . . . 649 P 5.90 . . 90% a
rudvas m/m-ként . . . . 26 60 P 29— . . 97o/o-a
kocsikenőcs . . : . . . 38.— P 38.- . . 100%-a
dinamó olaj..................... . 63.20 P 60— . . 85%-a

az iparcikkek ara nagyban átlagban az 1925. évinek a 96%-a

A fenti kimutatásokból látható, 
hogy amit a mezőgazda termel, 
illetve elad, annak ára csaknem 
felére esett az utolsó években, 
viszont amit neki kell vásárolni, 
az iparcikkek ára alig esett. Vi
lágos tehát, hogy a gazda 
amennyire csak lehetséges a vá
sárlást redukálja, aminek a kö
vetkezményét viszont az ipar és 
kereskedelem érzi.

lelkek nem tudtak felszabadulni 
a nyomás alól, a pajzán, hangos 
jókedv nem talált otthonra ezen 
az estén. Ez már meglátszott a 
gyülekezésnél, fel feltűnt néhány 
jelmezes is és Csikó zenekará
val segítette, illetve akarta segi- 
teni jókedvre hangolni az em
beri kedélyvilág húrjait. Folyt 
már a tánc, de hangulat még 
mindig nem volt Talán majd 
később? — gondoljuk. Rövid 
percekre mintha feltűnne, de 
utánna ismét elbújik E rövid 
percek jókedvét, a hangos ka
cajt Hacsek Sajó (Pataki-Detkó) 
párnak köszönhetjük, akik a tő- 
lük már megszokott művészettel 
adták elő a két darabot. Ez volt 
az egyetlen siker az éj folyamán. 
A nyereménytárgyak sorsolása 
hozott még némi izgalmat és 
már elmúlt éjfél.

•

Ez volt különben az utolsó 
nyilvános mulatság. A mámoros 
mulatságba beleszólt ünnepélyes 
hangon az egyház s hirdette a 
megemlékezést. A cigány szegre 
akasztotta hegedűjét, a mulató 
társadaiom pedig komoly arcot 
öltött magára s másnap szürkére 
porozta vétkes fejét a böjti ha
mu, az örök igazság <Ember 
porból lettél és porrá válsz !> 
szimbóluma 

mai szomorú elesettségének oka 
többek között az úgynevezett 
agrárolló. Nézzük, hogy mit mu
tat az agrárolló százalékban.

Ennek az áldatlan helyzetnek 
a következménye, hogy a mező
gazdasági gépeket gyártó válla
latok kénytelenek voltak terme
lésüket csaknem teljesen be
szüntetni és leépíteni kénysze
rültek a mezőgazdasággal szoro
sabban együtt dolgozó cégek, 
amiáltal a munkások tízezrei és 
a tisztviselők ezrei váltak ke
resetképtelenné. A gazdaságok-
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bán alkalmazottak pedig jófor
mán vásárlóképtelenné lettek.

A baj legfőbb oka az, hogy a 
szabadpiac és a szabad verseny 
árromboló hatása érvényesült a 
szervezetien mezőgazdaságban, 
de nem érvényesült feltétet nél
kül az ipáiban. Nem érvényesült 
tehát egységesen az egész vo 
nalon a kereslet és a kínálat 
törvénye, mivel a kapitalisztikus 
nagyipari vállalkozó csoportok 
intézményesen vannak megszer
vezve a kartellekben, amivel 
szemben a gazdák hasonló szer
vezettség nélkül állanak.

Royal Tyler megállapítása sze
rint nálunk az iparcikkek ár
szintje 30° 0 al a külföldi árnivo 
felett van.

Az államnak olyan gazdaság
politikai intézkedéseket kell élet
beléptetnie, amelyek a mezőgaz 
dasági termények árában leg
alább a termelés rentabilitását 
biztosítják. Méltánytalan, hogy a 
mezőgazdasági terményexport 
valutájából hivatalos árfolyamon 
a mezőgazdaság csak morzsákat 
kap Az 1932 októberig befolyt 
221 millió valutából az ipar és 
kereskedelem 213 milliót, a mig 
a mezőgazdaság csak 8 milliót 
kapott.

Az agrárollót tágítják a köz
terhek is, mivel a gazda adója 
nem terményben, hanem kész
pénzben esedékes. Egy 5 000 
holdas nagybirtok évi adója cca 
P 38.000. Ezt az adót a birtokos 
1925-ben cca P 12 waggon búza 
árából tudta fedezni, mig ma 
ugyanennek az adónak a fede
zéséhez csaknem kétszerannyi, 
tehát mintegy 24 vágón búzát 
kellene eladnia.

Ugyanez a helyzet a tüzbiz- 
tositási dijaknál. Egy 5 000 hol
das birtok élő-holt és épülettüz 
biztosítási dija évenkint átlagban 
cca P 6 000, amit gazda 1925 
ben cca 2 waggon, ma pedig 
csak 4 waggon búza eladási 
árából tud fedezni.

A fuvardíjaknak 1925 tői cca 
20° 0 os emelése, valamint a ter
ményárak esése miatt egy fenti 
nagyságú birtoknál a gazda hát 
rányára itt az olló szintén mint
egy 20 waggon búza árával tá
gult.

A tételek egész sorát lehetne 
még felsorolni, azonban nem 
akarjuk ezzel az olvasót fárasz 
tani, pedig érdekes volna még a 
tejár alakulásának az elemzése is.

A közgazdasági életben — 
többek között — a boldogulás
hoz egyenlő feltételek szüksége 
sek. A mezőgazdaságnak intéz 
ményesen védenie kell önmagát 
kényszertársulások utján, egyes 
mezőgazdasági termelési ágak 
szerint. A dán kereskedelem tel
jesen össze van építve vertikális 
kartellekben a dán mezőgazda
sággal és mintaképe annak, hogy 
hogyan kell a mezőgazdaságot 
megszervezni. A kezdeményezés 
nálunk is megtörtént, az 1931 
évi XIX. t.-c-kel a cukorrépater
melők szövetségének megalakí
tásával. Intézményes és sürgős 
intézkedésekre van szükség, mert 
csak az agrárolló szűkítésével 
lehet az átalános helyzet javu
lására számítani.

vitéz Szittya Nándor 
bites könyvvizsgáló.

Kaszinó közgyűlése.
A Mohácsi Nemzeti Casino 

folyó évi február hó 2ö-an 
tartotta ez évi közgyűlését. 
E rary múltú s a város 
urjí.dnlini életében egykor nagy
sí .epe. játszó - f.’yesúiei a cse- 
keyre <:p?d' tseok részvét.’ensege 
es a gazdasági viszonyok lerom
lása miatt a további fennállás 
nehézségéivel küzd. Ehhez ké
pest lefolyt évi mÚKÖdese szűk 
körre szorítkozott. A lefolyt év
ben vesztet.e el az egylet legré
gibb tagját, egyben diszeinökét, 
kinek emlékét jegyzőkönyvben 
örökítették meg. A kóló -gvetés 
megéllapitasa es a zárszámadás 
letárgyalasa után a tisz'.ujitást a 
szavazatképes tagok kb. egyhar- 
madrészének részvételevei csak
nem egyhangúlag ejtettek meg. 
Eredménye következő : elnök : dr. 
Rüll János, alelnok: MiskoleZj 
bandor, igazgató: Pakusz Kiroly, 
1. jegyző: dr. mohácsi Nemet 
Kálmán, II. jegyző: dr Nemet 
László, háznagy : Z.itvogel Já
nos, 1. könyvtáros : vitéz Küriösy 
Mátyás, II. Könyvtáros : dr Bokor 
Imre, pénztáros: Csanady Karoly, 
ellenőr: Uni Ferenc, ügyész: dr. 
Fischer Ernő. Választmányi ta
gok : dr. B.ck Alajos, dr. Mar- 
gitay Lajoc, Visy Pai, Német 
Karoly, Nemet Géza, dr. Kauf- 
mann József, Lipokatics János, 
dr Vida Lajos, Vida Dezső, dr. 
Krausz Győző, Roheim Jenő, 
Horváth Miklós dr. mohácsi Ne
met István, dr. Sziávy Kornél, 
dr. Bernath Samu, dr. Paschke 
Ferenc, dr. Schwarcz Béla, Jávor 
Lehel, dr. Miskolczy Gyula, So
mogyi Kornél, HainessEle.nér, dr. 
Szabó Karoly, Wolf Ödön, Ro- 
ser.thal Ernő. Póttagok. dr. Rüli 
Miklós, Mayer Ferenc, dr. Hor
váth Lajos, dr. Tóth János, Freund 
András, Kaldor József. Scamvizs- 
gálók : dr. Papp Ferenc, Jahoda 
József, Schwarcz Gyula.

Nem menetünk el szó nélkül 
az uj elnök választása mellett, 
örülünk, hogy a közgyűlés va
rosunk egyik tekintélyes tagját 
ültette az elnöki székbe, akinek 
személye, műt ja, közéleti és tár
sadalmi tevékenysége minden- 
képén hivatottá te=zt erre a tiszt
ségre s bistosiiekot nyújt az 
egy esület helyes vezetései illetőleg.
r~~ii ii ii ic^QLZírzirTi'TirThíZJ 

A külvárosi magyar 
istentiszteletek.

A külvárosi piebáma magyar 
h.vei resztről bele.ezesül egy 
xoziemény erKCzett szerkesztősé
günkbe. Mi — eredeti álláspon
tunk szerint — nem akarunk az 
ügyben alias foglalni, de nem 
szívesen folytatjuk a közvetítő 
szerepet sem. A beküldött KÖz.e- 
meny hangja azonban oiyan, 
amely olyan megértéssel szól az 
egyik Oidaira, mint amilyen sze 
rcteltei foglalkozik a másikkal s 
ezért befejezésül az alabuiak sze
rint köző'jük a bekü.dött levelet:

Leó atyanak a M. H bán kö
zölt cikket, amelyben s atisziikul 
adatokkal bizonyította, hogy jo
gos a külvárosi magyarság ama 
ktrese, hogy magyar legyen az 
egyik feitam. dasi körmenet, a 
sunacsag magara nezve sérel
mesnek tanná.

örülünk, hogy a hírlapi polé
mia eziranyu szomorú tradícióink 
ellenére csendben és minden túl
zott allasfoglalastól menten ért 
Vr'pet. Hu mégis visszatérünk 
erre a mar-már tlpihent ügyre, 
úgy azt igezán nem c. bikebon- 
tas, haním éppen a . zeretet, hala 
és b--ke jegyében tesszük.

Lel kiism. rali kőt.-les; egünknek 
sárijuk egyrészt P. Leónak szív- 
bvlfakadó, halas köszönetünket 
mondani batjr propoziiiojáert, ne
mes igaísá; kereséséért s itta nagy 
nyilvánosság eiőtt meghajtjuk fe
jünket izzó magyarsága, mélysé- 
ges'ajszeretete eiőtt. Szeretnénk, 
haköszö ietünk és nagyrabecsük- 
sünkeme szerény kifejezése né
mileg is kárpótolna őt a kelle
metlenségekért, melyeket ez ügy
ben netán elszenvedni kénysze
rült.

Másrészről szeretnénk, ha a 
külvárosi magyarság szerény és 
indoko t óhajtasa a magyar fel- 
tamadasi körmenetet es nagy
böjti vasarnap délutáni magyar
nyelvű ájtatosságot illetőé:;, so
kac testvéreinknél is minden utó- 
gondolat nélküli, szeretetteljes 
megértésre talalna. A Kölcsönös 
megértés es megbecsülésben el
töltött századok e.nlcae, a suiyos 
megpróbaitatasoKtol terhes ma és 
a b tonytalar. jövő r *. egymást 
szeretetteljes megér.ősre. Annái 
inkább reméljük ezt, mert a szó 
n.oiu emlékű megszállás alatt 
sokacságunk hűsegével heroikus 
példáit adta hazaszeretetének, 
megi.emalkuvó magyarsaganak.

A soi-.acsagot minden józan 
gondolkodású es igaz magyar test
véreként szivébe zarta, mi kato 
l.kus magyaror pedig a közös 
hit világánál, kéz a közben, so
kac testvéreinkéi összeforrva kí
vánjuk szent vallásunk es ha- 
zanK felvirágoztatását, jövendő 
nagyságát szolgálni. — Béke 
velünk.

Több külvárosi kát. magyar.

MXXXXXXXXXXX

Szentóv. Krisztus Uiunk
halálának 1900. évfordulója al
kalmából XI P.us pápa szent
évet hirdetett. A szentév a folyó 
évi április hó 2 án, virágvásár- 
napján kezd d.k és 1934. Husvét 
másnapján, április hó 2-an vég
ződik A szentevre vonatkozó 
papai bullát, amely f. évi január 
6-an jeleni meg es a nagy jub • 
leumi búcsúra vonatkozólag rész 
kies tudnivalókat tartalmazza, a 
most megjelent püspöki körlevél 
ismerteti a hívekkel.

— A papikonferenciák el- 
nőé. Sípos István dr nagynevű 
egyhaztudost, kiváló föidmkei n ■ 
vezte ki a megyespüspölí a Pe 
esett tartandó papi-onferenciak 
einökéve.

— Az ÍPOKSz. vezetőcégé
nek megválasztása. Múlt va
sárnap tartotta az iparosság uj 
országos szerve az Ipartestületek 
Országos Központi Szövetsége 
vezetőségének választását. A vá 
lasztáson a mohácsi testületet 
Schmidt Lajos elnök képviselte.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerösitö likőrt.

— Halálozás. F hó 27 en 
Dunaszekcsőn 95 éves korában el
hunyt Eilingsfeld Anna. Eilings- 
feld János 1. oszt, hajóskapitány 
édesanyja. A gyaszbaborult család 
iránt mely részvét nyilvánult.

Feigl Mihályné életének 66-ik 
évében hétfőn Siklóson meghalt. 
Temetése szerdán voltmély részvét 
mellett. Az elhunytban Feigl Mi
hály postatiszt édesanyját gyá
szolja.

Bödő Jánosné életének 75-ik 
évében f. hó 28-án elhunyt. Te
metése csütörtökön volt nagy- 
részvét mellett.

— A polgári fiúiskola bálja. 
Ez bizonyosan úgy volt, hogy a 
fiúiskola növendékei között nagy 
szomorúságot okozott, hogy a 
lányoknak bálja van, a fiuknak 
pedig nincs s addig addig rimán- 
kodtak, mig vasárnap az iskola
igazgatósága a f.úiskola részére is 
engedeiyezett bált. A fiúk nagy 
igyekezettel készültek a bálra s 
különféle jelmezek sokasága 
vonult fel a tornateremoe. A 
táncot amerikai árverés szakítot
ta félbe, amelyen tortákat adtak 
el magas arakon s ezzel is 
gyarapították a bevételt. A fiúk 
jól szórakoztak, a nemes célhoz, 
hogy a fiúiskola IV. osztályának 
kiránduló alapja gyarapodjon, 
tekintélyes összeggel járult hoz
zá a bal bevétele.

— A téli gazdasági iskola 
vizsgája. A M. kir. Teli Gazda
sági Iskola vizsgája f. hó 8-an 
lesz s nem 7-én, mint tévesen 
közöltük.

— Ipartesiület közgyűlése a 
városháza közgyűlési termében 
lesz megtartva ma, vasárnap 
délután 2 órakor.

— A magyar csapatok ha
gyományainak ápolást;. Göm
bös Gyula miniszterelnök mint 
honvédelmi miniszter rendeletet 
ado:t ki, tmelyben a honvédség 
minden egyes csapattestét köte
lezte a már megszűnt csapattes- 
tek hagyományainak ápolásara. 
A miniszter ezzel a rendelettel a 
hadseregen belül intézmenyesitette 
a régi hadtörténelmi hagyomá
nyok ápolását.

— A nemetbólyi vásár nem 
március 20-án, hanem március 
27 en lesz megtartva.
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— Országos vásár Dunaszek- 
csön. Hétfőn, f. hó 6-án Duna- 
szekcsőn országos állat és kirako
dó vásár lesz, amelyre vészmentes 
helyről mindenféle állat felhajtható.

— Közgyűlés. A Magyar Kok- 
kantsegélyző és nyugdijegyiet 
mohácsi 25 számú fiókja március 
hó 5-én délután 2 órakor, határo
zatképtelenség esetén március hó 
12-én délután 2 órakor a Tóth féle 
vendéglőben levő egyleti helyisé
gében tartja évi rendes közgyűlé
sét. Tárgysorozat : 1. Elnöki meg
nyitó, jegyzőkönyv hitelesítők va- 
lasztasak. 2. A fiók évi jelentésé
nek, pénztári íorgalmánk es a kü
lön alap számadásának előterjesz
tése és a felmentvény megadasa 
feletti hatarozathozatal. 3. A köz
ponti választmány évi jelentésének 
előterjesztése, tudomásul vetele 
feletti határozathozatal. 4. Tiszti
kar kiegeszitese. 5. Küldőnek vá
lasztása. 6. Indítványok.

— Megrendszabalyozzák a 
zugsajlól. A belügyminisztérium
ban ezen a heten erteKezlet lesz, 
amely a mindegyre feiburjanzo 
zugsajtó megrendszabalyozasaval 
foglalkozik. Azugsajto elleni lépés 
re az ujsagiró testületek kertek 
fel a belügyminisztert.

— uionaesl Sokacok Magyar 
Olvasóköre 1933. febr. 26 an 
tartott tancmuiatsag alkalmával 
felüifizettek: dr. Nemet Kálmán 
20 P, dr. Schmidt Miklós 3.50 P, 
dr. Margitay Lajos, Ferencrendi ; 
zarda, Fridrich Oszkár 3=3 P, 
Csupics Lukacs, Pavkovics Aulai 
Pál, Lipokatics János, Suput Mi- i 
haly, Pavkovics György 2—2 P, 
Czernics János, Ehrenteld Géza, 
Schneider Lajos, 1.50—1.50 P, 
Pavkovics János, Kalenics Joszef, 
Pavkovics Füiöp 1.20 —1.20 P, 
Jánics Antal, Kalkán János, Jak- 
sics Mátyás, ifj. Pavkovics János, 
Kovácsics György, Szajcsan Ja- ( 
nos, Baracz István gátőr, Jaksics ; 
András, N. N., Sepacz István, j 
Csongor Béla, Zuban Antal, Lo- 
vák Antal, Cselinácz Antal, Varga 
Pál, dr. László Márton, N. N., | 
Küilősi Sándor 1 — 1 P, Patton -
János, Steidl Antal, N. N , Mol
nár József 50—50 fillér, N. N. ; 
40 fiuer, Gyúrok Antal 20 fidér.

— Iskolánk.vüll népmlvelős | 
Püspökpusztán. Mint minden 
évben, úgy a folyó tanévben is 
Püspökpusztan iskolankivüli nép
művelést tanfolyam vult. A tan
folyam záróvizsgája f. évi február 
24 evei zárult. A záróvizsgalaton 
Balogh Juzsef püspökpusztai esp. 
plébános elnökölt. A zaróvizsga- 
laton megjeleni az uradalom 
tisztikara is. A zaróünnepelyen 
a tanfolyam hallgatói tedek vizs
galatot az elsajátított anyagból 
énekszámok es szavalatokkal fű
szerezve. Balogh József esp. plé
bános közvetlen, meieg, ifjúságért 
lelkesülő szerettei buzdította a 
hallgatóságot a további tanulásra, 
megköszönte Vértes János ig. 
kamortamtó lelkes s odaadó mun
kálkodását. A tanfolyam tartama 
al«it 12 esetben vetitettkepes 
előadásban volt részük, nemcsak 
a tanfolyam hallgatóinak, hanem 
a puszta lakósainak is.

— A Mohácsi Föidmives9k 
Olvasóköre 1933. február 19 én 
rendezett műsoros táncestélyén fe- 
lulfizettek : Fehérváry István, dr. 
Kontra Miklós 5—5 P, Bognár 
Antal 4 P, dr. Margitay Lajos, 
Nt. Vikár Zoltán, dr. Popper | 

Manó 3—3 P, Vajda József. I 
Varga Pál 2 50—2.50 P, Horváth 
Iván, Vincze István, Herner Ba- . 
lázs István 2—2 P, Lipokatics | 
János, Nagy Lajos t. őrmester, 
Kanabé Géza, Csendőrség pa- j 
rancsnoksága, Topscher Vilmos, | 
Dózsa Béla 1.50—1.50 P, Mát- I 
kovics Mátyás, Dénes János, ; 
postás Balázs Sándor, Vöő And- j 
rás, Pavkovics Antal Pál, ifj. ] 
Harczi János, Jaksics Mátyás, | 
Ornstein Vilmos, Varga János 
vendéglős 1 — 1 P, Szidonya Ja- 1 
nos, 80 fillér, Lambert Karolyné 
60 fillér, ifj. Húsz András, Tasi 
János stékes, vitéz Tóth Sándor 
50—50 fillér, Faragó János 30 
fillér.

— A Mohácsi Katolikus Le 
gényegyiet nagyböjti összejö
vetele. A mohácsi Kát. Legény 
egylet ma, vasárnap este ponto 
san fél 9 órai kezdettel tartja az 
idei első nagybőjti estjét, mely
nek fénypontja lesz dr. Kápolnai 
kiváló előadónak aktuális be
szédje, melyei a vallás átformáló 
erejét és szovjet romboló pusz
tításait fogja föltárni az érdek
lődő közönség előtt. Műsor: 
1. Szózat: Bánó Giziké. 2. Be
széd „Mitől féljünk?" címmel, 
tartja: dr. Kápolnai Zsigmond 
esperes-piébános. 3. Szavalat: 
Bancsu Tivadar. 4. Színdarab. 
Szereplők: Knittl. Ilona, Bánó Giziké 
és Ranics Mariska. Az előadásra 
belépődíj nincsen. Azonban a 
kiadások fedezésére szives ado
mányok köszönettel fogadtatnak.

— Stefánia flua. Németbo
lyon. Mint értesülünk Nemelbó- 
lyon a Stefánia fiók szer
vezésen dolgoznak. Örömmel 
fogadjuk a hírt, mert köztudo
mású, hogy falun sokkal nagyobb 
a csecsemők elhalalozasanak 
száma, mint varosban s így 
nagy szükség van annak falun 
leendő áldásos működésére.

— Ebzarlhl meghosszabbítás. 
A város polgármestere hirdetményt 
bocsátott ki, amelyben közli, hogy 
az ebzárlatot május hó 3-ig meg- 
hosszabbitotia. A hatósági intéz
kedésekkel való disputalas igen 
kényes dolog, mert hiszen minden 
bizonyai törvényes rendelkezések 
vannak mögötte, azonban mar 
több ízben rámutattunk, hogy az 
örökös ebzáriat nem en el a ki 
vant cél; s gyökeres megoldásról 
keli gondoskodni. Ha a varos a sa
ját hatáskörében ezt nem intézneli 
el, tegyen ez irányban lepeseket ! 
a telsobb hatóságnál, de ennek a 
bizonytalan s az ailatoara egeszseg- 
leien állapotnak, meg kelt szűnnie.

— Öngyilkosság. Kameldinov 
Safa von orosz hadifogoly, ki 
hosszú eveken keresztül Vída 
Dezső alkaimazasaban állott, csü
törtökön reggel kb. 5 orakor tel 
akasztotta magat. Tettét fel 7 
órakor fedeztek fel. Mint alig 
18 eves fiatalember került ki a 
habomba, hol hadifogságba esett. 
Így került Mohácsra, hol először 
Krausz Zsigmondira! vult alkal
mazva. Innen került a2Utan Vida 
Dezsőhöz, hol rendes, szorgalmas, 
nagy kézügyessegu embernek is
mertek, megszerezte a magyar 
allampoigarsagot is és megnősült, 
majd pedig elvalt. Búcsúlevelet 
irt a rendőrséghez, a főnőkéhez 
es Fles eh Ármin főrabbihoz, kerve 
őt, hogy a gyászszertartást elve 
gézzé. Kérte meg, hogy fesletien ' 
koporsóban, felsőruha nt*kül — l 

mohamedán szertartás — temes
sék el, ami pénteken meg is 
történt. A messze idegenbe ke
rült fiatalember tragikus vége 
nagy részvétet keltett.

— A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet Leánycsoportja ma dél
után rendes időben gyűlést tart.

— Kommunista ízű cédulák. 
A polgári iskolában az egyik fiú 
osztály ajtaján kommunista izü 
feliratú cédulát talaltak. Ugyan
csak találtak még egy-két darab 
Ilyen cédulát. Egyelőre nem 
tudni, hogy rossz diakcsinyről 
van szó, vagy más van a cédu
lák mögött. Az iskola igazgató
saga az esetről jelentést tett az 
államrendőrségnek, amely nyo
mozást folytat a cédulák eredeté
nek es céljának felderítésére.

— A külvárosi te plom 
festésével kapcsolatban P. Herr 
Leó közleközleményéhez kérte 
annak hozzáfüzését, hogy a sor
solásban minden adományozó 
annyi jeggyel fog szerepelni, 
ahányszortiz fillért adott.

— Bankpanik Amerikában. 
Amerikában olyan bankpánik 
uralkodik, amely cgyre-ntásra 
aira kényszeríti a bankokat, hogy 
a beletek kifizetését korlátozzak. 
A legtöbb bank csak 5% át adja 
ki a betéteknek. Egyes bankokat 
megrohamoztak a betevők s 
kénytelenek voltak teljesen be
szüntetni a fizetéseket. — Egy
szóval az igen tisztelt tőke ide- 
g s. Nemcoak az európai oldalon, 
hanem odaát is, ahol mérhetetlen 
hatalma volt, ahol mérhetetlen 
kincseket keresett, de a gazda
sági válság mindent lerontó tü
netei őt is kikezdték s most nem 
tudja, hogy mit is csináljon ha
marosan azzal a sok pénzzel, 
ami tulajdonképen nincs, mert 
csak valahol könyvekben, papí
rokban van s mert nincs benn az 
életben, a közgazdaságban, kér
dés, hogy pénznek lesz-e számít
ható valamikor is?

— Benyújtották a rokkant 
javaslatot. Az országgyűlés 
szerdei ülésén Gömbös Gyula 
miniszterelnök benyújtotta a hadi
rokkantak, hadiözvegyek és árvák 
ellátásáról szóló törvényjavaslatot. 
Ezzel kapcsolatban a sajtó kép
viselői előtt kijelente te, hogy az | 
akarni üzemekben foglalkoztatott 
hadirokkanrak száma 10% lesz 
A hadirokkantak, hadiözvegyek 
és árvák ellátására 18 minió pen
gőt állítottak be a koitsegvctesbe.

— Állami gépjárómüvezetö- 
képzö (sofför) tanfolyam nytllk 
meg leszállított tandíjakkal a 
m. kir. Technológia es Anyavizs- 
galó Intézet kereteben március fi
án este l/a7 órakor, az intézet 
Budapest, Vili., József-kőrút 6. 
szánt alatti helyisedben. Beírás 
naponta d. e. 9 — 1, az igazgató 
sági irodában, ahol a felvételhez 
szükséges űrlapok a hivatalos órak 
alatt előzetesen beszerezhetők.

— Verekedés Németbólyon. 
Homolka Karoly nemetbólyi autó
fuvarozó vállalkozót szombaton, 
amikor az egyik vendéglőből haza- j 
felé ment, három legény megtámad- i 
ta s megverte úgy, hogy 21 napon | 
túl gyógyuló serüléseket oauztaK. 
A csendőrség kinyomozta a tette
seket Ounderlach József, Bayer 
János es Mahlmann Antal sze- i 
mélyeben, aaik beismertek a tét- 
lüket, de azzal vedeaeztek, hogy 
Homolka a vtndeglőben belejük

kötött s borral* szemközt öntötte 
őket s azért vettek bosszút maguk, 
nak rajta. |Az eljárás megindult 
ellenük.

— Szabóink figyelmébe. 01- 
lvastunk egy londoni jelentést, hogy 
Hoesch német nagykövet loO öl
tönyt hozott magával Parisból 
Eddig is két szobát töltött meg a 
ru atara, de most tetemesen meg- 
növekedett A 100 öltönyhöz kü
lön cipő és fehérnemű tartozik. 
T. szabóink figyelmébe ajánljuk 
a nagykövet urat. Ezt érdemes 
lenne megszerezni rendelőnek, mert 
ebből az egy emberből megélhet
nének az összes mohácsi szabók 
miután egész biztosak vagyunk 
benne, hogy valamennyien össze
sen nem csinálnak annyi ruhát 
mint amennyit ez az ur rendel. 
Na, a cipészeket sem akarjuk mel
lőzni, nekik is kívánjuk rendelő
nek. Elférné rájuk is, mert mint 
halijuk régi jónevü cipészek, a 
nagy munka hiány miatt már folto
zásra is vetemednek.

— A vidéki bankok és a pénz
ügyminiszter. Imrédy Béla pénz
ügyminiszter jászberényi prog- 
ramm beszédében azt a kijelentest 
tette, hogy biztosítani kell, hogy 
azok a pénzintézetek, amelyek 
azelőtt is rendelkezésére állottak 
a gazdáknak, ezt a munkát a jö
vőben is le tudják bonyolítani. 
A pénzügyminiszter azonban nem 
gondolt arra, hogy még abban a 

I kellemes helyzetben is, ha a visz- 
leszámitolók által felszívott pén
zeket visszaadnák a vidéki ban
koknak s az allam is adna pénzt, 
ezen az utón nem lehet a közgaz
daságba pénzt hozni, abból az 
egyszerű okból folyóan, hogy nincs 
aki jo lenne rá. Az ingatlan óriási 
árvesztesége alig valamely csekély
összegre ssolgal fedezetül. Itt hiába 
keresnek más oldást: Meg kell 
talátni az ingó és az ingatlan tőke 
között tátongó értékeitolódásnak 
meggy ógyitasát. Ez az egyedüli 
uija a segítségnek. A röbbi csak 
injekciók, tünetgyógyitás, halaszt 
ja, de nem akadályozza meg a 
vég kifejlődést.

IDŐ JÁRÁS
A. mohácsi m. leír, tóit 

gazdasági islcola meteo
rológiai állomása Jelentij 
1933. február 24-től március 3-ig-

Mohácson
a hőmérsékleti maximum-f- 6C° 
a hőmérsékleti minimum — 5 C° 

csapadék nem volt.
IGAZGATÓSÁG 

4 polgárit végzett 
leány, irodai, vagy üzleti al

kalmazást keres 
Cím a kiadóhivatalban.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- ős papirkereskedése
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A rab magyarokhoz !
Felvidéken, Délvidéken, 
Lajta partján és Erdélyben 
Szomorú világ van.
Honfoglaló büszke ősök 
Utódai, harcban hősök 
Oörnyednek rabságban. 
Szolgák most az ősi honban 
Igy rendelték Trianonban 
Világ szégyenére,
A Doberdón, Kárpátokban 
Folyt a hősvér patakokban 
S rablánc harcos bére.

Felvidéken, Délvidéken, 
Lajta partján és Erdélyben 
Nem örök a bánat.
Attilla, Árpád öröké 
Nem lesz préda mindörökre, 
Sir/ából feltámad.
Addig is Ti rabmagyarok 
Ha búsan is daloljatok !
Le^ke van a dalnak, 
Imádság a magyar ének, 
Hirdeti a magas Égnek 
Mi fáj a magyarnak.

Dr. Hainikl Btla

— Választmányi ülés. Az I 
Mohácsi Ka’ona Hadestyán egylet 
vezetősége f. hó 5 en, vasárnap 
délután 3 rakor a Se! affér szál
lodában levő külön egyleti helyi
sedében választmányi ülést tart.

— Találtatott múlt hó 19 én 
a Szepessy parkban egy női sál
kendő. Igazolt tulajdonosa a ka
pitányságon átveheti.

— Kommunista lázadás ké
szült N-metországban. Hétfőn 
es'e példátlanul álló gyújtogatás 
történt Berlinben. Felgyújtották 
a nemet birodalmi képviselőház 
épületét. A gyújtogató mintegy 
harminc helyen egyszerre gyúj
totta fel az épületet, benzint 
helyezett el ezeken a helyeken s 
igy történt, hogy az épület nagy 
részét nemtudtak megmenteni, az 
majd teljesen elégett. Az ülésterem 
feleit álló kupolarész beomlott s 
összerombolta a berendezést. 
0 yan mérhetetlen nagy kárt 
okozott a gyújtogató, hogy hó
napok munkájára lesz szükség a 
helyreállításra. A gyújtogatásról 
kiderült, hogy kommunisták müve. 
Egy holland kummunistát az 
épületben elfogtak, aki bevallotta, 
hogy ő gyújtotta fel a képviselő
hazat. Bűntársait nem akarja meg
nevezni, a rendőrség azonban 
megállapította, hogy a berlini 
kommunistapart keze volt benne 
a gyujtogatasban. A berlini kom
munistapart székhazában tartott 
házkutatás alkalmával sok méter- 
niazsa súlyú iratot foglaltak le, 
amelyek egy kommunista lázadás 
előkészítését tartalmazták s pon
tos utasítások állottak benne 
minden részletre kiterjedően, hogy 
lazadas esetén mit kell tenni. A 
képviselőház felgyujtása lett volna 
a jel, azonban az idejekorai rajta
ütés meggátolta ezt. Azóta Hin- 
denburg uj szü'Ségrendeletet irt 
ala, amelynek drákói szigo uságu 
rendelkezései egyenlőre rendet 
teremtettek.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi február hó 
24 tői 1933. március hó 3-ig. 
Születések; Szegedi József, So- 
mogyvarácz Maria, Berki Éva, 

Sota Verona, Dóczi Mihály. Há
zasságkötések: Borbély Kálmán 
János és Jorgics Julianna, Petz 
Ádam és Müller Erzsébet. Bős- 
kovics Mihály és Huszár Erzsé
bet. Halálozások: Kovács Illés 
42 éves, Krosics Valéria 3 éves, 
Bödő Janosné 75 eves, Angyó 
Judit 73 éves, Kameldinov Safa 
35 éves.

SPORT.
TSE—MTE

találkozó lesz Szekszárdon va
sárnap, bajt oki mérkőzés kereté
ben. A szekszaidi és mohácsi 
csapat találkozása mindig is iz
galmasnak, szépnek Ígérkezett, 
ősszel is Mohácson csak heroi
kus küzdelemben a legminimáli
sabb golarannyal (2 : 1) tudta 
csak elvinni a két pontot a szek
szárdi csapat, az MTE pedig 
0 : 0 állasnál kihagyott egy 
11 -est, a mérkőzés mégis erős 
iramú férfias, de nem durva já
ték képét mutatta. Most a TSE- 
nek adunk nagyobb esélyt, hi
szen hAtamögött már két leját
szott mérkőzés van. Az MTE nek 
csak arra kell szoritko ni, hogy 
a TSE t nagy obbaranyu győzel
mében megakfdalyozza. Éppen 
ezért a W formációt vegyek fel, 
vagyis a két összekötő a véde
lembe vonul, elől csak a két 
szélső és a center mozog. Táma
dás esetén az összekötők termé
szetesen előrehuzódnak Ilyen alak
zat felvételével meglehet bénítani 
az ellenfél tamad’sorat Az ered 
ményt megjósolni rém lehet, 
azonban 2—3 gólos TSE győ
zelemre el kell készülni.

Fontos csak az, hogy az MTE, 
ha nem is győz, de legalább 
szépen játszék. Ez a csapat tu- 
lajdonkepen a kísérleti nyúl sze
repét játssza, hiszen Mu’schler, 
Ludvig személye meg uj a csa
patban, Dichter is csatár lesz, ha 
beválnak, akkor nincs hiba.

Az összeállítás az alábbi : 
Németvarga

Juhász Mutschler 
Hafner Ludvig Bárácz

Varga Berta Karácsonyi Dikter Porkert
•

Az MTE II. és a „Tömöri" II. 
csapatai vasarnap délután 4 óra
kor tréningmérkőzést játszanak a 
Deák-téri pályán.

Felelés szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

Laptulaldono* 4» kiadí. .> 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYI LTTER
Ac ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség )

Köszönetnyilvánítás
A bánatos szív alázatával, 

mondunk köszönetét mindazok
nak, kik Vttlikúnk elhunyta 
alkalmából nagy fájdalmunkat 
együttérzésük kifejezésével, virá
gok küldésével, vagy a temeté
sen való megjelenésükkel eny
híteni igyekeztek.

Mohács, 1933. évi március 2.

A gyászoló 
Krosics család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik feledhetet

len feleségemnek elhalálozása 
alkalmából részvét nyilvánításuk
kal fájdalmunkat enyhítették, a 
leghálásabb köszönetünket fejez
zük ki.

Mohács, 1933. évi március 3.

Bödő János 
és családja

1933. vh. 35. sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Szabó Károly ügyvéd 
által képviselt Schweitzer Henrik 
és érdektársai Jvégrehajtatók 
javára végrehajtást szenvedett 
kölkedi lakos ellen 42 pengő 
tőke és járulékai erejéig a 
mohácsi kir. járásbíróság 1932. P. 
8307. sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőnél 1933 évi
január hó 13 án le, illetve 
felülfoglalt és a 35 1933. sz. 
foglalási jegyzőkönyvben tétel 
alatt összeírt 1952 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság Pk. 059,1933. 
sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs végre
hajtást szenvedő lakásán, Kölke- 
den, leendő megtartására 1933. 
évi március hó ó napjának dél 
előtt 9 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútor, csöves
tengeri és 1 cséplőgép készlet 
stb. s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adhatók el.

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

Mohács, 1933. évi február hó 
6 án.

Kanyó Béla
kir. bir. végrehajtó, 

mint birósági kiküldött.

3093,94. sz. 1932. vht.

Árverési hirdetmény.
Dr. Schmidt Miklós mohácsi 

ügyvéd által képviselt Fridrich 
Oszkár és Husti Márton mint 
kk. Husti Mihály gyámja javára 
végrehajtást szenvedő dunaszek- 
csői lakosok ellen 94 55-|-48 P 
tőkekövetelés és jár. erejéig a mo
hácsi kir. járásbíróság 1932. évi 
7044. és 1932. évi 6823. 
számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőktől 1932. 
évi december hó 7-én lefoglalt 
1654 pengőre becsült ingósá
gokra a mohácsi kir. járás

bíróság fenti sz végzésével az árve
rés elrendeltetvén, annak 1908. évi 
XLI. t.-c. 20. § a alapján fentirt 
valamint zálogot szerzett más 
foglaltatók javára is végrehajtást 
szenvedő lakásán és gőzmalmá
ban Dunaszekcsőn, a Tóth féle 
malomban, folytatólag II. rendű 
végrehajtást szenvedő lakásán 
leendő megtartására határidőül 
1933. évi március hó 10. nap
jának délután 2 órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, búza, korpa, köny
vek, rádió s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígé
rőnek készpénzfizetés ellené
ben, esetleg becsáron alul 
is, de legfeljebb2 3-értelfogomadni 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot 
nem nyilvánít.

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

Mohács, 1933. évi február 
hó 18-án.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Országos Társadalombiztosító 
Intézet pécsi kerületi pénztára.

1054/1933.

Hirdetmény.
Az O. T. I. pécsi kerületi pénz

tára megszüntetett mohácsi ki
rendeltségének teendőit 1933. 
évi március hó 6-tól kezdve a 
pécsi kerületi pénztár veszi át. 
Tekintettel azonban úgy a mun
kaadók, mint a munkavállalók ér
dekeire, a kirendeltség helyén 
egy u n. közvetítő szerv fog 
működni s ennek a szervnek 
teendőit az Intézet egyik tiszt
viselője fogja ellátni.

A közvetítő szervnél történnek 
az összes bejelentések és pedig 
a munkavállalók be, kijelentései, 
a munkaviszonyban beálló vál
tozások jelentései, baleseti be
jelentések stb. Ugyancsak itt 
fogja a tisztviselő a szükséges 
jelentőlapokat és munkaadói iga
zolványokat is az igénylők ren
delkezésére bocsátani az előirt 
árban. Köteles lesz a közvetítő 
szerv tisztviselője az esetleges 
panaszokat felvenni és a kerületi 
pénztárhoz továbbítani, a társa
dalombiztosítási járulékokat be
szedni, az üzemellenőrzéseket 
ellátni, valamint minden, a hatás
körébe tartozó ügyben felvilá
gosítással szolgálni.

A mohácsi kirendeltségnél 
gyógykezelés alatt álló betegeket 
továbbra is az illetékes kezelő
orvosok fogják gyógykezelni, a 
felülvizsgálatokat továbbra is 
dr. Mózes Gyula ellenőrzőorvos 
fogja ellátni, de a készpénzsegé
lyeket a pécsi kerületi pénztár 
utalja ki postatakarékpénztár ut
ján az igényjogosultaknak

Pécs, 1933. évi március hó 
1 én.

Dr. Lovász Pál
ügyvezető.
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Eladó
Mohácson, a Budapesti cr- 

szagut és a Duna melleit 5 
katas2íralis hold 

príma szőlő 
és 3 hold

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Margittaszigeti Armentesitö és Behíz- 
levezetö Társulat, Mohács.

143. sz. 1933.

Hirdetmény.
A Margittaszigeti Ármente- 

sitö es Belvizlevezető Társulat 
1932- évi pénztári számadása 
folyó hó 5 étöl 19-éig bezárólag 
az alapszabályok 32. §-ának f) 
pontja értelmében a társulat hi
vatalos helyiségében Mohácson, 
közszemlére ki van téve. Ezeken 
a napokon a hivatalos órák alatt 
azokat meg lehet tekinteni s az 
esetleges észrevétel! beadni.

Mohács, 1933. évi március hó 
2 án.

Porgánji Lajos s. k,
igazgató-főmérnök-

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

trágya arat 60° 0 al leszállítottam. Ezáltal lehetőve teszem azt, 
hogy mirden virágos-veteményes kert és szőlőtulajdonos be
szerezhesse és dúsan termő növényt kapjon. 1 hód szőlőhöz 
12—16 P értékű, kapás növényeknél fészektragyázassal holdam 
kint 4 P értékű Fekal trágya elegendő.

Rend°léseket felvesz és u’Fsitást ad :

RIESZ LAJOS Tompa Mihály utca 45. szám.

20 FILLÉRES REGÉNYEK
egész sorozata

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR

Piaci áraki
hetl pl*c».

Búza 76-os 13 50 P
Zab — — 7 — p
Rozs — — 8.— p
Árpa — 7.— p
Tengeri morzs. 5.30 P
Bab — — 7.- P

Kettő uccai szoba 
előszobával, vilialakásban hosz- 
szabb időre üresen KIADÓ 

Kossuth Lajos ncca 70 stim

SRohácsonj a várOS 
főútvonalán 60 év óta 
tennado jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház.

2 a I együtt.
Cím a kiadóhitatalbag.

Tomp 9 Mihály u. 12. 
számú házban egy

2 szobás lakás 
május hó 1-re

Házilag savanyított 

uborka és paprika 
Trebitscher ecetgyárban 

kapható.

16

• • •

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

liter tej
deci tejföl 
kg.
kg.
kg.

1

1

1

1

1

Teavaj

I. Trappista
II. Trappista 
túró

• •

sajt 
sajt

1

1

fillér
fillér 
fillér 
fillér 
fillér

08
60
20
20

2.80 pengő

P

P

I




