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Magyar Husvét.
Előkelő, magasrangu államférfiak tanácskozóiban, jól 

pirnázott ajtók mögött élénk tárgyalások folynak Kívülről 
nii sem hallatszik, csend ül a szobák körül ski tudná pon
tosan megmondani, mi történik od íbent ? Nagy do'gok, álla
mok, ne űzetek sorsa van az asztalon, kiterítve fekszik ott 
a mi csonkaságunk is, csak a szemüvegeken múlik, houy 
ki latja és ki nem latja . . . Né ta néha, hogy a világ, is 
tudjon valamit, óvatosan megfogalmazott jelentések kerül
nek ki a nyilvánosságra, amelynek soraiban hol biztatót, 
hol elszomorítót találunk, de a sorok mögött mégis ott 
latunk olyan e e nényeket, amelyek láttára felujjongunk, 
mert ennyi várakozás, ennyi megalaztatás, nyomor és szen
vedés után mégis elértük azt, hogy foglalkoznak velünk!

Jól, rosszul, mindegy. Jóbaratok, ellenségek, mind
egy. Végre kiverekedtük azt, hogy elő kellett venni a béke- 
diktatumokat, ki kellett teregetni ismét a zöld asztalra és 
foglalkozni kell egy ezeréves nemzet nagy igazságtalan
ságával.

A vége ? Még nagyon messze van, ez még csak a 
hajnali derengés előjele, még a biztató derengés is csak 
sejtés s a hajnal csak hosszú derengés után tudja majd 
áttörni fénylő sugarait tizennégy esztendő mesterséges 
homályán.*

És mi mégis halleluját zengünk, mert úgy érezzük, 
hogy az idei Husvét már a magyar feltámadás jegyében 
indul tavaszodó idő fé yes sugarain és amikor a lelkekben 
örömet fakaszt, a magyar horizontot is bevilágítja és mesz- 
sze világitó fénnyel beragyogja az igazság születését.

A trianoni béklyó Krisztus koporsójának hatalmas 
zárókövét juttatja az eszünkbe, amelynek feleme'éséhez 
Isten csodája kellett. Ezt a szegény, pár.fogók és barátok 
nélküli nemzetet olyan bilincsekkel nyűgözték le, amelynek 
széttöréséhez emberi erő kevés volt, amelyhez isteni cso
dának kellett . jönni. Tizennégy esztendő keservei között 
vártuk ezt a csodát, vártuk a Nirvánát vágyó fanatikussá- 
gával, hiszen nekünk sem volt reményű khöz semmi ala
punk, csak megtörhetetlen hitünk, hogy el kell jönni a 
magyar Husvétnak.

A feltámadási Halleluja hangjai az idén áttörnek a 
határokon, átszürcdnek a hazugságok ködén, szétfeszítik a 
bilincseket és eljutnak minden zugba, amelyben magyar 
lakik és viszi száguldva a gondolat sebességév el, az együtt
érzés melegével az öröm zengését. Millió és millió magyar 
lélek fogja az idén együtt ünnepelni az egyházzal a fel
támadás ünnepét, mert a vallás tanításán keresztül érünk 
el az örök igazsághoz, hogy hazugságokkal, félrevezetések
kel, erőszakkal sokáig nem lehet uralkodni, az igazság 
íélreháritja a mázsás köveket és feltámad megfélemlítve, 
porbasujtva a gonoszokat.

Lehet, hogy örömünk korai, lehet, hogy meg sok 
szenvedésen, megpróbáltatáson kell keresztül mennürk, 
amig eljutunk a magyar feltámadáshoz, a magyar Husvet- 
hoz, de azok a jelek, amelyek a magyar eget mostanában 
bevilágították, olyan reményt adnak a szenvedő nemzet 
leikébe, amely erőt és kitartást fog adni a nehez útra, a 
közeljövő eseményeihez. Érezzük, hisszük, hogy amarosan 
jön, mert el kell jönnie a magyar feltámadásnak .

Áprilisl-énnemkaptákinegfizeté- 
süket a hitközségi alkalmazottak. 
A R Kát Hitközségnek meg kell találni a módot, hogy az 
alkalmazott járandóságok pontosan fizettessenek. Az elmúlt évben 
több, mint hat hónapon keresztül rendetlenül keptak a fizetéseket.

Amig az egyik oldalon a hit
községi adóról folyik a vita a 
másik o dalon néma csend ül, 
amel? csend azonban sokat be
szélhetne, ha megszólal Ez a 
csend a mai idők mutatója, 
amely most annyira lefelé mutat, 
hogy nem lehet vele a nyilvá
nosságot sem elkerülni. Ártól 
van szó, hogy a

hitközségi alkalmazottak 
április elsején egy fillért 
sem kaptak az esedékes 
h >t községi fizeté> ükből, 
de ugyun^kkor még a 
márciusi járandóságok 
kai is hátralékban ma
radt a hitközség.

Ezzel ismét elkezdődött az el 
műit évi akadozás, amikor szintén 
ebben az időtájban kezdtek el 
rraradozni a járandóságok s a 
hitközségi alkalmazottak 

a kereskedők, az iparo 
sok hiteleiből tengődtek. 
Az idén azonban erre 
sem számíthatnak, mert 
ma már egjik üzletben 
sem hiteitznek másoknak 
sem, hát még olyanok 
nak, akiknek járandó 
sága bizonytalan.

A hitközségi alkalmazottak il 
letménye a hitközségi járandó
ságból és az államsegélyből á l. 
Ezzel is jel emzően súlyos hely
zetbe kerültek a hitközségi alkal
mazottak, mert a tisztviselő fizeté
sek csökkentési százalékát a 
pontosan beérkező államsegély
ből levonták, ez tehát nagy szá 
zalékban lecsökkent, mig a hit
községi járandóság megmaradt 
ugyan teljes összegében, azon
ban ezt nem kapják meg

A törvény kötelezi az iskola
fenntartót, hogy pontosan fizesse 
az aIkalrrazottait s ezért a hit
községi személyzet is ragaszko
dik a tőrvény előírta járandó
ságok fizetéséhez. Ez ügyben 
beadvánnyal fordultak az egy
házközségi képviselőtestülethez, 
de jelentették a felsőbb egyház
megyei hatóságoknak és a kir. 
tanfelügyelőségnek is.

A törvényes igénnyel szemben 
a másik serpenyőben az áll, hogy 
az adó minden bizonnyal augusz
tus végéig, szeptemberig nem 
fog befolyni s

igy a hitközségi személy
zetnek addig még re
ménye sincs törvényes 
jóra ndóságainak kifize
téséhez. Már pedig ad
dig is élni, enni, ruház- 
kodni kell.

Az egész kérdés megoldása 
az egyházközségi képviselőtestü
let vá Iáin nyugszik Módot kell 
találni az elintézésre, mert nem 
lehet ilyen kilátástalan hónapok 
elé állítani az alkalmazottakat s 
ugyanakkor természetesen meg
követelni, hogy munkájuk példás 
és rendes legyen.

Az egyetlen megoldás kölcsön 
felvétele lenne. A helyzet az, 
hogy a fedezet meg van erre, a 
kamatokra is, hiszen az elmaradt, 
hátralékos adók után a hitközség 
késedelmi kamatot szed, ez tehat 
fedezhetné a kölcsön kamatait, a 
kérdés azonban, hogy hol lehet 
ma kö'csönt felvenni ?

Olyan nagy kérdés ez, hogy 
nagyon nehéz helyzetbe állítja a 
hitközségi képvise őtestüíet, mert 
köztudomású, hogy ma a ban
kok kölcsönt nem folyósítanak, 
magánosoknak sincs pénzük, a 
másik oldalon pedig ott áll im- 
pretivusban a fizetni kell a sze
mélyzetet feikiál itása.

Mi bizonyosak vagyunk benne^ 
hogy az egyházközségi képvise
lőtestület teljes lelkiismetesseggel 
fekszik neki a kérdés megoldásá
nak, hiszen családokról és mel
lette jövő nemzedekékünkről 
van szó, eltekintve attól az egy
szerű indoktól, hogy mindenki
nek a legelemibb joga, megszol
gált bérének k fizetése.

Reméljük, hogy sikerül majd 
elhárítani az akadályokat s eset
leg a felsőbb egyházmegyei ha
tóságok utján lehet majd pénzt 
szerezni, amellyel az adó befize 
téseig fedezik a személyzeti já
randóságokat.
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Dr. Beck Alajos 
elismerte, hogy a felebbezé- 
sek nem lettek elküldve.

A Mohács-Kölkedi Armentesitö Társulat zajos közgyűlése. 
Csodálatos változások a szavazatokkal.

Kormánybiztost a társulat élére.
Lapunk multheti száma az 

egész városban általános és 
élénk feltűnést keltett. Megdöb
bent mindenki arra a közlésünkre, 
hogy egy közpénzeken fenntar
tott intézménynél előfordulhat 
az a lehetetlen eset, hogy a fe- 
lebbezéseket egész egyszerűen 
nem küldik el.

Ebben a hangulatban indult 
el azután a Mohács Kölkedi Ár- 
mentesítő Társulat közgyűlése 
is. Mindenki érdeklődve várta a 
fejleményeket, azonban termé
szetesen dr. Beck sem maradt 
tétlen ezidő alatt, amint a köz
gyűlés lefolyása igazolta.

Délelőtt fél 11 órakor nyitotta 
mng a közgyűlést dr. Beck Ala
jos. A közgyűlésen az érdekelt 
gazdák oly példátlanul nagy 
számban jelentek meg, hogy a 
hivatali helyiségben nem fértek 
el s átmentek a Mohács-Margitta- 
szigeti Armentesitö Társulat he
lyiségébe.

Elnök itt mindenekelőtt a be 
adott meghatalmazásokat állapít
tatta meg a jegyzővel. Dr. László 
Márton jegyző sorra felolvassa 
a meghatalmazásokat, amelynek 
során

általános izgalma* kel
teti, hogy a gazdák ál
tal benyújtott meghatal 
mazások legnagyobb ré
szét érvénytelenítették.

Varga Pál kért szót és kifo
gásolta a törléseket. Indítvá
nyozta, hogy a közgyűlést na
polják el s ezidő alatt egy ki
küldendő bizottság vizsgálja fe 
lül az átcsoportosításokat s a 
telekkönyvi adatokkal is hason
lítsa össze, mert nagy összege
ket fizető gazdák maradtak ki a 
szavazatok közül.

Dr. Beck Alajos elnök az in
dítványra elrendelte a szavazást, 
azonban ő és társai, a többségi 
szavazatok birtokában 84 szava
zattal 12 ellenében elvetették ezt 
a természetes és jogos indítványt.

Ez a hangulatot még jobban 
izgatta és a megjelentek 

zajosan tiltakozni kezd 
tek ez ellen az eljárás 
ellen.

Temészetesen nem használt 
semmit sem. A közgyűlést foly
tatták és dr. Beck Alajos elnök 
közölte a kormány leiratát, amely 
a költségvetést és az alapszabá
lyok módosítását jóváhagyta.

Varga Pál szólalt fel ezután. 
Kérdést intézett az elnökhöz és 

határozott választ kért, 
hogy mi történt a Schum- 
mer József és társai ál
tal beadott felebbezések- 
kel és hol vannak ezek 
jelenleg.

Dr. Beck Alajos elismerte, 
hogy a felebbezések

nem mentek fel a föld- 
mivelési miniszterhez. 

Amikor a Mohácsi Hír
lap cikke megjelent, ak
kor tudta meg, hogy 
egyáltalában voltak fe
lebbezések.

Felelősségre vonta Lingauer 
László társulati igazgatót.

Lingauer először azt mondotta, 
hogy a felebbezéseket tényleg 
beadták, de később visszavonták. 
Majd dr. Paschke és dr. László 
jelenlétében később ismét fele
lősségre vonta, mire

Lingauer elismerte, hogy 
a felebbezéseket nem to
vábbította, azokat a fiók 
jában felejtette s elis
merve fele ősségét, lemon 
dott állásáról.

A közgyűlés ezután a zárszá 
madást tárgyalta le, majd befe
jezésül a második hihetetlenség 
történt meg, bizalmat szavazott 
a közgyűlés az elnöknek és a 
választmánynak.

Makai Mihály állott fel, aki 
először megkísérelte fejből el
mondani a bizalmi indítványt, 
de miután ez nem ment, elővett 
a zsebéből egy kéziratot s arról 
olvasta fel. A stílus nem Makai 
Mihályé volt s valahogyan más 
fogalmazása volt, mint egyszerű 
gazdának. A bizalmi indítvány 
először a kormánybiztos ellen 
szólt, mert — mint Makai mon
dotta — már nagykorúak, nincs 
szükség itt kormánybiztosra s 
különben is ez oly sokba ke
rülne, hogy többet jelentene, 
mint amennyit ér. A bizalmi in
dítvány is szavazásra ment s a 
többség azt minden hozzászó
lás nélkül elfogadta. A többsé 
get képviselték a következők: 
dr. Margitay Lajos polgármester 
7, Fehérváry István műszaki ta
nácsnok 19, dr. Paschke Ferenc 
városi ügyész 18, Vida Dezső 1, 
Özvegy Oyörgy - 1, dr. Beck 
Alajos 1, Mirkovics Lázár 1, 
Bükkös Ferenc 1, Jánity A. 1, 
Mészáros I. 3, Makai Mihály 2, 
Buturácz Márján 2, Kölked köz
ség 1, Kölkedi nem csatlakozók 
18, Kántor János 9, Bükkös 
Sándor 1, Gacza Sándor 1 sza
vazattal.

♦

A közgyűlés egész lefolyása 
igazolja azon többszöri kívánsá
gát az elégedetlen gazdáknak, 
hogy kormánybiztost kell a 
társulat élére állítani. Igy mind
járt a meghatalmazások ügye 
igen élésen kihívja a kritikát, 
mert a meghatalmazások hirtelen 
átcsoportosulását az érdekeltek 
nem tudják megérteni s azt fel
tétlenül ki kellene vizsgálni. Vi
lágos, hogy itt a Beck párt dik
tatúrája uralkodik, mert a közölt 
szavazatokban foglalt nevek ezt 
mutatják.

Egyenesen kacagásra késztető, 
hogy az elnökségnek és a vá

lasztmánynak bizalmat szavaztak. 
Ezen vezetőség választotta meg 
Lingauer Lászlót, mint arra ér
demeset, a hogy annak idején 
írták. Ennek a vezetőségnek 
ezért bizalmat szavazni csak párt 
fegyelem alatt állók képesek, az 
egész város viszont felhábordot- 
tan tiltakozik ez ellen s mi hisz- 
szűk, hogy illetékes helyen is 
belátják ezt és hamarosan mégis 
csak kiküldik a kormánybiztost, I 
hogy végre rendet csináljon.

Farkas József püspöki 
titkár nagyszabású 

beszéde a Kát. Legény
egyletben.

A mohácsi kát Legényegylet 
folyó hó 9 én, vasárnap este tar
totta ezévi utolsó nagybőjti 
estjét. A kiváló szónok előadá
sára zsúfolásig megtelt a nagy 
lerem.

— Április hó 1 én, szombaton 
— mondotta — súlyosan és 
ünnepélyesen kondult meg a 
szent Péter templom harangja 
s messzehangzó ércszava hir
dette az egész világnak, hogy 
megkezdődött a szentév. Mint
egy 30 000 néző s Róma vala
mennyi harangjának állandó zu- 

. gása között XI. Pius pápa ün 
■ nepélyesen lépett a szent kapu

hoz s azt aranykalapáccsal há
romszor megkopogtatva elmondta 
a szertartás szavait:

Nyissátok meg nekem az igaz
ság kapuját.

S im alig, hogy átlépte a pápa 
a templom küszöbét, az egyház 
ellenségei máris azzal vádolják, 
hogy az egyháznak nincs ereje 
megküzdeni a jelen nehéz felada
taival s ezért a múltba merül s 
ott keres vigasztalást a remény 
télén jövőre Azt állítják, hogy a 
kietlen jelenben múltját sirja 
vissza

— Tény az, hogy az egyház
nak dicsőséges múltja van s ép 
pen ezért kötelessége az egész 
emberiségnek az egyházzal együtt 
jubilálni, annál is inkább, mert 
hiszen úgyszólván létét köszön
heti neki. Az ókorban Európa 
jövője reménytelen volt. A görö
gök, rómaiak magas kultúráját 
mint egy bábut döntötték volna 
meg a keletről beözönlő harcias 
népek, ha az egyház meg nem 
hódította volna őket. Még pedig 
nem fegyverrel, hanem azzal 
hogy a barbár népeket is fel
emelte az európai kultúra szín
vonalára s biztosította a békés 
együttélést. Később pedig erdő
ket irtatott, mocsarakat csapolta- 
tott le az egyház, termékeny te
rületekkel ajándékozva meg az 
emberiséget s alkalmat adott 
ezzel a további fejlődésre. Ezen 
kivül tudományos intézeteket 
állíttatott fel s nem véletlen, 
hogy a legnagyobb tudósok 
miként a múltban, úgy a jelen 
ben is a legvallásosabb katolikus 
emberből kerülnek ki.

— A 33 ik év megváltási tör
ténete és Krisztus csodálatos 
feltámadása valóban a legmél
tóbb az egyház jubileumára. Eb
ben az évben az Istenfia meg- 
csufolva, vért izzadva s keresztre 
feszítve meghalt, hogy harmad

napra győzedelmesen feltámad, 
jón s Istenhez emelje az embe 
riséget. Krisztus ez évben adt> 
saját testét-lelkét az ollári szent 
ségben az emberiségnek s ez 
által alkalmat adott nekik, ho?v 
Istennel egyesüljenek, a bünbó 
csájtás hatalmát is ez évben 
adta Krisztus az ő választottai- 
nak, hogy ezáltal a vétkező, d» 
bűnét megbánó embereket meg. 
mentse az örök fűztől. Ekkor 
szállta meg a szentlélek Krisztus 
egyszerű tanítványait s törhetek 
len bátorságot ado't nekik, hogy 
Krisztus szavai szerint megm 
dúljanak az emberiség meghó
dításának és megkeresztelésének 

| göröngyös, szenvedésteli útjára.
— Nem véletlen hogy miként 

Krisztust, úgy a kát egyházat is 
i üldözik, mert hiszen ezt már 

Krisztus is megjövendö'te. 1900 
évvel ezelőtt virágvasárnap nap 
ján Krisztus Istenfa a tömeg 
óriási lelkesedése között vonult 
be Jeruzsálembe s ugyanez a 
tömeg egy héttel később halált, 
feszitsdmeget kiáltott reá Az 
egyház dédelgetett gyermeke a 
kultúra is erre a lehetetlen tettre 
vetemedett. Ez ugyan már a kö
zépkorban is megtötént, mikor 
azok az emberek, kik az egyház 
oltalmából és jóvoltából magasra 
emelkedtek, a legkíméletlenebb 
támadásokat intézték ellene. S a 
kultúra ma is meghazutolva ön
magát, ismét fegyvert fogott a 
hit ellen.

— Az egyház jubileuma nem 
a múlt visszasirása, de a bizony
talan jövővel való élet-halál harc 
kezdete. Ma a kato ikus egyház 
szerepe sokkal nagyobb, fonto
sabb, mint volt valaha is. A 
gyűlölködés, az ádáz harcok zi
vataros forgatagában dörgedel
mes hangon a felebaráti szeretet 
megszivleléseért, a társadalmi 
rétegek megbékéléséért s ezzel 
az emeriség sorsának jobbra 
fordultáért kell küzdenie A hi
tetleneket meg kell győzni a 
vállás fegyverével s majd ha a 
föld valamnnyi népe térdet hajt 
a megfeszített Krisztus előtt, 
akkor fel fog ragyogni a megdi- 
csőült Istenfia s fel fogja emelni 
a szenvedő emberiséget a lelkek 
legnagyobb boldogságához az 
Istenhez.

A nagy tetszéssel fogadott 
beszéd után a közönség perce 
kig ünnepelte a kiváló szónokot.

Beszéd előtt Szabó Maca sza
valt s kellemes, lágy hanghor
dozással hódította meg a közön 
séget. Majd Huth Árpád szavalt. 
Látni lehetett, hogy szivéből fa
kad a vers minden szava.

Ezután színre került a Leány
csoport előadásában a < Harmat
hintő hajnal* cimü színdarab. A 
2 felvonásos színdarabot a sze
replők kitünően adták elő Ra 
nics Annuska a büszke római 
vérből származott, de titokzatos 
jövő közeledését érző patricia 
szerepében nyerte el a közön 
ség nagy szeretetét, mig Rán|CS 
Mariska a kereszténység varázs
latos hatalmát már korán felis
merő római nő szerepében ara
tott nagy sikert, Bannó Oizike 
Kornélia patricia leánya szere
pében megcsodáltatta az első ke
resztények örömteli szenvedéseik 
melyeket Isten nevének vételeve 
szívesen tűrtek. Agócs H°nW
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pogány kegyetlenségü szolga 
szerepét alakította nagy sikerrel. 
Czaf k Teréz a keresztény rab
szolganő, ki Krisztus hitével 
megismerteti a római leányt, ki 
tűnő volt. Lakatos Ilonka a bör
tönőr habozó szerepét jól alaki 
tóttá. A többi szerepek: Marton 
Kató, Kovácsics Mária, Bubreg 
Annuska, Tóth Ágica, Dettkó 
Etus és Anton lionka szintén 
kitettek magukért.

ezz cm on czz> co czz> ooo czn god cco ooo ooo 

Adományok a fogadalmi 
templomra

Az elmúlt héten közölt adatok 
szerint a fogadalmi templomra 
egybegyült 100 pengő készpénz 
és 7000 darab tégla E hét folya 
n an fe ajánlottak ehhez a hétezer 
téglához még 18 000 téglát és 
200 pengő készpénzt. Jelenleg 
összesen rendelkezésre áll tehát 
25 000 tégla és 300 pengő kész 
pénz Szükséges még 10000 da
rab tégla és 2700 pengő kész 
pénz a szentély felépítésére. Az 
emuit hét folyamán az első ada
kozó volt Hajdinák János nyug, 
gazda aki azonnal lefizette az 
ezer tégla árát. Azután Mayer 
Ferenc polgariskolai igazgató és 
Nagel János lány csoki tanító 
akik együttesen jegyeztek ezer 
téglát. A legnagyobb adakozó 
eddig Bognár Antal kórházi 
gondnok volt, aki /ahoda Ede 
rre lett je'erileg vezet az adakozók 
sorab?n Ö 120 pengő készpénzt 
és 1000 tégla árát fizette be a 
postatakarékpénztárba. Készpénz 
adománnyal járult még a szentély 
ftlt pitésthez Márton Jánosné, 
aki ura áltál Márton János pék 
mester által kilátásba helyezett és 
megígért 80 pengőt ajánlotta fel 
a szentély megépítésére. Rajtuk 
kívül meg aoakoztak illetve fel 
ajánlottak: Menczingtr József 
2000 drb, Witt Józsefné 1000 drb, 
Bánovits Mária 1000 drb, Papp 
Ferenc városi alszámvevő 1000 
drb, Piukovics Áron 1000 drb, 
Seoatz József 1000 drb, Schleich 
Ferenc vaskereskedő 1000 drb, 
vitéz Tolnay György 1000 drb, 
vitéz Tájaivi Ágoston 1000 drb, 
vitéz Horváth Iván a téli gazd. 
iskola igazgatója 1000 drb, lühr 
Gyula szikvrzgyáros 1000 drb, 
Zeitvogel gépgyár 1C00 drb, 
Kuli János dr. 1000 drb, Vas 
Jenő dr. városi tiszti orvos 1000 
téglát, a mohácsi királyi adóhi
vatal tisztikara 2000 téglát.

A fogadalmi templom építési 
bizottsága ezen adományokért 
ezuten is halás köszönetét mond.

Hogy a város közönségének 
minden rétege kivehesse részét 
a fogadalmi templom építéséből 
az építési bizottság dr. vitéz 
Horváth Kázmér titkárnak meg
adta a felhatalmazást téglajegyek 
kibocsátására Egyeiőte 6000 drb. 
téglajegyet bocsát ki a bizottság. 
Egy léglajegy ára 50 fillér lesz 
és április hó 15.ike után kap
ható a titkári hivatalban, illetve 
a megbízottaknál.

A gyűjtés lebonyolítására a 
titkárság nagy örömmel fogad 
jelentkezéseket. A terv az, hegy az 
önként jelentkező gyűjtők min
den házba és minden családhoz 
bekopogtatnak s ha minden ház 
tulajdonosa csak négy jegyet 

vásárol, akkor a szükséges pénz
összeg együtt lesz, a szentély 
felépítéséhez.

A gazdatartozások 
rendezése.

Irta: Kárász József, Pécs.

Közgazdászaink véleménye 
kezd megoszlani a gazdatartozá 
sok ügyében Egyik része már 
évek óta rámutat a mezőgazdaság 
tuleladósodására és ebben az 
eladósodásban látja az ország 
gazdasági bajának egyik okát, a 
közgazdászok másik része újab
ban tiltakozik ilyen beállítás ellen 
és a magyar föld hitelképessége 
mellett száll síkra. A két tábor 
harcát nézetem szerint megelőzte 
a bankkapitalizmus elhamarkodott 
Ítélete, miszerint a magyar föld 
hitelképtelen és ez még inkább 
kimélyitette a bajokat.

Mi tehát az igazság? A ma
gyar föld be ebelezett adósága 
1931 ben kereken másfélmilliard 
pengő. Ezén adósság kamatterhe 
120 millió pengő, ami a buzaát- 
lag tőzsdei jegyzése szerint mint
egy 10 millió métermázsa búzá
nak felel meg. Van a mezőgaz
daságnak ezen kívül be nem ke
belezett terhe, amely részben 
bankfolyóízámlán, részben ma
gántőke igénybevételéből szár 
mazik. Enntk nagyságát becslés 
szerint 1 milliárdra lehet tenni, 
úgyhogy \ége'cdményben a ma
gyar tö’d terhe 2 1 2 milliárd 
pengő, melynek legális kamatter 
he 200 millió pengő, ebből a 
magyar föld 1 3 részét, vagyis 
4 *2 millió termőföldet terhel 
150 mi hó pengő, úgyhogy 1 kát. 
holdra esik valtóködséggel együtt 
összesen: 38 pengő kamat, mely 
összeg 3 q búza árának felel 
meg. Ugyanennyi teher a világ
háborút megelőzőleg, vagyis bé 
kében 6 0 0 kamat és 20 koronás 
búzaár mellett plusz költség, 1 q 
50 kg búzát igényelt, vagyis 
épen a felét a mainak.

A világháborút megelőző hely
zetet a mai gazdasági visszonyok- 
kai összehasonlítani azonban nem 
lehet, mert akkor a szabad kül
kereskedelem lehetővé tette azt, 
hogy a gazda minden termelvé- 
nyét bármikor világpiaci áron ér
tékesíthette, a munkabérek ki vol
tak szabályozva, az iparcikkek ára 
szorosan alkalmazkodott a mező
gazdasági termények árához, stb. 
Ma a gazda helyzete más. Ter
ményeit csak nehezen tudja ér
tékesíteni, a békebeli 1C0 %-hoz 
viszonyítva csak 60 °/0 ot ér el 
nagy atlagban, az iparcikkek ára 
ellenben százszázalékon felül 
van. A munkabérek a legutóbbi 
évekig a békebeli színvonalnak 
jóval fölötte voltak, a kamatláb 
meg igen hosszú ideig a béke
belinek háromszorosa volt, a 
közterhek pedig a gazda teljesítő 
képességének határát meghalad
ják.

Ha ezeket az elmondottakat 
összevetjük és megállapítjuk a 
magyar föld nettó hasznát, rá 
fogunk jönni arra, miszerint a 
gazdatartozások ügyét lehet szé- 
pitgetni, lehet sötéten festeni, de 
egy bizonyos, hogyha nem ren
deződik sürgősen a gazdaadós
ság, a magyar föld és annak 

népe még súlyosabb helyzetbe 
kerül, dacára annak, hogy taka
rékossága még a békebelit is 
felülmúlja Az sem segit majd, 
hogy kukoricás kenyeret eszik 
és még nagyobb szorgalommal 
túrja a földet.

A római nemze'közi statisztikai 
hivatal megállapitasa szerint a 
magyar föld hozadéka 2 2°,0 A 
magyar termőföld kereken 14 
millió ho d Becslés—és hozadék 
szerinti értéke ma kát. holdan
ként 300 P., vagyis összértéke 
4 2 mi liárd, épület és üzemtőke 
holdanként 200 P , összesen 2.8 
milliárd, mindösszesen 7 milliárd 
ennek 21 2° u kamata 175 millió

Ezzel szemben a gazdatartozá
sok kamatterhe 200 millió P.

Mi következett ebből a szomorú 
tényből ? Az, hogy amikor a gaz 
da kamatot fizetett, nem fizethe 
tett adót, s amikor az á lám szó 
ritotta az adóbehajtást, a bank 
nem tudott kamatot kapni. Követ
kezmény lett azután az is, hogy 
a minden áron fizetni akaró gaz 
da piacra dobta terményét, állat 
jak, s az árak lemorzsolódását 
elősegítette, de bajba került az 
adósságmentes gazda is akkor, 
amikor tömeges árveréseken el 
kótyavetyélt jószágot vásárolta a 
vevő és az övét nem tudta el 
adni

Ugyanez a helyzet a földdel 
is. Ki vesz ma szabadkézből föl 
det, amikor árverésen a becsérték 
2 3 részéért megveheti A becslés 
pedig úgy megy a legtöbb helyen 
már az első zálogolásnál is, 
hogy négyszögölenként 10—20 
fi lérnél több nem esik, egyszó
val 7—14 filléres áron lehet ár 
verésen venni, ennek következ
tében a szabadforgalmi ár maxi 
málisan 20—25 fillér négyszögö 
lenként. Ennek a helyzetnek úgy 
kellene végére járni, ami a hite 
lezőnek is érdeke, hogy a föld
becslést dűlők szerint négyszö 
gölenként a községi elüljáróság 
évről-évre állapítja meg, az ered 
ményt függessze ki és ezen meg
állapítás kötelező erővel bírjon a 
zálogo ási eljárásnál. Árverésen a 
2 3 ár még mindig jutányos lesz 
a vevőre. Ezzel a rendszerrel a 
magyar föld értékét nívón lehet 
tartani, mert mégsem tűrhető 
állapot az, hogy 1000 P. tarto
zás miatt az adós 10 hold földje 
és jótállók is tönkretéfessenek.

A magyar föld 1 3 részének 
nagy eladósodása tehát nem 
nézhető ölhetett kézzel, itt sür 
gősen cselekedni kell.

Létre kell hozni az egyezséget 
a hitelező és az adós közölt és 
pedig le kell szállítani a 100 hol
don aluli kisgazdák tartozása 
után a kamatlábat 2 0 0 ra, ami
kor is 1 kát hold kamatterhe 
9—10 P. re szál le a 38 P.-ről 
vagyis 1 q búza árából kikerül, 
továbbá minden 1000 P. tartozás
ra fizessen az adós évente 44 P. 
törlesztést, (vagyis kamat és tőke
törlesztés évente 64 P.) A mai 
eljárások mellett s a 8% kamat 
mellett a kisgazda sohasem fogja 
adósságát megfizetni, mert a ban
kok perük, a perköltségek olyan 
horribilisak, hogy azt a mező
gazdaság a mai elesettségében 
el nem bírja.

Vannak közgazdászok, akik a 
gazdatartozásokat nem nézik pesz- 
szimisztikus szemüvegen, ezek 
úgy gondolkodnak, hogy nem

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerösitö litört.

lehet derűre borúra mindenkin 
segíteni és jobb, ha olyanok ke
zéről, akik eladósodtak, mások 
kezére megy át a föld.

Meg kell állapitanom, hogy ez 
a gondolkodásmód hibás, mert 
a proletariátust a falun szaporí
tani nemzet ellen való cselekedet 
lenne, de egyben azok eladóso
dását segitenők elő, akik ma még 
jól ailanak. Ismeretes a magyar 
nép földéhsége, de pénze nincsen, 
igy az újonnan szerzett földet 
csakis adósságra tudná megvenni. 
Igaz hogy az utóbbi könnyebben 
tudna teljesíteni, de kérdés, hogy 
elemi csapások esetén a teher
mentes gazdát is ezen uj terhe 
nem juttatná-e válságba A tehet
ségtelen és rossz gazda kezéről 
menjen át a szorgalmas, hozzá
értő kezébe a föld, ebben egyet
értek, de nem lehetséges, hogy 
a szorgalmas és tehetséges Kiss 
István, aki a konjunkturális idő
ben házat épített 20 000 pengőért 
es, mert erre 10 000 pengő köl
csönt vett fel, 30 hold földjével 
házával és gazdasági berendezé
sével együtt elússzon és a haza 
legderekabb polgárából ökölbe 
szorult kezű elégedetlen ember 
legyen. Vagy hogy, mert a 10 
holdas Kiss Péter 2 hold földet 
vett 4000 pengőért, az most el
veszítse a 10 hold földjét, házát 
és fusson a családjával a város
ba és ott inségakcióból éljen és 
szívja tele romlatlan le két a 
marxizmussal és az ő acélmarkát 
és magyaros elszántságát alka
lomadtán a szélsőtábor felhasz
nálja.

Abban a pillanatban, amikor a 
gazdaterhek rendezésére fenti 
javaslatom elfogadtatik, a magyar 
föld újra hitelképes és egyben 
fizetőképes is, a hitelező nem- 
veszit el tőkét és visszaadjuk a 
magyar föld népének lelki nyugal
mat, amelyre azutan bátran lehet 
nagy terveket építeni

Ha kormányunk nem haji móló 
az ingatlanfedezetű pénzrend
szerre áttérni, legaláb igyekezzék 
a bajbajutott gazdákon mielőbb 
segíteni úgy, ahogyan azt »az 
aranyimádat< mégis lehetővé teszi.

rheum etikus fájdalmaknál 
As moghülAseknöl

Ügyeljünk a BAYER keresztre,
mely minden tablettán látható.

— Hárommillió pengő adó
hátralék Baranyavarmegya köz
igazgatási bizottságának keddi 
ülésén Halász Antal pérzügy- 
ígazgató ismertette a március adó
zást. Jelentese szerint március 
hónapban összesen 518.790 pengő 
adó folyt be. A mar esedékes 
adóhátralék 3 millió 132 ezer pengő 
ami az egész évi összeírás
nak 56%-a.
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Kiknek emlékét 
kellene megörökíteni 

a parkban ?
Dr. Frey János emlékét megörö
kítő pad költségeit vállalta Reinodli 

Mihály földbirtokos.
A Szepessy park rendbehoza

talával kapcsolatosan felmerült 
az a terv, hogy a város ezt a 
már szépen fejlődésnek indult 
parkot hasznúja fel a város 
nagy fiai emlékének megörökí
tésére.

Ezt a tervet, amely dr. vitéz 
Horváth Kázmértól ered, való 
szinüleg az az elgondolás vezeti, 
hogy szükséges a jövő generá
ciónak a nevelése érdekében a 
város nagy fiai emlékének meg
örökítése nemcsak a temetőben, 
de olyan helyen is, ahol a város 
közönsége gyakran megfordul, 
ahol azután az ifjúság alighogy 
tipegni kezd megtanulja azoknak 
nevét, akiknek a város fejlődését, 
nagyságát és intézményeit kö 
szönheti. Egy város fejlődéséhez 
ugyanis okvetlenül szükséges 
bizonyos lokálpatriotizmus, amely 
ilyen módon teret nyújt azok
nak tiszteletére, akik a város 
érdekében nagyot tettek és igy 
beleírták nevüket annak törté 
nelmébe

A terv szerint azok emlékére, 
akik erre méltóak, részben köz
adakozásból, részben más utón- 
módon előteremtett összegekből 
emlékpadot kellene felállítani, 
amelyen elhelyeznék emléktáblá 
ját, vagy pedig bronzból öntött 
mellképet s reávésnék miért állí
tották fel emlékére a kőpadot.

Pld. Mohács város első posta
mestere Tóth János volt, aki 
1689 tói 1723 ig vezette ezt a 
hivatalt. Az emléktáblára tehát 
ez kerülne:

Ezen pad
Tóth János emlékét őrzi 
Mohács első postamestere 

volt 1689-1723.

Vagy: A város első tanítója 
és kántora a török hódoltság 
után Horváth János volt. Emlé
kére szintén fel lehetne egy pa 
dót állítani e felírással:

Horváth János 
Mohács első tanítómestere 

1716-1738.

így aki végigjárná a padokat 
a Szepessy parkban megtanul
hatná rövid egy óra alatt Mo
hács város történelmét.

A hely kétségtelenül erre a 
legalkalmasabb lenne a városban. 
Hiszen a jelenlegi Mohács lég 
régibo épületei ott állanak. A 
püspökkastély, a püspöktemplom, 
a barátok temploma és rendház. 
Vannak ugyan a belvárosban is 
régi épületek, azonban azok 
többszörös változáson mentek 
keresztül, mig ezek két évszázada 
állanak már változatlan alakban 
s valószinüleg lesz idő, mikor 
jelenlegi külsejük rendbe lesz 
hozva és méltó keretet szolgál
tatnak ezekhez a padokhoz.

Kérdés, hogy kiknek emléke 
legyen megörökítve ilyen mó
don a Szepessy parkba? Szerin
tünk olyanok nevei legyenek ott, 
akik a város fejlődésének egy- 
egy jelentős mozzanatát jelzik. 

I Másodsorban olyanok nevei, akik 
közgazdasági munkájuk, vagy 
társadalmi tevékenységük által 
nagy szerepet játszottak a város 
életében. Azonban lehetőleg csak 
mohácsiak, ami természetesen 
nem zárja ki, hogy olyanok em
léke is megörökitessék, akik 
valami nagy szolgálaton tettek 
a városnak valami nagy alkotás 
létrehozatala által.

Alább adunk egy névsort, ami 
természetesen még kiegészítésre 
szorul, de világos képét adja 
annak, hogy milyen alakban lett 
az egész elgondolva. Néhol még 
a nevek hiányzanak, azoknak 
nevét még meg kellene állapí
tani

Mohács első tanítója (Horváth) 
Mohács első jegyzője.
Mohács első postamestere 

(Tóth.)
Mohács utolsó várkapitánya. 
Makai Mihály prépost plébános 

az augusztus 29 ike első meg- 
ünneplője

Király József püspök a Csata
kápolna megépitője.

Orager Jakab a prépostplébá 
nos a Csatakápolna restaurálója.

Az 1849. jul. 15 én Mohácson 
elesett honvéd (nevét meg kell 

i állapitani.)
Hermann (Uray) József Mo

hács eső oivosa és az első se
| iyemfonoda feállitója.

Biandl J. az első mohácsi 
i nyomda felállitója.

Margitay Peter ügyvéd Mo
hács első ujságirója.

Fölkér József főjegyző Mohács 
eiső történetírója.

mohácsi Német Lipót udvari 
tanácsos, a Mohácsi Kaszinó és 
a Mohácsi Takarékpénztár egyik 
alapítója.

Stajevics János a legmagya- 
rabb szerb, a mohácsi állami 
polgári iskoia egyik alapítója.

Brand Ede a mohácsi állami 
polgári iskola első igazgatója és 
a II. Lajos Muzeum alapitója.

Ait Gyula az első mohácsi 
bőrgyár létesítője.

Landauer B az Első Mohácsi 
Gőzmalom építője.

Rosenthal Samu az első Gép
téglagyár megalapítója.

Turchányi Soma honvédtiszt 
a Cselepataki emlékmű felállitója.

Frey János dr. apátplébános 
a fogadalmi templom megépité- 

' sének apostola, stb. stb.
A padok elhelyezésére és cső 

portositására, az emléktáblák 
megszövegezésére a város kül
dene ki bizottságot s a padok 
felajánlása sorrendjében lenné
nek azok felállítva.

Egy pad hozzávetőleg 150— 
200 pengőbe kerülne és mara
dandó emléke lenne ezeknek a 
férfiaknak. Felállításukat elsősor
ban azoknak a vállalatoknak és 
intézményeknek kellene vállalni, 
akik nekik köszönhetik megálla
pításukat és felvirágoztatásukat.

Az első padra már meg is 
történt a felajánlás. Reinodli 
Mihály földbirtokos felajánlotta, 
hogy dr. Frey János apátplebá- 
nos emlékpadjának feláliitási 
költségeit viselni fogja. így ez 
lesz az első pad, amelyet a 
Szepessy parkban felállituuk.

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

iflmQ
Kellemes

húsvéti ünnepeket kíván 
olvasóinak, előfizetőinek és 

hirdetőinek a 

Mohácsi Hírlap 
szerkesztősébe és kiadóhivatala.

Feltámadási 
kömenet rendje.

Útirány : Szt. Mihály tér, 
Szt. Háromság utca, Kisfa
ludy utca, Szt, János utca, 
Király utca, Szt. Háromság 
utca, Szt. Mihály tér. Nyol
cas sorokban.

Sorrend: Kereszt, iskolák, 
gyári munkáslányok, cserké
szek, Kát. Legényegylet Lány
csoportja, Kát. Legényegylet 
ifjúsága és pártolótagjai, le
venték, férfiegyletek, Credo 
Egyesület, férfi közönség, Ha- 
dastyánok, Leányklub, Kántor 
az énekesekkel, diszszakasz, 
papság a I.egméltóságosabb 
Oltáriszentséggel, kétoldalt 
diszőrség, előkelőségek : kato
naság, városi és járási ható
ságok, egyházközségi képvise
lők, ürmük kongregációja, 
Szoc. Misszió Társulat, 
Mansz, Rózsafüzér Társulat, 
női közönség.

A hivek felkéretnek, hogy, 
a menethez csatlakozzanak és 
a járdán ne álldogáljanak. 
Az elvonuló Olt áriszentség 
előtt a hivek letérdeljenek.

— Előléptetés Frigyes kir. 
főherceg vitéz Szilágyi Imre fő- 
intezőt jószágfelügyelővé nevezte 
ki A kinevezés úgy az urada
lom tisztikarában, mint Mohácson 
is általános örömet keltett, mert 
kiváló szakember eddigi jelentő
ségteljes munkásságának elisme
rése a megérdemelt előléptetés.

— Pécs és Baranya barátai
nak tá sasága. Fischer Béla al
ispán eszméjéből fakadt ez az 
alakulas, amely ezt a címet vi
seli. A cél az, hogy Pécs és Ba
ranya kulturális és természeti 
kincseit megőrizzék, fejlesszék és 
ápolják. A társaság most alakult 
meg s elnöke lett Szőnyi Ottó dr.

— Halálozás. Neusiedler Jenő 
ny. murakirályi körjegyző életének 
60-ik évében Pécsett elhunyt. Te
metése f. hó 12-én volt Pécsett 
a központi ravatalozó csarnoká
ból. Az engesztelő szentmise ál 
dozatot Budapesten mutatták be
érte a Szent Imre herceg uj plé
bánia templomban. Az elhunyt 
néhai Inkei József volt felelős 
szerkesztőnk testvéröccse volt s 
halálában Inkei Andor, Miklós és 
Margit nagybátyjukat gyászolják.

— Országos vásár Sontbere. 
ken. A Sombereki országos Vj 
sár április 19 én lesz megtartva'

— Az egész világon nálUnű 
legdrágább a cukor. Egy most 
megjelent kimutatás szerint Ma
gyarország cukortermelése 1929-2 
30 években 2 468 000 mázsa 
volt, 1931. évben már CSak 
1.252.000 mazsa. 1929—1930 
évig a cukor legmagasabb világi 
piaci ara 76 pengő volt, nvg a 
legalacsonyabb ar a multév vé
gen volt es pedig mázsánként 7 
mord és írd hét pengő. Ugyan
akkor Magyarországon a cukor 
mazsaja 124 pengő. Vájjon hány 
százalék külömbség ez ? Hama
rosan nem is tudjuk kiszámolni 
de aki ráér számítsa ki es tt- 
kolja el, amit a cukorkartellról 

i gondol Meg csak azt szeretnénk 
: hozzátenni, hogy a sodronyfonó 
i es köanyagszalluó kartellek fe|. 

oszlatasa után éppen ideje lenne 
a cukorkartellel folytatni.

— Uj cigaretta. A dohány, 
jövedék a mezőgazdasagi kial i- 
tas alkalmából Agrár névén uj 
cigarettát adott ki. Az uj cigaretta 
míg a készlet tart, az egesz or
szágban s igy Mohácson is kap
ható. Ara darabonkmt hat fillér.

— Mérsékelik a gazdikama- 
toti. Fővárosi iapuk értesüléséi 
szerint Husvétra megjelenik a 
pénzügyminisztérium rendeleti a 
gazdaKamatok mérsekelese tár
gyában. Eszerint azon gazdáknak 
akiknek eladósodása nagyobb 
a kata szteri tisztajóvedeiem tizen
ötszörösénél 2.5%-al csökkentik a 
kamatot. A csökkenést reszDen 
az aliatn, reszoen pedig a bankok 
viselik. A gazda kamat a csök
kentés folytan vidékén 5.5° 0, az 
eiső kúriához tartozó intézetek
nél 5°;0 lesz.

— a rokkantak és fronthar
cosuk megbecsü.áse. Pécs va
ros legutóbbi közgyűlésén az egyik 
bizottsági tag irányítottá ra a va
ros vezetősége figyelmet arra, 
hogy közmunkák kiadásánál első
sorban frontharcosokat és hadi
rokkantakat vegyek figyelembe. 
Pécs varosa a felszólalásra tnar 
meg is telte az intezkedeseaet s 
a Balokanyi uszoda munkálatainál 
mar is ezen elv szer.nt járták el. 

, Tudjuk jól, hogy Mohács városá
nál is történték hasonló munka- 
juttatások, de meg fokozottadban 
szerelnénk ezeket látni, mert e- 
zen példa nyomán a magánosok
nál is- nagyobb eredményt lehetne 
elemi a háború rukkantajainak es 
arheosainak foglalkoztatasavai.

— Állatvásári kimutatás. 
Az 1933. évi április ho 10 én 
tartott országos állatvasarnal fel
hajtatott szarvasmarha 949 drb. 
ló es csikó 4135 drb. sertés es ma
lac 1445 drb. összesen 6529 drb. 
Eladatott szarvasmarha 369 drb. 
ló és csikó 122 drb. sertés és 
malac 633 drb. eladatott 1124 drb.

— Felakasztotta magát. 
Lotter János molnár, a Heréb 
malom bérlője csütörtökön éjjel 
a malomban felakasztotta magat. 
Lotter teljesen egyedül volt a 
malomban, mert a bérletet el kel
lett hagynia s már teljesen elköl
töztek onnan az nap este. Egye- 
dűl maradt a malomban, hogy az 
utolsó őrölni valót feldolgozza. 
Amikor készen lett átöltözött, 
magmosakodott és azután követte 
el végzetes tettét, amelynek oka 
ismeretlen.
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— Előadás Du aszekcsőről 
Pécsett. Fejes György dr. mu- 
zumigazgato április 25 én délután 
hat órakor a pécsi egyetem alag
sori nagytermében előadást tart 
Dunaszekcső római váráról. Az 
előadást Fejes dr. eredeti kuta
tásai es ásatasai alapjan állította 
c ssze s vetített képekkel fogja 
kísérni.

— Táncmulatság. A Kát. 
Legenyegvlet folyó hó 17 én, 
húsvéthétfőn megtartja ragyomá- 
nyos husvé'i táncmulatsagat, 
melyre a tagokat és azok csalad
jait tisztelettel meghívja a rende- 
zseg. Belépődíj 80 fillér, csalad- 
jegy 2 pengő es kiserőjegy 40 
fillér.

— Aranyparitásos búzaárak. 
Festetich Sándor gróf elnökleté
vel a gazdaérdekeltségek tárgya
lásokat folytatnak a fö'dmiveiési 
minisztériumban a gabona és a 
rozs értékesítése ügyében. A 
terv az, hogy az összes búzát 
egy a gazdákból álló szövetkezet 
venne at és aranyparitason érté
kesítené. Ez mintegy 26 pengős 
arnak felelne meg s a gazdaerde- 
keitsegek szerint a mai kenyér
árak dragitasa nélkül lenre ez az 
ar elérhető.

Fellner Legényegyleti

Tánc-
iskolája április 26-án, 
szerdán este nyílik meg. 

k__________________
— Husvét hétfőjén nyitva 

lehetnek az illatszerkereske- 
desek. A kereskedelmi miniszter 
megengedte, hogy a drogériák es 
íllatszerkereskedók Husvet hétfő
jén reggel hét órától délután egy 
óráig nyitva tarthatnak.

— A tisztviselők hitközségi 
adója. Laptársunk múlt heti szá
mában a tisztviselők adójáról 
megjelent cikkere a következőket 
kertek illetékes helyről közölni: 
A cikk Írója teljes járatlansággal 
bír az adókivetés körül, amikor 
azt írja, hogy mig az iparos, ke
reskedő, gazda stb. csak a kere
seti adó után adózik, annak 25°/0- 
át fizetve, addig a tisztviselőket 
egesz fizetésük után adóztatták 
meg. Ugyanis a kereskedők ipa
rosok adója a tényleges jőve 
elem után lesz kivetve, ha pedig 
ez igy van, akkor természetesen 
az adóhoz alkalmazkodó hitközségi 
adu is a tényleges jövedelemnek 
bizonyos százaléka. Még pedig 
miután a kereseti adókulcs 5°/q s 
miután ennek 25°/o*a a hitközségi 
adó, akkor az iparosok és keres
kedők a tényleges keresetük il
letve jövedelmük 1.25° o"át fizetik. 
Ez volt az alapja a tisztviselőadó 
kivetésének s ha a cikkíró tény
leg csak azt keresi, hogy egyfor
mán adózzon mindenki, akkor ezt 
már is megtalálta a kivetésben.

— Elviszik a MPV. fütőházát ? 
A Mohács—Pécsi Vasút üzletve
zetősége azzal a gondolattal fog- 
la kozik, hogy a mohácsi fütőha- 
zat Pécsre helyezi át. A terv még 
nem végleges, de a mohácsiak
nak már most kellene valamit 
tenni, mert ezzel ismét egy sereg 
munkás is elkerül innen és ismét 
szegényebb lesz a város egy in
tézménnyel.

fl/mok.
Szerettem volna királyfi lenni, 
jtírany trónuson kacagva pihen ni, 
dalolva játszani pazar tündérkertben.

Szerettem volna tengerész lenni;
Végtelen vizeken suhanva menni,
S harcolni hatalmas, háborgó habokkal.

Szerettem volna gazdagnak lenni; 
fámáén álmomat pénzemért megvenni, 
jrtrannyal fizetni minden boldog percet.

fáa már csak Cmber szeretnék lenni; 
fYíinden bánat-sorsot boldoggá tenni, 
€ feledni a könnyet, a szomorúságot.

Csüggedt kezedet kezembe venni,
_ftz Élet-úton karöltve, könnyen menni, 
d\ogy minden, ami szép csak nékünk ragyogjon,

fáiénk legyen a napsugár, a dal, 
rügyhasadás és minden csodás hajnal, 

féíert még régen így akarta ezt az Jsten.
£€CX€^ JjfUÖS.

— Budapesten elfogták 
Pauer Emilt. Ismeretes, hogy 
Pauer Emil kölcsönközvetitő el
len többrendbeli eljárás indult 
meg. llven eljárás indult meg 
szekszárdi tevékenységei miatt is, 
Pauer azonban egy napon eltűnt 
s azóta nem találtak meg Mint 
a fővárosi lapok írják a buda 
pesti rendőrségnek sikerült ott 
Pauert feltalálni s letartóztatták 
és átszállítottak a szekszárdi 
ügyészséghez.

— A haltenyésztők memo 
randuma. A haltenyésztők bead
ványt adtak be a honvédelmi mi
nisztériumhoz, amelyben arra ké
rik, hogy a katonás <g részére leg
alább hetenkint egy napon halfé
léket vásároltasson, mert ettől le
het csak várni a leromlott fogvasz 
tás megnövekedését. — Ameny- 
nyíre kívánjuk a haltenyésztőknek 
hogy akciójuk sikerüljön, annyir- 
ra kezd érdekes lenni, hogy minden 
megoldást a katonaságon keresz
tül akarnak az utóbbi időben el
érni. Így nem régiben bort vásá
roltattak a katonassággal, hogy a 
bor fogyjon, most meg halat. Mint
ha azonban fordítva történt volna. 
Először jön a halpaprikas a csak 
azután csúszik rája a vinko. Leg
alább a sorrendet kell megtartani. 
Azután persze jöhetnek majd a 
szalámigyárosok, a kvargligyánr- 
sok, a különféle rosszul menő 
termelési és iparágak. A vegén 
mi ajánlanánk egyet: Rendelje el 
a miniszter, hogy minden baká
nak meg kell nősülni. Istenem 
annyi eladó lány van, aki szíve
sen férjhez menne. A közérdek 
és a nemzeti érdek, mint indokolás 
itt is megáll...

— A revíziót nem lehet 
feltartani . . - Mussolini igen 
éleshangu cikket irt, amelyben a 
revízióval foglalkozik. Ismeretes, 
hogy a kisantant minden eszközt 
megragad a revízió elgáncsolására 
s Mussolini ez ellen lép fel cik
kében, amelyben kifejezetten 
megírja, hogy a revíziót feltar
tani nem lehet s hiába minden 
mesterkedés ellene.

— Budapesti Nemzetközi 
Vásár 1933. évi május hó 6—15. 
Vasúton, hajón 50’c os kedvez
mény. Budapestre utazás érvénye 
május hó 1. vissza május hó 20-án. 
Felvilágosítás és vásarigazo'.vány 
beszerezhető: Mohácson : a vásár 
tb. képviselőjénél Ipartestüket 
irodájában.

— Megszűnik a népkonyha. 
Április hó 15-én nagyszombaton 
utoljára főzött az idén a nép
konyha az ínségeseknek. Ezen a 
napon a húsvéti ünnepekre való 
tekintettel még külön húst és ke
nyeret osztottak széjjel hogy az 
ünnepet nebigyék a iegszegenyebb 
lakasba is. A népkonyha fontos 
szerepét igazolja a főzött ebedek 
szama. Az utolsó időben mar napi 
361 ebedet osztottak széjjel s 
ugyanannyi helyen meleg étel 
került az asztalra, ahol egyeb 
ként a legszűkebb élelem is 
hiányzott volna. Most a tavasz 
mégis csak hoz valami munkát s 
bizonyára nem fog hiányozni a 
működése. Egyébként a nép
konyha elszámolása után közölni 
fogjuk az idei év adatait.

— Államok agrárértekezlete. 
Bukaresten május 5—7-ig az 
agrárallamok közös értekezletre 
ülnek össze, hogy a világgazda 
sági értekezleten való együttes 
állásfoglalásukat megtá gyalják. 
Erre az értekezletre Magyar
országot is meghívtak.

— Gyümölcstermelők Orszá
gos Szövetkezete. Ilyen címmel 
uj szövetkezet alakul, amelynek 
célja a gyümölcs értékesítés meg
szervezése. Az uj szövetkezet 
alakuló gyűlését f. hó 20-án tartja 
Budapesten, de a megalakulás 
után érintkezést keresnek a gyü
mölcstermelő vidékekkel is az 
értékesítés megszervezése végett. 
Ajánlatos lenne a mohácsi gyü
mölcstermelők bekapcsolódása is.

— Fegyvereket osztottak 
szét a megszállott területen. 
Hogy a háború réme mily közel 
volt mostanában, a legjobban 
bizonyítják azok a megszállott 
területről érkező hírek, amelyek

szerint a lakósság között kiosz
tott fegyvereket most bevonták. 
A szerbek ugyanis tartottak attól, 
hogy a horvat lakósság, de más 
nemzetiségek is esetleg ellensze
gülnek a mozgósításnak s ezért 
a megbízható szerb elemek kö
zött fegyvereket osztottak széjjel, 
hogy a csendőrség segítségére 
legyenek a mozgósítás végrehaj
tásakor. Ugylátszik azonban 
egyelőre mégis csak elkerültük a 
veszedelmet, ha a kiosztott fegy
vereket most bevonjak.

— Tüzilárma. Szerdán este a 
tűzoltóság tornyán szolgalatot tel
jesítő őrszem tüzet vett észre, 
amely a Kossuth Lajos utca ira- 

| nyában volt. Jele tést tett a ké
szültségnek, amely azonnal kivo
nult, kiderült azonban, hogy a 
mezőn kukoricaszar égett, amelyet 
valószínűié? a tavaszi munkaiatok 
során felgyújtottak.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi április hó 
7 tői 1933. április hó 14-ig. 
Születések : Karapáncsi János, 
Jovanovics János, Weber Ilona 
Julianna, Gyöngyösi János, Már- 
tines György, Orosz Györgyike, 
Szabó Ilona Katalin, Bősz Gábor, 
Schivánovits Lajos. Házasság
kötés; (nem volt) Halálozások; 
Pribil Józsefné 56 éves, Jaksics 
János 32 eves, (Holtnak nyi'.v.:) 
özv Bubreg Mátyásné 73 éves, 
Kiss Sándor 86 eves, özv Bor
bély Mihalyné 56 éves, özv. To- 
masér Mátyásné 28 eves, Lotter 
János 58 éves

A kéményseprési és 
égetési díjak újabb 

szabályozása.
A m. kir. kereskedelemügyi 

miniszter a háztulajdonosok ter
heinek némi könnyítésére a ké
ményseprési és azok égetési dijait 
újabban szabályozta, illetőleg folyó 
ávi március hó 31-iki hatalyal az 
eddig érvényben volt dijakat 
országosán mérsékelte.

Ezen nagyfontosságu rendelet
nek fontosabb és Mohács váro
sara is érvényes rendelkezéseit 
az alábbiakban ismertetjük:

A rendelet első része a város 
külterületét és a szétszórtan 
fekvő tanyai (szigeti) épületeket 
kiemeli a kéményseprő alul való 
tisztítás kötelezettsége alól. E zel 
szemben viszont köteles a kül
területen levő épület tulajdonosa
— tűzbiztonsági szempontból is — 
a kemények tisztán tartásáról 
gondoskodni.

Mindazon munkálatok diját
— amelyet csak keményseprővel 
lehet elvégeztetni — a rendelet 
következőkben allapitja meg: 1. 
Földszintes épület kéménytisztí
tási dija 16 fill. 2. Minden to
vábbi eme’et dija 6 fill. 3. Egész 
éves kemény (pld. konyha) után 
évi 1.92 P. 4. Feleves kémény 
(pld. szoba) után évi 98 fill 5. 
Új kémények átvizsgálása 50 fill. 
6. Kéménytoldalék tisztítása 6 fill.

Bárki által elvégezhető, de a 
i kéményseprő által végeztethető 
J munkálatok dijait a következőké

pen szabályozza az uj rendelet : 
1. Takaréktüzhely tisztítása 1 
sütővel és 2 méterig terjedő cső
vel együtt 20 fill. 2 Takaréktüz
hely tisztítása 1 sütővel és 1 üst
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tel, vagy 2 sütővel 30 fill. 3. Ta- 
karektüzhely tisztítása 2 sütővel 
és 1 üsttel, vagy 3 sütővel 40 
fill. 4 Takar*ktüzhely tisztítása 
nagyobb verdeglókben, kórházak
ban vagy urasegi konyhákban 
60 fill 5. Szobakalyha tisztítása, 
2 méterig terjedő csővel együtt 
kisebb 20 fill., nagyobb 30 fill. 
6. Fürdőszoba kályha tisztítása 
30 fill. 7. Csak csövek tisztítása 
vagy a felemlített esetekben a 
2 méterrel hosszabb csövek 
tisztítása méterenként 6 fill. 8. 
Mosó vagy n elegitő katlanok 
tisztítása 30 fill. Cserépkalyhak, 
fütókazar ok vagy különleges 
szerkezetű kályhák tisztítása 
egyezség szerint történik.

A kereskedelemügyi miniszter 
ezzel egyidejűleg a kémények 
égetési eljárását is szabályzta és 
elrendelte, hogy a kémények al
ján egy begy ült kormot, köteles a 
kémény seprőmester évenkint leg
alább kétszer eltavolitani. Azon 
kéményeket pedig, amelyeknek 
az elszurkosodasat sepréssel nem 
lehet megakadályozni azokat a 
szükséghez mérten kiégetéssel 
kell újból tisztává tenni. A ke- 
ményseprőmester a kiégetéssel 
kapcsolatban semmiféle munka- 
dijra igényt rém szerez, csupán 
a szalma ára fejében — ameny- 
nyiben azt a háztulajdonos nem 
bocsátja rendelkezésre — 10 fil
léres megtérítést kerhet.

SPORT.
Ragyogó, fényes tavaszi nap

sütéses időben csendes szemlélő
dés közben tekintetem végigsikiik 
a Deák tér zöldgyepes terepén, 
melyen sok-sok kis embertte tölti 
szabadságidejét, örül az életnek 
s szórakozik. Hangos kiabalassal, 
fütyüléssel, vitatkozással telik 
meg a levegő. Boldog fiatalság, 
kibontakozó rügyek fakadasa ez, 
tele jókedvvel s életöröm sugár
zik le artatlan arcukról. Futbal
loznak. Rúgják a bőrt. Acelozzak 
izmaikat, edzik testüket s boldo
gok, megelégedettek — ez rí le 
arcukról — hiszen örök álmuk 
minden kívánsága testet öltött: 
futballozhatnak ők is kergethetik 
a kerek lapdát, ők is, mint a 
„nagyok* s ez büszkeséggel, ne
mes öntudattal telíti meg kicsiny 
— de a sportért annál jobban 
hevülő — szivüket. A csendes 
szemlélő, aki ezeket latja sóvar- 
gassal gondol vissza a szép, a 
gondtalan gy ermekkorra. S mikor 
ezeket látja az ember, látja ezt a 
rendkivül szagaimat, nagy aka
rást, mely kora délutántól egeszen 
sötétig mozgatja a gyermeksere
get, önkénytelenül is felvetődik 
bensŐségében a kérdés: ha eny- 
nyire kedvenc sport a futball 
Mohácson, ha ennyi „aktív* űzője 
van, miért van az, hogy a „fel
nőttek* mohácsi futballja olyan 
alacsony nívón mozog ?

A kérdés érthető, a felelet még 
érthetőbb, csak kicsit vizsgálódó 
S2en mel kell bepillantást nyerni 
a dolgok mélyébe. Vasárnapon
ként „zsúfolásig* megtelik a Deák 
tér iskolasgy ermekekkel (nem 
polgáristákkal.) Elosztják maguk 
között a teret es rajta 1 induljon 
a „rugdalózas*. Ezen sok gyer
mek között egeszen tehetséges 
gyermeket is látunk, akik fiatal 

j koruk ellenére is sokszor káprá
zatos dolgokat művelnek a lab
dával. Ezek volnának hivatva 
pótolni majd a „nagyokat*. A 
gyermek mig elemibe jár, futbal
lozhat, amikor polgáriba kerül ott 
már megakad „futballpályafutasa", 
mert ott van előtte a tilalomfa e 
szók alakjaban : tilos 1 nem sza
bad I Elvégzi a gyermek a négy 
polgárit, most újra futballozhatna. 
Most meg leventeköteles lesz, a 
leventeóra alatt nem lehet spor
tolni. 21 éves korában innét is 
kikerül, ekkor megint hozzákezd
hetne a futballhoz. De kérdem: 
21—22 éves korában ki kezd el 
„vén* fejjel futballozn ? Felelet: 
senki. Előbbi, föntemlitett kér
désre a válasz mar meg is van.

A másik kérdés, amiről már 
múltkoriban megemlékeztünk : ho
gyan lehetne ezen segíteni ?

A futballozás ellen szól a pol- 
párista gyermekeknél — egyesek 
szerint — a tanulás elhanyago
lása. Ezen is lehet segíteni. E 
sorok írója is pedagógus és is
meri a bajokat, osztozik is a ké
telkedőkkel — de nem minden
ben. Futballozzon, sportoljon csak 
az a gyerek, de csak akkor, ha 
kötelességeinek mar eleget tett, 
ellenkező esetben bizonyos időre 
el kell tiltani a sportolástól. Ho
gyan lehet ezt ellenőrizi i Egy
szerűen. Az a tanuló, aki vala
mely tárgyból beszekundazott, 
mit daddig nem sportolhat, mig 
rossz osztályzatát ki nem javí
totta, amit irassal igazol. Tegyük 
föl, a fiú rajong a sportért, de 
a tarulasban eseileg gyengébb 
tehetségű, okve lenül igyekszik 
tanulni, hogy ezáltal sportolhas
son. így azt hisszük a legelzar- 
kózottabb pedagógus is meghaj
lik ezen megoldás előtt, mert igy 
a rossz táruló is ambicionálni 
fogja a tanulást — a sportolásért.

A leventénél még könnyebb a 
helyzet, hiszen ott ntindösssze 
heti 2 óráról van szó. Itt meg az 
az ellenvetés, hogy ilyen kévés 
rendelkezésre álló idő alatt arány
lag óriási mennyiségű anyagot 
kell elvégezni. Erre is van jó 
patikaszer. A „Nemzeti Sport* 
márc. 24-iki számában olvasható, 
hogy az OTT. értesítése szerint 
az országos leventefelügy elöseg 
megengedte az egyesületek iga
zolt leventeköteles tagjainak a 
versenyzést, ha az a lever, tefog- 
lalkozas idejére esnék is. Mind
ez csak kis jóakaraton es belátá
son múlik. Segítség útja tehat 
nyitva all, tessék fölhasználni, 
járni rajta es mar nagy szolgala
tokat tesznek az illetékesek a 
sportnak, ha nem is közvetlenül, 
de közvetve. Amig ezt nem va
lósítják meg, addig továbbra is 
0:6, 0:4, 0:3, 0 : 4 es
eredmények jelenhetnek meg la
punk hasábjain, Ezen nem is 
lehet csodálkozni. A beteg: a 
mohácsi sport, a betegség oka 
es az orvosság ismeretes, most 
mar csak te kell adni az orvos
ságot a betegnek és a hatas je
lentkezik is. Ha ez megtörténik
— an.ire nagy szükség van — 
akkor a mohácsi sport is husvé- 
tót, feltámadást ür nepe.hét, me
lyet minden igaz sportember és 
spcritarat szívből óhajt és vár.

Szet t Korút a Kupa mérkőzés 
volt vasatrap Pécsett Délnyugat 
és Közép csapatai között, melyet
— általános meglepetésre — Dél

nyugat nyert meg 2 : 1 (1 : 0) 
arányban.

Husvét mindkét napján 2X^5 
perces kétkapus játékkal készülő
dik az MTE a 23 iki DVAC mér
kőzésre. •

A Legényegylet „Tömöri Pal“ 
futballcsapata husvét első napján 
Németbólyra rándul, mig hétfőn 
Siklóson játszik barátságos mér
kőzést.
xxxxxxxxxxxx 

Kényszeregyezség a 
mezőgazdaságban.

Az eladósodott összes magyar 
földbirtokok száma a statisztikai 
adatok szerint 547.000. Ebből az 
50 holdnál nagyobb birtokok kö
zül a holdankénti katasztari tiszta 
jövdelem 41-szeresevel, vagy több 
szőrösével terhelve van 563.770 
kát. hold 203.086 280 Pengővel.

Rengeteg a burkolt mezőgazda- ’ 
sági fizetesképtelensegek szama 
A nyílt fizetésképtelenség arány
lag még azért ritka, mivel az el- ! 
járás költséges és a vonatkozó jog 
szabályok a gazdavedelem szem 
pontjából hiányosak.

A gazdak szamara tehát gya
korlatilag is hozzáférhetővé kell 
tenni a kenyszeregyezsegi eljárás
ban rejlő kedvezményeket. A tér- ! 
n.eió es hitelelet rendjének meg
óv, sa, valamint a földhöz fűződő 
re: dkivüli nemzeti es szociálpoli
tikái erdekek fontos es sürgős 
kérdéssé teszik ezt.

Amint hírlik, a minisztériumok 
a H. E. rer deletek legeszetesé 
ről tanácskoznak, sőt a rendelet
tervezet rövidesen a 33-as bizott
ság ele kerülne es pedig olyan 
megoldassál, hogy a mezőgazda
sági fizeteskeptciensegek lebonyo- 
litasara szolgaló uj szerv az OHE 
kereteben mint külön osztály ala
kulna meg, mivel egy önálló szerv 
költségére nincs fedezet Fe hívjuk 
a figyelmet a következőkre.

Annakidején mikor a kényszer- 
egyezségi alaprendelet tárgyalta- 
tott, ezen eljárások megalkotásába 
az ipar és kereskedelem vezető 
körei jobban folytak bele és igy 
mintegy vörös vonalként húzódik 
végig ez a pótrendeleteken is.

Előfordult, hogy amikor haszon
bérlő gazda kérelmezte a kenysze- 
regyezseget, bár annak szakszerű 

lebonyolítását az Országos Hitel- 
vedő Egylet is vallalta, a törvény 
szék elutasította a likvidació elren- 
delesere vonatkozó közös kérel
met azzal, hogy a vonatkozó 
rendelet szerint, csak iparos és 
kereskedő kérhet likvidaciót, mező- 
gazdasag nem.

Tény azonban az is, hogy egy 
másik törvényszék viszont a gaz
dának a kényszeregyezség meg
indítására vonatkozó keivenyét to
vábbította az OHE-hoz azzal, hogy 
a gazda is foglalkozván termények
nek, állatoknak és egyéb cikkek
nek vetelevel és eladásával, tehát 
a ntagaregyezség megkísérlésére 
vonatkozó tárgyalásnak helye van.

Mindenesetre leszögezendő azon
ban, hogy a jelenlegi kényszere
gyezségi eljárás sehogysem felel 
meg a gazdának. A mai szabályok
tól tehat lényegesen eltérő módon 
kell ezt a kérdést rendezni.

Az 50%-os kvóta megfizetésé
nek leghosszabb határideje 10 hó

nap. Már most, ha ebbe a 10 hó
napba bele is esik egy teljes tér- 
mésbetakaritás, akkor sem talál- 
ható még elméletben sem olyan 
mezőgazda aki a mai viszonyok 
között összes adósságainak 50° 0-át 
képes egy évnek a feleslegéből 
kifizetni.

Ebből is látható, hogy egész 
más lebonyolítási módot kell a 
mezőgazdák kényszeregyezségére 
alkalmazni. Minimálisán 2—3 ter
mést magában foglaló időhatár 
szabandó meg s ezen idő alatta 
vagyonfelügyeletnek és a racioná
lis üzemvitelnek olyan rendszere 
állapítandó meg, amely a gazda 
érdekeinek megóvása melleit, a 
hitelezők kielégítésének valószínű
ségét is a lehetőségig biztosítja. 
Biztositani kell állandó ellenőrző 
és megfelelő szakszerv közremű
ködését, esetleg az OMGE üzemi 
és szamtartasi szakosztályának 
közreműködését.

A rendeletben külön kell majd 
figyelembe venni a mezőgazdának 
földtulajdonosi minőseget es kü
lön a mezőgazdasagi üze nét. Ha
szonbérlőknél természetesen csak 
gazdapagi üzem van, ami a keny- 
szeregyességi eljárás szempontjá
ból egyszerűbb.

A mezőgazda másként fizetni 
nem tud, mint úgy hogy a keny- 
szeregyezségi eljárás alapjaul szol
gáló vagyonát tehat a termelő esz
közeit is — ailatait, gépéit, mag- 
tari készletet — értékesíti, vagyis 
ha üzemet likvidalja. Ami pedig a 
kvotalis hitelezők külön kielégíté
sére jogosult tetelek es előnyös 
tetelek felosztását illeti, úgy na
gyon megnehezíti a mezőgazda
ság helyzetét a sok előnyös ki- 
elégitésü követelés pl. haszonbér
lőknél a földtulajdonosnak törve 
nyes zálogjoga egyévi haszonbér 
erejeig, megtartási joga közterhek- 
re, kártérítésekre stb. amiknek fo
ganatosítása után a kvotalis hite
lezők előre is búcsút mondhatnak 
követeléseiknek

Tud-e mar most ilyen körülmé
nyek közjtt a mezőgazda üzemi 
hitelhez jutni ? Amikor természe
tesen a hitelező is tisztában van 
azzal, hogy az előnyős jogok 
miatt, baj esetén,követelését elveszti

A kényszeregyezsegi végzésben 
kimondandó lenne gazdasági lehe
tetlenülés címén, — hogy a ha
szonbérleti jogviszony kártérítési 
igény nélkül megszűnik egy vagy 
több gazdasági év vegevei, ha a 
bérlő önhibáján kívül jut nehéz 
helyzetbe és ezt indokoltan ké
relmezi, mert különben teljes
anyagi romlása elkerülhetetlen.

Nemzeti, állami és kincstári 
érdek egyaránt az, hogy a földön 
hitel és fizetőképes gazda üljön. 
A kormányok elsőrangú köteles
sége minden elképzelhető könnyí
tés megszerzése azok javára, akik 
jól és gondosan gazdálkodnak, 
de akik sajat hibájukon kívül 
(megejtett vizsgalat után) kerültek 
bajba. Az egész gazdatarsadalom 
érdeklődéssel várja tehát a kor
mánynak gazdavédelmi intézke
dései között a kényszeregyeségre 
vonatkozó rendeletét.

vitéz Szittya Nándor 
hites könyvvizsgáló.

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS.

Laptulajdonos ás kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.
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A -. exen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség )

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen 

jó férjem illetve édesatyánk
Dr. Réder Károly 

ügyvéd 
elhunyta alkalmával vígasztalba- 
tatlan fájdalmunkat részvétük ki
fejezésével, koszorú vagy virág 
küldésével, vagy a temetésen 
való megjelenésükkel enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ezúton is 
a leghálásabb köszönetünket.

Mohács, 1933 április hó 11 
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen 

feleségem, illetve édesanyánk

Pribil Józsefné
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifeje
zésével, vagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is a lég 
háiásabb köszönetünket.

Mohács, 1933 április hó 12.

Pribil József 
és gyermekei.

Eladó
egy ebédlő, egy ebédlőcsillár 

és több ingóságok
Jókai Mór ucca 19. sz.

Takarításért
egy szoba konyhás utcai lakás

kiadó.
Cim a kiadóhivatalban

A mohácsi kir járásbiróság mint telek
könyvi hatóságtól.

7797 1932. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Baranyai Oazdabank r. t végre

hajtatnak Mailéber Márton és 
neje Doór Katalin végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a tkvi hatóság a 
végrehajtási árverést 600 pengő 
tőkekövetelés és jár. behajtása 
végeit,

a mohácsi kir. járásbiróság 
területén lévő Bár községben 
fekvő s a bari 547. sz. tkvi betét
ben A. I 1—3, II. 1—3, III. 
1—2., IV. 1-5, V. 1—7. 4- 1. 
1483. hrsz. alatt felvett rétre 48 
pengő 50 f, 1484 1. hrsz. alatt 
felvett szántó 58 pengő, 1484 2 
hrsz. alatt felvett szántó 8 pengő 
50 f, 1593/1. hrsz. alatt felvett 
szántó 115 pengő 50 f, 1593 2. 
hrsz. alatt felvett szántó 36 pengő, 
1593,3. hrsz. felvett szántó 71 
pengő, 2154 hrsz. alatt felvett 
szántó 198 pengő 50 f, 2155. 
hrsz. alatt felvett szántó 18 P 
50 f, 2261,1., 2262 1. előbbi
szántó, utóbbi rét, 2263 1. mo
csár, 2264 1. rét és 2265'1. rét 
összesen együttesen 207 pengő,

ugyanottani 23/2. hrsz. alatt 
felvett kertre 240 pengő, 23/3. 
hrsz. alatt felveti kertre 22 P 
50 f, 23/5. hrsz. alatt felvett 

kertre 29 pengő, 23 8. hrsz alatt 
felvett kertre 220 pengő, 23 9. 
hrsz. alatt felvett kertre 47 P 
50 fillér, 23 12 hrsz. alatt felvett 
kertre 21 pengő 50 f, 26. hrsz 
alatt felvett ház 700 pengő,

4 315 rész legelőilletőség 33 
P 28 f kikiáltási árban, de a C. 
3 sorsz alatt Mühlheiszer Mihály 
javára bekebelezett lakás és ki- 
kötményből álló szolgalmi jogá
vá' terhelten feltétlenül, továbbá 
a C 1, 2 és 5, 6. sorsz alatt 
Doór Péter és neje Möglich 
Ágota haszonélvezeti és kiköt- 
mény jogával terhelten mégis 
amennyiben az ezen szolgalmi 
jogot megelőző tehertételek fe 
dezetére szükséges 1326 pengő 
valószínű összeg el neméretnék 
az árverés hatálytalanná válik 
és az ingatlan nyomban ezen ha
szonélvezeti jog nélkül fog el- 
árvereztetni,

továbbá a bari 70. sz. tkvi 
betétben A I 1-2 . -j- 1. sorsz. 
439 hrsz alatt felvett szőlő fele 
részére 212 P, 440 hrsz. alatt 
felvett szántó felerészére 175 P, 
304 5. hrsz. alatt felvett présház 
felerészére 51 pengő kikiá'tási 
árban, de a C 9—11. sorsz. 
alatt Doór Péter és neje Möglich 
Ágota javára bekebelezett ha 
szonélvezeti jogával terhelten, — 
elrendelte.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Bár községházánál 
megtartására:
1933. évi május hó 2. nap
jának délután 2 óráját tűzi ki, 
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX t.-c. 150. §a alapján 
a következőkben állapiba meg;

1. A házadó alá eső ingat
lant a kikiáltási ár felénél, egyéb 
ingatlant kétharmadánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet 
(1908: XLI. t. c. 26 §)

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

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

Mohács, 1932. évi december 
hó 29 napján.

Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Külföldi = 
bélyegek 

nagy választék- I I 
bán kaphatók I I 

Fridrich Oszkár 
k ö n y v k ereskedésében.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

1933. vh. 246 sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a Hainess Elemér ügyvéd által 
képviselt Mohácsi Ipari és Gaz
dasági Hitelszövetkezet végre 
hajtató javára végrehajtást szen
vedett hercegszabari lakosok 
ellen 660 pengő tőke és 
járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbiróság 1932. P 702. 
számú végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőknél 1932. évi
április hó 28-án le, illetve
felülfoglalt és a 388 1932. számú 
foglalási jegyzőkönyvben tétel 
alatt összeirt 1546 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbiróság Pk. 3306 1932. 
sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t. c. 20 §a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs végre
hajtást szenvedők lakásán, 
Hercegszabarban leendő meg
tartására 1933. évi április hó 
19. napjának délelőtt 9 óráját 
tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt bútor, tehenek, tinók, búr 
juk, sertések s egyéb ingóságo
kat 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°0 bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi március hó 
20 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végjehajtó, 

mint bírósági kiküldő tt

A nohácsi kir. járásbiróság, altit tdek- 
könyrvi hatougtol._________

10894 1932. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kironal.
Pécsi Takarékpénztár r. t. 

végrehajtatnak Moszbacher Já
nos (nős Trabert Borbálával) 
végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a tkvi 
hatóság a végrehajtási árverést 
4800 pengő tőkekövetelés és jár. 
behajtása végett, a mohácsi kir. 
járásbíróság területén lévő Kis
nyárád községben fekvő s a 
kisnyárádi 824. sz. tkvi betétben 
A+5-7, I. 1—2, II 1—2. sor. 
2434 , 52 2., 675, 2357., 2358, 
2538,, 2539. hrsz. alatt felvett 
szántó, kert és erdőre 1757 p 
kikiáltási árban, elrendelte.

Dr Fischer Ernő ügyvéddel 
szemben a legkisebb vételárat 
12900 pengő 51 f ben, Pécsi 
Takarékpénztárral szemben 13152 
pengő 51 f-ben, Hainess Elemér
fel szemben 24483 pengő 81 
f ben állapítja meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Kisnyárád községhá
zánál megtartására:
1933 évi május hó 3- nap

jának délelőtt 8 óráját
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881; LX. t. c. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés alá eső ingatlant 
a megállapított legkisebb vétel 
árnál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet 5610 1931. M. E. r.

2 Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10°o át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t -c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t -c 147.. 150 , 170. 
§ 1908 : XLI. t-c. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett, 
ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyannyi %-áig kiegészíteni 
(1908: XLI. t. c. 25 § )

Mohács, 1933. évi január hó 
9-én.
Dr. Hadler s k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- ót papirkeretkedóte
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Dunaszeknő nagyközség Elöljárói Agától. 

1243 1933. sz.

Értesítés.
Dunaszekcső nagyközség 

Elöljárósága közhírré teszi, hogy 
országos állat- es kirakodó 
pótvasarja folyó évi 

április hó 24-én 
fog megtartatni, amelyre vész
mentes helyről bármiféle állat 
felhajtható.

Községi Elöljáróság.

Tisztelettel értesítem Mohács és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy a 
csizmadia iparom hanyatlása arra kényszeritett, hogy a

cipész ipart
elsajátítsam, és ez időszerint meg van a hosszú évi gyakorlatom arra, hogy 
úgy a férfi, mint női munkát elfogadni bátorkodom. Fötörekvésem odairányul, 
hogy pontosan, jól és olcsón szolgáljam ki úgy a készcipö vevőimet, mint a 
rendelő közönséget. Kérem a Mohács és vidéke közönségének szives pártfogását.

Kiváló tisztelettel

Gulyás Ferenc
cipész és csizmadia mester.

Jókai Mór ucca 15. sz.

Piaci árak: * "erd*iheti piac.
Búza 76-os 14.— p
Zab — — 7 40 P
Rozs — — 8.— p
Árpa — 7 80 P
Tengeri morzs. 5.80 P
Bab — — 7.50 p

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

kocsma
felszereléssel, h á z- 

z a S együtt.

Cím a kiadóhivatalban.

,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LegelsÉrargu és legolcsóbb a szénsavas

PÉCSI TZTTYE FORRÁSVÍZ
Kérje — igyák — kapható palackcserével 
minden ;obb fűszer és csemege üzlet 

ben, vendéglőben.
—

50 személyes 
jókarban levő, volt sokac révi 
átkelő csónak f. évi ápr. 17. 
délután 2 órakor helyszínen 

árverés utján eladaiik

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna n ellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal es teljes felszereléssel, 

Cim a kiadóhivatalban.

Eladó 30 cm. átmérőjű 
műköves

daráló bármilyen meg- 
hajtásraalkalmas.

Érdeklődni lehet Bár község 
11. Lajos király utca 39.

2331. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Mauser Leó orosházai 

ügyvéd javára végrehajtást szen
vedő orosházai lakosok ellen 251 
pengő 07 fillér tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a mohácsi kir. 
járásbíróság 1933. évi Pk 2203 
1933. sz. végzésével elrendel ki
elégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőktől 1933. évi 
január hó 19 én lefoglalt 1580 
pengőre becsült ingóságokra a 
mohácsi kir. járásbíróság fenti 
sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak 1908 évi XLI. 
t. c. 20 § a alapján fentirt, vala
mint zálogot szerzett más fog
laltatok javára is végrehajtást 
szenvedek lakásán Nérnetbóly 
bán leendő megtartása határidőül 
1933. évi május hó 5. napjának 
délután 2 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt cséplő
gép, magánjaró, elevátor s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet igétő 
nek készpénzfizetés elleneben, 
esetleg becsáron alul is eirogom 
adni.

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyó vételárból végrehajtató 
követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben 
korábbi zálogjoguk a végrehaj
tási jegyzőkönyv bői ki nem tűnik, 
igényüket az árverés megkezdé
séig nálam Írásban vagy szóval 
jelentsék be.

Mohács, 1933 évi április hó
13án Pogány Vilmos

leír. bír. végrehajtó

Veszek mindennemű
ócskavasat, kazán es cséplőgépeket, rongyot, csontot, 
tollat, állati bőröket stb.

Állandian raktáron építkezési célra és mező
gazdaságok reszere mindennemű haszonvas és gép
alkatrészek. Olcsón kapható több magánjárókazán 
és cséplőgép, valamint fehér és színes geptörlörongy.

RAINER VENANC
Tárház, Pécs,

Siklósi u. 35. Telefón 18-90. I

Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság
Igazgatóság: Budapest, V., Mária Valéria ucca II.

I. Személyforgalom:
A Dunán: a) a hajózási évad tartama alatS:

Budapest—Pozsony—Wien között,
Budapest—Mohács között,
Budapest-Visegrad- Dömös-Esztergom között 
Vidin-Rustsuk között (bolgár belforgalom) 

A Tiszán: Szolnok—Csongrád es Csongrád- Szeged között.
b) a nyári idényben külön hajójáratok:

Budapest—Esztergom között az 
úgynevezett
Turistahajó-val vasár- és ünnepnapenkint,
Budapest—Római fürdő—Horá- 
nyicsárda (Izabellatelep) naponta több
szöri járat
Sétahajójáratok délután és este a 
főváros körzetében.

Különhajók bérelhetők!

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
______ telekkönyvi hatóságtól.

1376 1933. tkv. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Kisbirtokosok Országos Föld

hitelintézete végrehajtatónak Baj- 
szi Csömör József és neje Babos 
Julianna végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a vég 
rehajtató kérelme következtében az 
1881 : LX. t c 144., 146 és 147. 
§ a értelmében elrendeli a végre
hajtási árverést 103 68 dollár 
tőkekövetelés és ennek járulékai 
behajtása végett,

a mohác-i kir. járásbíróság 
területén levő Kölked községben 
fekvő s a kölkedi 23 sz tkví 
betétben A I. 1 — 6, 9—10., 
13 — 19. sorszám alatt felvett in 
gatlanok »/2 részére 2 hold 895 
□•öl területű ingatlanra 1600 P 
kikiáltási árban

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében megtartá
sára:

1933. évi május hó 3. napjá
nak délelőtt 12 óráját 

tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t c. 150. § a alap
ján a következőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlant 
a kikiáltási ár 2 3 ánál alacso
nyabb i ron eladni nem lehet.

2. Az árverelni kívánók tartoz
nak az ingatlan becsárának 10" o 
át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban letenni. 
Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett, 
ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a már lei
tett bánatpénzét annyira kiegé
szíteni

Mohács, 1933. évi február hó 
18. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC

kiadó.




