Mohács, 1933. junius 18. Vasárnap.

XXIII. évfolyam. 25. szám.

MOHÁCSI HIRTAP
POLITIKAI ÉS TÁBSADALMI HETILAP

Blöflz«t4a< Ara :

Negyedévre I pengő 60 fillér.

Szrrkcsztőtégi 88, kiadóhivatal! telefon az 67

Uj embertípusok.
Igen tiszetelt Szerkesztő Ur!
Múlt
heti
vezércikke
címét meg lehetne hagyni
állandó címnek s a cim alá
a ma társadalmának összes
nyavalyáit
felsorakoztatni,
mert valahogyan tényleg uj
embertípusokra lenne szük
sége ennek a világnak, de
abból is különösen a magyar
nemzetnek.
A gondolkodó ember néha
szinte kétségbeesetten néz
kőiül a politikai, gazdasági,
társadalmi élet megnyilvánu
lásain, mert mindenhol olyan
fekélyek törnek fel, amelyek I
az embert, a ma emberét
jellemzik és amelyek uj em
bert követelnek. Szinte azt
mondhatnánk, hogy a ma
összes bajainak csak ez az
egyedüli megoldása lehet.
Én ezúttal az ifjúság ál
lásnélküliségének problémá
jával foglalkozom, aminek
aku’álitást ad a közelgő is
kolai év vége.
Igen érdekes és szomorú
is egyben az a megfigyelés,
hogy az utóbbi évtizedekben
mindenki, magyar értelemben
véve „urat“ akart nevelni a
gyerekéből. A gazda, a kis
iparos. a kiskereskedő, kishivatalnok mind „uri“ pályára
készíti elő gyermekét. „Uri“
pályának nálunk persze csak
a hivatal vehető. Az a jó
kis hivatal, amelybe egyszer
zsenge legény korunkban be
lépünk s aztán megindulunk
azon a bizonyos létrán és
megyünk végig egészen a
jobban — kevésbé megérde
melt nyugdíjig. Aki egy
ilyen állásba bekerült, az
egész életére biztosítva van.
Üt már baj nem érheti, le
hetnek kisebb, nagyobb kel
lemetlenségek, de általában
véve nyugodtan élhet halála
napjáig.
Jött aztán a súlyos béke
szerződés, de jöttek az álta
lános világnyomoruság is. A
kettő már nezebbé tette az I
állásokba való elhelyezkedést I

vette a zsidóság a keresz szükségünk. Olyanra, aki le
ténytől, mi átadtuk nekik. veti az uriatnámságot, aki
de jött a legnagyobb baj; Nekünk nem egyezett meg komolyan akar nekivágni az
Az előbbi mentalitás folytán úri felfogásunkkal a pult életnek. Aki ha éppen nincs
olyan tulprodukció keletkezett mellé allpi. a biztosítóvígéc- más, hivatalba is megy, de
ezeken a pályákon, amelyet ség táskáját kezünkbe venni, aki büszke arra, hogy nem
nem a mi szegény, megcson mi nem ak irtunk iparosok a létrán kijáró fizetésmelkekított országunk, de sokkal lenni, mi dé utan öt órakor déssel, hane n a saját erejé
gazdagabb allam sem bírhat letéve a tollat, urak akarunk vel ér el magasabb jövedel
met, több kenyeret és a sa
el. Őszintén megvallva, ami lenni.
Igenis Szerkesztő l’ram, ját vagyonkájából élvezendő
kor nagyon sajnálom a ma
Figyelő.
diplomás állástalan ifjúságát nekünk uj embertípusra van nyugdijat!
s amikor átérzem, hogy sem
ők, sem apáik nem hibásak,
hogy idejutottak és kell va
lami segitésmodot találni. —
nem tudom azonban akcep
tálni azt, hogy igenis ezek
nek mindnek kell hivatalt
adni! Isten ments! Hiszen
nálunk még a zsentri osz
tály átmentésekor elkezd
ték az állások kreálását, az
után folytatták az osztrák
bürokrácia bevezetésével s 3 pengő a boletta, 4 P 50 f a lisztforgalmi adóváltság. —
ma már annyi az állásunk, A textiláruk emelkednek, a fűszeráruk nagyobb forgalmiadct
amelyeknek a felét nyugod
kapnak, a szénárakat pótlékolják.
tan el lehetne törölni, de
az ezen cikkek drágítá
A hivatalos lap
vasárnapi
hogy lehet még továbbiakat száma
hozza az uj boletta ren
sát eredményezné.
felállítani.
deletet, amely 1933. julius 1 tői
közvélemény
érdeklődve
Ne mondják, hogy rosszmájú érvényes. A rendelet a bolettát A
várta természetesen ennek gya
vagyok. Én akarok kenyeret 3 pengőben állapítja meg, a korlati megvalósítását, mert az
ennek a fiatalságnak, de nem lisztforgalmi váltságot pedig eddigiek után senki sem akarta
4 P. 50 fillér
akarok állást adni, az én, a métermázsánként
elhinni, hogy az ipari kartellek a
ben szabja meg.
rájuk rótt 25 milliónyi terhet
te az ő adójának felemelésé
Miután a boletta árának le egész egyszerűen saját maguk
vel. Nem akarok hivatalt I szállításával a
mezőgazdaság viseljék s ne hárítsák át. A kö
adni, hanem munkát. Rá megsegítésére szolgáló alap be zönség nem is csalódott, mert
akarok mutatni valamire, a vételei csökkennek, a rendelet még a rendelet megjelenése előtt
miért talán követ dobnak uj bevételi forrásokat keres ezek körlevelek érkeztek a mohácsi
Igy a rizs hántolása
kereskedőkhöz,amelyekben figyel
reám, de igazam van: Néz pótlására.
után 4 P. forga'miadó váltság
zék meg Mohácson a na fizetendő, a társulati adó a'á eső meztetik a gyárak őket,
hogy a gabonaboletta
gyobb üzleteket. A kereskedő vállalatok saját tőkéjük után 2 5
folytán
a
texilárúk
apa érettségizett fia vezeti ezreléket tartoznak lefizetni, a
mintegy
5°
0
-os
emelésére
tovább s a legtöbbje még a kartellszerződések negyed száza
lehet
számítani,
de ezt
lék illetéket kapnak. A rendelet
mai rossz időkben is jobban felhatalmazza a pénzügyminisz
az emelést fokozni fogja
megy, mint az apa idejében. tert, hogy a szén koksz és bri
a pamutárak emelkedése
s
kb. 10—15°/0-os drágu
De csak a zsidó üzleteknél kett után tiz filléres pótlékot
lás
jön.
látjuk ezt. Hány keresztény szedhessen. (Meg is jelent ez a
is azóta A szerk.) Fel
A boletta tehát végeredmény 
iparos, kereskedő mondhatja rendelet
hatalmazza a pénzügyminisztert,
ben
nemhogy segítene a gazdán,
azt. hogy a fia, az érettsé hogy a fűszerek és gyarmatáruk
hanem súlyosabbá teszi gondjait.
gizett fia vezeti tovább üz forgalmiadó váltságának ku’csát Ezt igazolja a következő meg
letét, vagy üzemét? A mi az eddigi 8.25° u-ról legfeljebb állapítás. A boletta először, ami
fiaink, igen tisztelt Szer 11° o ra felemelhesse. Végül meg kor megtervezték ö pengő volt,
kesztő Ur, hivatalt akarnak. adóztatják a textilipari vállalato amelyből 3 pengőt készpénzben
Urak akarnak lenni, nyugdijat katA is.rendelet megjelenése előtt megkapott a gazda, a másik 3
pengővel adót fizetett. Ha az
akarnak.
illetékes helyről
nyilatkozatok adója ki volt fizetve, akkor a
Ez a mentalitás az egész hangzottak el, hogy a jól kereső teljes 6 pengőt készpénzben
nemzetet alááshatja. Mi nem ipari vállalatokat adóztatják meg megkapta. Azután felemelték a
bolettát 10 pengőre, de ebből
mondhatjuk azt, hogy ná- a mezőgazdaság javára,
már csak 4 pengő illete a gaz
anélkül
azonban,
hogy
lónk a szabad pályákat el

Az uj bolettarendelet nem segít
a gazdán, de megdrágítja az
életet mindenkinek.

2
dát, ha az adóját kifizette, most
pedig már csak három.
Ha például a gazdának 5 mé
termázsa e'adó búzája van —
nálunk mindig csak a kis em
berekkel szabad számolni — kap
tehát 15 pengőt, ha az adóját
kifizette. Ugyanennek a gazdá
nak textil, fűszer s egyéb meg
adóztatott s megdráguló cikkek
nek
bevásárlásra legalább évi
250—300 pengőre van szüksége,
ami után 10" „os drágulást szá
mítva többet fizet 25—30 pen
gővel, mint eddig.
Végered
ményben tehát ráfizet a boletta
ilyen megalkotásra. Az elengedett
földadó, ami csak az egészen
kisgazdának hoz könnyebbsé
get, nem sokat jelent, mert az
alacsony mezőgazdasági termény
árak mellett ez a segítés alig
észrevehető egy kisgazdánál.
Ugyanakkor azonban a
textil és egyéb árúk
árának felemelése az
összes foglalkozási ré
tegeket is sújtja s anél
kül, hogy bárkin is
segítene,
megnehezíti
az életet mindenkinek.
A segítés módja csak egy
lehet: Megtörni a kartellek ural
mát azzal, hogy a vámsorompó
kat felemeljük. Ha a kormány
segíteni akar a mezőgazdaságon
juttasson olcsóbb ruhát, szer
számot, olcsóbb más ipari ter
mékeket a gazda közönségnek,
ha a kartellek nem akarják az ára
kat leszállítani, akkor a vámok
felfüggesztésével.
Es még egyet. A boletta he
lyett nagyobb mérvű földadó elen
gedés fillér nélkül keresztülvihető
és sokkal jobban segít, mint az
óriási adminisztrációt, költséget
jelentő boletta és lisztforgalmi
adó!
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Falusi ipar és az
ipartestületek.
A mai válságos időkben az
országok ipari és gazdasági té
nyezői fokotozabb
erőkifejtésre
vannak serkentve.
Hazánkban a vesztett háború
s az ezt követő megcsonkítás
után beállott nemzeti ép tő mun
kában, kormányhatóságaink nem
tudták
kellő
mértékben
or
vosolni egyes érdekeltségek kí
vánalmait, s csak az ipari érdek
szerveink állandó és évről-évre
egyöntetű állásfoglalásának kö
szönhető, hogy sikerült kivívni
az ország iparos társadalmának
a fég óhajtott központi szerv
felállítását és a régi ipartörvény
módosítását. így csakhamar nap
világot a látott kereskedelemügyi
miniszter végrehajtási utasítása,
amely szankcionálta az ipartes
tületek közponját és az ipartestületi hálózat teljes kiépítését.
Ezen nagy fontosságú intézke
dések nayy léptekkel viszik előre
az ország iparos társadalmának
jövőbeni kialakulását és szerves
együtt működését.
Ha az ipartestületek kialaku
lásának történetét nézzük, látjuk,
hogy az ipartestületek első meg
alapozói a céhek voltak. Hazánk
ban a céhek a XIII században
alakulhattak s igen kezdetlegesek I
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lehetek, mint az akkori gazdasági
viszonyok. A céh rendszer meg
szünése után hazánk
iparos
társadalma
ipartársulatokat és
ipartestületeket
alakított
vá
rosokban s vezetőségeik a tagok
kal szorosabb kapcsolatot tudtak
létesíteni és ügyes bajos dolgaik
ban személyesen intézkedhettek
s igy ennek folyamányaként ma
gasabb színvonalra is tudtak
emelkedni. A falu iparosságát
egybetömöritő ipartestületek csak
jóval később alakullak, de az
ipartestületektől távolabb fekvő
falvak .iparossága mind inkább
érezte mostohaságát, mert a tá
volság vá'aszfa'at iktatott közé
jük, mig most a szankcionált
ipartestületi képviseleti rendszerrel
enyhülni fog
Az említett végrehajtási utasí
tás meghozta az
ipartestületi
kényszert és igy mindazon köz
ségek iparosait, akik még nin
csenek ipartestületbe tömörítve,
rövidesen még az év folyamán
csatolni fogják. Az ipartestületi
hálózat kiépítésénél az a véle
mény alakult ki; hogy a vidéki
iparosokat egybe tömörítő ipar
testületeket ott ahol még nincsen
centralizálva, a járások székhe
lyén állítják fel. Ezen rendelet
most van előkészítés alatt
a
kereskedelemügyi minisztérium
ban.
E nagy jelentőségű centralizá
1
ciós intézkedésre az vezette rá
kormányhatóságof, mert beiga
zolást nyert az a tény, hogy
egyes járásokban több ipartestü
let további fenntartása csak szét
forgácsolja az iparosságot s igy
ezen ipartestületek jelentéktelen
taglétszámmal bírva nem képesek
sem ipari, sem gazdasági szem
pontokból olyan erő kifejtésre,
amelyekre hivatottak. A távolabb
eső falvak iparosai és az ipartes
tületek
között
a
szorosabb
együttműködés biztosítására és
hogy a falvak iparosai ne legye
nek kénytelenek kisebb hivatalos
ügyek elintézése miatt sokszor
fáradságos és kiadással járó uta
zásra, azok elintézésére egyes
községekben az ipartestület elöl
járósága, előljárósági megbízotta
kat választ. Ezen ipart, képvise
lőket a községek iparosai jelölik ki,
de az elöljáróság választja meg.
egyszerű szótöbbséggel.
Feladataik röviden vázolva a
következők:
1. Ellátják a tanviszonyból
folyó azokat a teendőket, ame
lyeket az elöljáróság reájuk biz.
2. Végzik a segédek nyilvántar
tását s könyveiket beküldik le
bélyegzés végett az ipartestület
hez. 3. Közlik a gyűlések hatá
rozatait. 4. Közlik a tagok kí
vánságát. 5. Ellenőrzik a kontá
rokat. 6 Közvetítik a tagoknak
az ipartestülettel való érintkezést.
7. Átveszik a tagsági dijakat
és beszolgáltatják. 8. Eljárnak az
elöljáróságtól kapott megbízatás
ban, stb.
Ezekkel az intézkedésekkel a
kormányhatóság alapját kívánja
lerakni s az ipartestületek meg
erősödésének s hogy igy a so
kat szenvedett falusi iparosság
testületeiken keresztül fontos élet
érdekeinek megvédésére orvos
lást nyerhessenek.
Grein Ferenc
Mohács környéke ipart, jegyzője.

‘

A kényszeregyezség
és a gazdák.

1933. junius 18
tehát kitűnő fedezete van Sol
kai jobb, mint a kereskedőé >
terhei is aránylag kisebbek !
még sincs mód arra, hogy tjs
tességes utón, elfogadott mád*
szerrel szabaduljon terheitől, hj.
nem szép csendesen meg’ke"
várni a pereket, a rettenetes
perköltségeket s aztán az árverést és tönkremenni.
Ebben a kérdésben ken érdekes lenne még jobban e'mé'.
lyülni, de ez már nem az újság
hanem szakemberek feladata. Az
okát keresve elsősorban feltétlelenül a gazdaközönség szervezetlenségében keresendő, amely'
lyel szemben az ipari és keres
kedelmi
érdekeltségek mindig
megtudták találni az utat és
eszközöket, hogy bajuk orvos
lása a törvénykönyvön keresztül
biztosittassék. Mert ha a hitel
eredetéből kiindulva el is jutunk
arra az álláspontra,
hogy a
gazda hitele bankhitel s a bank
vesztesége, megrendülése egy
nagyon fontos szerv összeomlá
sát jelentené, ami semmiképen
nem lehet nemzeti érdek, ezzel
szemben még mindig megmarád szinte óriási felkiáltó kérdésként, hogy miért lehet az
egyiken mégis segíteni, a mási
kon nem ?
Nem
gondolunk semmiféle
kamatelengedésre, talán adósságellengedésre sem, hanem igenis le
hetne egy olyan szervet felállí
tani, amely ilyenkor az adósság
fedezetét képező ingatlanok tel
jes értékű felvásárlásával segítene
az adóson s a megvett földet
továbbra is a
kezelése alatt
hagyva módot nyújtana arra,
hogy a hitelező érdekei is meg
védessenek, a gazda se menjen
tönkre s a nagy jogtalanság,
amely a két foglalkozási ág kö
zött fennáll, kiküszöböltessék.

Az utóbbi időben a Mohácsi
Hírlap több cikkben foglalkozott
a gazdaadósságok kérdésével s
s ezzel kapcsolatban a gazdák
kényszeregyezségi ügye is szóbakerült. Nagyon érdekes a kény
szeregyezség ügyét közelebbről
megvilágítani, mert szinte bán
tóan megmutatja azt a külömbséget, amely a gazda adós és
a kereskedő adós között fennáll 9
hí az adósságoktól való szabadulásról van szó.
A kereskedő, ha nem tud fizetésí kötelezettségének eleget
fenni és s megmaradt raktára
erre megfelelő fedezetet nyújt,
kényszeregyezséget kérhet, ame
lyet a legtöbb esetben meg is
adnak. Igy aztán a kereskedő
adósságának legnyomasztóbb ré
szétől megszabadul, tehermente
sül és újra nekiádhat a munká
nak. Ezzel szemben a gazda
nem tud semmiképen sem meg
szabadulni az adósságaitól, mert
nem kérhet kényszeregyezséget
a fennálló jogszabályok értelmé
ben, igaz viszont az is, hogyha
erre törvényes engedély is lenne,
nagyon nehéz elképzelni ennek
gyakorlati megvalósítását.
Ha az adósság eredetét vizs
gáljuk majdnem teljesen azonos
a két foglalkozási ág helyzete.
A kereskedő hitelt vesz igénybe,
nem sikerülnek az üzletei, kimu
tatja, hogy nem a saját hibája
folytán került ebbe a helyzetbe,
mire a fennálló adósságainak a
felét elengedik. A gazda szintén
hitelt vesz igénybe, igaz, hogy
nem áru, hanem pénzhitelt, —
nem sikerül a termés, elhull a
jószág, jön egy nagy szárazság,
gabonarozsda, vagy más szintén
rajtakivül álló vagyon és jöve
delemrontó körülmény s nincs
XXXXXXXXXXXX
semmi módja sem arra, hogy
terhei egy részétől szabaduljon.
A legtöbbször az egész kis va
gyonka rámegy, eredetileg arány
talanul kisebb teher folytán és
Hat év alatt 70>/o al csökkent a
a gazda nincstelenné válik.
tanoncszerződések száma.
Pedig a gazda
lényegében
A napokban egy iparos állított
nagyobb
biztosítékot
nyújt,
meg az utcán Igen érdekes és
amely azonban nem mobil, Pél
dául egy kereskedő kimutat áru egyúttal szomorú hirt mondott,
amely meg kell, hogy állítsa a
ból, követelésből, berendezésből
bajokkal küzködő, pengő után
álló 10 ezer pengőnyi vagyont
futkosó, kamat és adó miatt pa
s erre tartozik 15 ezer pengővel,
naszkodó embert egy pillanatra,
a kényszeregyezségi eljárás meg
mert a kisipar tükrét nyújtja a
indulhat. Mit jelent azonban ez
tanonctartáson keresztül.
Arról
a gyakorlatban? A kereskedőnek
volt
szó,
hogy
tulajdonképen egy fillérje sincs,
hiszen a vagyon csak mérleg
vasárnap szabadult fii
szerint vagyon, egyébként lényeg
az utólsó lakatos inas s
szerint az is tartozás, csak le
azóta egy sincs Mohá
van fedezve a hitelbe megvett
cson, de állítólag az asz
áruval. A 10 holdas gazdának
talos inasok is eífogvtak.
van például 3000 pengő tartó
Utána néztünk az ü jynek az
zása. A tiz hold föld míg a mai
Jpartestületen, ahol igy teljes rideg
árak mellett is megér holdankint
ségében ugyan ne n találtu c ezt,
600, vagyis összesen 6000 P-t. A
tény azonban, hogy vannak ipar •
gazda
tehát
niégegyszerannyi
ságak, igy köztük a lakatos és
tényleges vagyont jelentő fede
aszta'.osipar, amelyre az utóbb i
zettel rendelkezik Fizetési köte
időben nincs jelentkező tsnanc.
lezettségének azonban ma ennyi
A mohácsi összes tanoncszer •
teher mellett nem tud eleget
ződések statisztikája már maga
tenni, mert a 3000 pengő mai
nagyon szomorú. Az 1926 évben
kamata a váltók árával együtt
235 tanoncszerződést kötöttek a
252 pengő, buzaértékben kb.
helyi iparosok. Es a szám a kö
húsz métermázsa búza, amit a
vetkező évben 215 re, 1928 bán
tiz hold semmiképen nem nél
192-re, 1929 ben 113-ra, 1930külözhet, mert
hiszen
ehhez
bán 112-re, 1931 ben 85 re, s vé
még legalább is 10-15 q búza
gül az elmúlt évben 71-re csök
közterhei is vannak. A gazdának
kent le.

A kisipar válsága a
tanonckérdés tükrébe.

1933. Junius 18._____________
Mintegy 70 százaléknak
felel meg ez a csökkenés
és szomorú képét mutatja
a kisipar helyzetének.

Vannak iparágak s főleg azok,
amelyek az építőiparral állanak
kapcsolatban, amelyekre egyá tá
léban nincs jelentkező. Igaz, hogy
ez iparosság sem keres tanorcot,
mert nincs munkája s nem tudja
foglalkoztatni. A tanonc eltartása,
iskoláztatása, OTI. járuleka olyteher, amelyet ma nem tud a kis
iparos elviselni s igy nem tud
tanoncot tartani.
A válság útját is mutatja a fenti
statisztika. Az 1926 és 1927 évek
után indult meg a válság, amely
a legnagyobb visszaesést az 1929.
évben mutatja Az 1930 as ugyan
azt a képet adja, amikor a követ
kező év további r.agy százalék
ban esik.
Ezek után mindenesetre érde
kelt bennünket, hogy tulajdon
képe, melyek azok az iparágak, a
hová még jut tanonc. Végig néz
tük a nyilvántartást s csak
az élelmiszer és ruházati
ipar mutat még valami
élénkségét.
A legtöbb szerződés női szabó,
azután jön a sütő, molnár, cipész,
mészáros, úri szabó s végül az
egészhez két borbély tanoncszerződése csatlakozik. Az egész mu
tatja, hogy enni még kell, ruha
is kell hébe-hóba, a női nem azon
bán még a válságban is igyek
szik ruházkodni, mert a női szabó
tanoncok vezetnek.
Mindenesetre szomorú számok
és sokat lehetne Írni és beszélni
róluk. Az ipartestület jegyzője
Pataki József mindenesetre optimisztikusan fogja fel a dolgot,
mert azzal vigasztal, hogy ez csak
átmeneti állapot. Igaz, hogy már
évek óta ezzel vigasztalnak ben
nünket, de reméljük, hogy egy
szer mar jogos lesz az optimizmus
és szebb napok virradnak mindenkireés a sokat szenvedett kisiparra
is ebben az országban.

A polgári iskola
tornaünnepélye.
Tornyosuló felhők, a láthatá
ron vihar, a közönség, a taná
rok, a növendékek aggódva né
zik az az eget, amely azonban
mégis megkönyörült s végig
engedte
bemutatni a polgári
iskola valóban elsőrangú torna
ünnepélyét.
A pompás felvonulás után a
magyar Hiszekegy hangzott el,
amelyre a leányiskola gyönyö
rűen kifejező gyakorlatokat mu
tatott be, amit a lányok annyi
érzéssel, melegséggel csináltak,
hogy könnyek szöktek a sze
mekbe. Ezután felváltva kerültek
sorra a leányiskola és fiúiskola
növendékeinek
gyakorlatai. A
lányok gyakorlatait kedves bá
josság uralta. A női kecsesség
mellett a szépen fejlett test gya
korlatai voltak ezek, a ma nő
alakját mutatják. Nagyon szép
volt a köralakban bemutatott
gyakorlat, amely külön meleg
tapsot kapott. A leányok utolsó
számai már a testmüvészet so
rában járnak. Hajlékony, rugal
más hidbemutatók egészen a
cigánykerekezésig, amelyek mind
egyike mutatja azt, hogy a tor
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naórák nem vesztek el s az uj
szerepében Mészáros Ági ra- t
női generációval, uj szellemben,
gadta magával a közönséget.
egészségesebb felfogások között
Bözsi, a legkisebbik Horváth
foglalkoznak testének edzéséért.
leány szerepét Józsa Irma alaki
Minden elismerést megérdemel
tóttá szép sikerrel. Bercit, a fő
dr. Szabó Károlyné tornatanárnő
ispánfiut Kertész Sándor adta
s a sok taps, amit a lányok
tökéletesen. Szabó Ernő kacag
kaptak neki is szólott.
tató, Benes Tusi kitűnő volt.
A fiuk gyakorlatai inkább az
Husthy Róbert ezúttal is a leg
erőfejlesztésre alapítottak s volt
jobbat adta.
köztük egy
gyakorlat, amely
Hétfőn este Hunyadi Sándor
minden izmot megmozgatott, de
«Erdélyi kastélyt c. színműve
mellette a fegyelem fejlesztését
került előadásra.
A megrázó
is szolgálta. Nagyon tetszett a
tragikumu drámában Ádám/gióbuzogánygyakorlat, amely szefot- Deák Lőrinc alakította igaz
metgyönyörködtető
látvány is
művészettel. Tormai Guszti első
volt. Igen szépen sikerültek a
rangút nyújtott. Kőmives Sándor
gúlák és meleg elismerést arat
a diplomáciai
kimértség,
az
tak. Az elismerés szólott termé egyéni jellemzés tökélyét nyúj
szetesen a fáradhatatlan Mayer
totta. Mosonyi gróf követelő
Ferenc igazgatónak is, aki lelke
egyéniségét Mikes Béla játszotta.
volt az egész tornaünnepélynek
Husthy Róbert,
Benes Tusi,
s csak a legnagyobb elismerés
Mészáros Ági, Soór Jenő, Józsa
sel szólhatunk érdemes munkál
Irma, Szabó Ernő, Kovács Ica
kodásáról.
szép játékukkal biztosították a
Külön ki kell emelnünk a lá
sikert.
nyoknál, mint legügyesebb, leg
Kedd-szerdán este Békeffy
hajlékonyabb testű kislányt Csi
és Szilágyi <Kadettszerelem> c.
szár Máriát, a fiuknál pedig
revü operettje került színre. A
Móka Frigyes I. osztályú tanulót,
bo'dog, békebeli
kadettévekre
aki a fiuk gyakorlatait bemutatta,
emlékeztető, a szerelem varázs
de oly strammul, oly gyönyörű
latos erejének és minden akadá
odaadással és hévvel, hogy min lyon áttörő a katonatörvények
den egyes számát külön meg
kel való összeütközését gyö
tapsolták.
nyörű mesébe fűzött előadás
Befejezésül
versenyfutás és
mindkét napon telt házat von
stafétafutás volt, majd a múlt
zott. Müller, a szerelmes, szőke
évben már megkedvelt hálós
bécsi leány szerepében Paxy
labdajátékot játszották végig na Teri remekelt, tánca, játéka mű
gyon ügyesen, 1 : 0 eredmény vészi volt Nicky kadettnöven
nyel a fehérek javára. Kecskés
déket Husthy Róbert alakította
Lajos tanár vezetésével.
a tőle már megszokott játékkal.
A Himnusz hangjai fejezték
Mészáros Ági és Kovács Ica
be a kitűnő ünnepélyt, amelynek
melegséget, boldogságot sugá
hangjai felszálltak
a
magas
rozták a színpadra. Deák főheregekbe s ezen az ifjúságon át
cegje oly művészi jellemzés volt,
egy szebb jövendőért imádkoz ami az ő kiváltságos művésze
tak, hogy nem csak reménység,
tének sikerül csak. A többi sze
de valóság legyen a magyar
replők is tudásuk javát adták,
álom; a boldog Nagy-Magyar
különösen Szabó volt állandóan
ország!
kacagtató.
Az eső még megvárta az el
Csütörtököm «Zsákbamacska»
vonulást s azután a zápor ki c. operett ment harmadszor.
tört, de már az ünnepélyt nem
ronthatta el.
Az ünnepélyt kitűnő levente
zenekarunk kisérte Stadler Mi
hály vezetésével.

iBsa

Péntek, 9-én
megismételték
Eisemann Szilágyi <Zsákbamacska> c. operettjét.
Szombaton, 10 én Sándor-Szenes <Weckend> c. táncosope
rettje került színre. Pesti törté
net, vidám mókákkal, sok tréfá
val és a végén természetesen
házassággal. A magábanvéve is
jó darabot Szabó kifogyhatatlan
ötletességével, Józsa Irma tem
peramentumával, Tormai Guszti
finom kedvességével, Huszthy
elegáns játékával, Kőmives ko
molyságával, valamint a többiek
igyékezetükkel segítették • sikerre.
Vasárnap este a színtársulat
Szilágyi L. «Mondják meg a
legkisebbik Horváth lánynak> c.
kacagtató operettjét adta elő. A
fordulatokban gazdag operettet
32 együttes szépen adta. Sári

—. Előkelő vendégek Mo
hácson. Szerdán gróf Szapáry
György főispán, Fischer Béla al
ispán és Montenuovo Nándor
herceg Mohácsra érkeztek. Autón
a szigetbe mentek, ahol a var
megyei gyümölcsöst tekintettek
meg.
— Érettségi vizsgák. Artner
Janka a gimnáziumi, Megyeri Sári
ka a kerekedelnti, érettségit tette le
jó eredménnyel.
— Szent Antalnapl
búcsú.
Kedden tartotta a Szent Ferencrendi zárda hagyományos búcsú
ját Szent Antal napja alkalmából.
A búcsú már éve< óta kisebb
es kisebb lesz, az ideit különösen
jellemezte a nagy penztelenség,
a hivek a szentmise es a szent
beszédek
meghallgalasa
után
hazamentek. Különösen a mohácsi
sokacságnak volt ez a nap ün
nepi búcsúja, amikor délután fo
lyamán nagy tánc és mulatázosok folytak. Az idén üresen ál
lották a kikészített sátrak, alig
pár vendég volt azokban a kocs
mákban. ahol azelőtt búcsú után
heje-huja folyt, csak a tutalsag

tartotta meg a táncot, mert hála
Isten az még pénzbe nem kerül.

IGYUNK
ZWACK-UN1CUI
gyomorerösitö likőrt.
— Halálozás. Berecz Dénesné
sz. Esztergályos Erzsébet folyó
hó 16-án, életének 31 ik évében
r >vid szenvedés után meghalt.
Temetése vasárnap
délután 4
órakor lesz a ,László* közkór
házból. Az elhunyt fiatalasszonyt
férjé és két gyermeke gyászolják.
— Zarándoklat Mártagyűdre.
Junius 25-én vasárnap a hajnali
vonattal indul Mariagyűdre a El.
Rend zárandoklata, melyhez a
vezetőség a renden kívül álló hí
veket is csatlakozásra
felkéri.
Jelentkezni lehet a külvárosi plé
bánián. A menettérti jegy 3 P.
— Prakatur Zsuzsa sikere.
A pécsi tehetség kutató kiállítá
son élénk feltűnést keltett és 'di
jat nyert Prakatur Zsuzsa, néhai
Prakatur Tamás leánya.
Az
egy ix pécsi lap a következőket
Írja: A nagy kiál.itasi anyagnak
feltétlenül legértékesebb
darab
jait képezik Prakatur Zsuzsa al
kotásai, aki kiállított arcképeivel
a festőművészeiben oly fokú jár
tosságot tanúsított, ami a kiállítás
kereteit messze felülmúlja. Mi
niatűrjei nagyon finomak és ka
rakterisztikusak. Rajztudasa, egye
nesen
meglepő.
Östehetséget
áiu’nak el a szüleiről készült
kepei. Kimondottan nagy tehetség
akinek ha kitart a piktura mel
lett, nagy jovot jósolunk. — Alkal
munk volt a kiallitott képeket
megtekinteni s magunk is
elragadtatassal néztük a nagy te
hetséget eláruló kéreket. Praka
tur Zsuzsa
az „Édesanyám*
cimü kepével ny ert dijat, amely
nek elethüsége úgy, mint mű
vészi kivitele meglepő. Nekünk
azonban jobban tetszettek mi
niatűrjei, a
pikturának ez a
szinte elhanyagolt részé. Csodá
latosan finom vonások, gyönyörű
színezés, az igazi piktura, amely
nem modernkedix, nem keresi a
feltűnést, hanem
megihletve a
szépet adja, hogy gyönyörködjön
és gyönyörködtessen. Értesülé
sünk
szerint az eddig
csak
amatőrködő Prakatur Zsuzsa ko
molyabban szándékozik foglal
kozni a festészettel s egy kiváló
művészünk fogja tanítani. To
vábbi sok sikert kívánunk neki.

különböztetjük
meg a valódi
bankieqyet a
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— Virág hullás. Hahner Ka
tica fiatal életének 20-ik évében
folyó hó 14-én lehelte ki ártatlan
hófehér lelkét. Édes apja a há
borúban esett el, édes anyja sok
gonddal és mukával nevelte fel
leánykáját. Azonban kevés ideig
örülhetett a kedves gyermeknek,
mert a jó Isten őt is magához
szólította. Így az árván maradt
kis Katicát Horváth
lstvánék
vették magukhoz, abban a re
ményben, hogy mivel gyermekük
nincsen legyen támaszuk öregsé
gükre. De az Isteni gondviselés
másként határozott és megfosz
totta reménységüktől az áldozat
kész nevelőszülőket. A kis Ka
tica elment az ő édes szüleihez,
akik a túlvilág boldogságában
szeretettel ölelik keblükre gyer
meküket.
Temetése
pénteken
d. u. 4 órakor volt őszinte rész
vét mellett.
— Credo gyűlése. A Credo
hét őn este fél 9 órai kezdettel
tartja rendes gyűlését a Kát. Le
gényegyletben. A gyűlésén Pat
ton János beszámol a Credo
kongresszusrólMegjelenés kötelező.
— Madarak és fák napja a
belvárosi
elemi
Iskolában.
Szépen sikerült kirándulás kere
tében emlékezett meg a belvá
rosi elemi iskola a madarakról
és a fákról. A kiránduláson
igen sok szülő és hozzátartozó
vett részt, ami a szülői ház és
az iskola sikeres együttműködé
sét bizonyítja. Hétfőn délelőtt
indult el két komp zsúfolva nótázó gyermeksereggel.
Egyórai
hajózás után a hercegi erdőnél
kötöttek ki és a Duna mellől
dalolva indultak be az erdőbe,
melynek egy gyönyörű fekvésű
hatalmas tisztásán telepedtek le.
A gyerekhad vig játékkal töltötte
el a délelőtt egy részét, azután
a kirándulás lényege, vagyis a
madarakról és a fákról vaió
megemlékezés
vette kezdetét.
Vig
énekkel
köszöntötték a
gyermekek a madarakat és a
fákat, mely után szavalások, pár
beszédek következtek. A tulajdonképeni megemlékezést Petro
vics Károly igazgató tanító tar
totla, melynek végén gyengén
permetező eső zavarta a fák alá
a gyermekeket. Ebédután a ki
rándulás humoros része követ
kezett. Volt lepényevés, zsákbafutás, köcsögtörés, egyéni humo
ros énekszámok, apró mókák,
melyek mind hálás közönségre
találtak a részvevőkben. Hét óra
felé hajóba szálltak a gyermekek
és vig énekkel köszöntötték a
kikötőnél reájuk várakozókat. A
részvevők mindegyike egy kel
lemes nap emlékével távozott a
szépen megrendezett kirándulás
ról és lélekben hálát adott a
tanító testület minden egyes tag
jának, kik fáradságot nem is
merve fáradoztak azért, hogy
egy kellemes napot szerezzenek
a,gyermekeknek és a résztvevő
szülőknek.

Külföldi s
bélyegek
nagy választékbán kaphatók

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében.

I
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A Nemzeti Egység pártja
zászlóbontó gyűlése. |
Szombaton a hirdetőoszlopo
kon megjelentek Oömbös Gyula
plakátjai, amelyeken
«Minden
magyarhoz!* megszólítással szó
zattal fordult az ország egész
lakosságához. Oömbös Gyula
többek között ezt írja: A törté
nelem parancsát kívánom telje
síteni, amikor a megpróbáltatá
sok óráiban egy táborba hívok
mindenkit, aki velem együtt a
magyarság jövőjében bízik. Be
csületes, őszinte igaz magyar
kézfogással állhatunk csak meg

a világ zivatarában és a magyarság testvéri összefogásán ke
resztül harcot hirdetek a kishi
tűség, a széthúzás és gyűlölkö
dés ellen. — Ugyanakkor kisebb
plakátok jelentek meg, amelyek
a Nemzeti Egység helyi szerve
zeteinek gyűlését jelentik be. A
gyűlés vasárnap délután a Ko
rona udvarán lesz fél 4 órai
kezdettel. A gyűlésen megjele
nik és beszédet mond Mihálffy
Vilmos ny államtitkár, ország
gyűlési képviselő is.
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— Elemi iskolák dalos ün- ■
nepélye. Űrnapján,
folyó hói
15-én délelőtt 11 órai kezdettel
tartotta a mohácsi belvárosi elemi
iskola díjnyertes énekkara a bajai
józsefvárosi elemi iskola ének
karával bemutatkozó dalosünne
pélyét a nyári színkörben. Bár a
társadalom nagyobbarányu meg
mozdulását vártuk, mégis a csak
nem telt ház tapsviharaival is
merte el a gyermekek tudását. A
bajai ér ekkar vezetője kifejtette,
hogy a dalosünnepély nem az
énekkarok erőpróbája, hanem a
magyar ifjúságnak a jazz tomboló
zajában a magyar dal iránt érzett
mely és őszinte szeleteiének meg
nyilvánulása. A nagyszámú közön
ség körében osztatlan elismerést
arattak az énekkarok, ami nemcsak
az ifjúság dalszeretetét igazolja,
de elismerése a néptanítók a ma
gyar ifjúság fejlődésének helyes
irányba terelése nagy munkájának.
A dalos ünnepély sikere a taní
tók fáradhatatlan
buzgalmának
volt köszönhető s remélhető, hogy
a jövőben a közönség is felis
meri az ifjúságban a jövő ígére
teit és
előadásukat
nagyobb
számban fogja látogatni.

— Mohácsiak az országos
credo kongresszuson. Junius
hó 11-én országos credo kong
resszus volt Gödöllőn, amelyen
az ország minden részéből, mint
egy 5000 credista vett részt Az
impozáns nagygyűlés szónokai:
Zadravecz István, Haász István
püspökök, dr. Preszly Elemér
Pest megye
főispánja, Szőke
Gyula felsőházi tag és még má
sok voltak. A vendégeket vitéz
Endre László főszolgabíró üd
vözölte. A nagysikerű kongreszszus mohácsi
részvevői: dr.
Margitay Lajos polgármester a
mohácsi credo
világi elnöke,
Patton János káplán ügyv. alel
nök, dr. Bartók Lajos credista
titkár, továbbá dr. Szücsy Fe
renc, Janó Imre és Riesz Lajos
voltak.
— Talált tárgyak és elkob
zott jószagok árverése. Folyó
hó 21-én
délelőtt 9 órakor a
mohácsi rendőrkapitányságon 1.
emelet 3 ajtó) talalt, továbbá el
kobzott és gazdátlan jószágok
kerülnek árverésre. Fegyver és
lőszer árverésen csakis fegyver
és lőszerárusitási engedéllyel ren
delkezők vehetnek részt.

15 évi fegyházra ítélték a szigeti
gyilkosokat.
Mindketten megnyugodtak az Ítéletben.
Pénteken délelőtt tárgyalta a
pécsi királyi törvényszék Szabó
tanácsa idősebb Matkó István
és hasonnevű 22 éves fia bűn
ügyét, akik mint megírtuk példát
lanul kegyetlen gazsággal meg
gyilkoltak Horváth János gazdál
kodót.
Egykedvűen állottak a törvény
szék előtt, a látszat szerint semmi
megbánást nem éreztek borzalmas
tettükért.
Encz Béla dr. orvosszakértő
szerint Horváth koponyáját 19
darabra törték szét, testének más
részén pedig 13 sérülés, törés,
zúzás és vágás volt. Az orvos
szakértő szerint a koponyasérü
lések fejszecsapásoktól erednek.
Id. Matkó Istvánná, Aladics
István tanuk kihallgatása után
a vád es
védőbeszédek
kö
vetkeztek, majd a törvényszék fél
órás tanácskozás után délután
fél kettő órakor hirdetett ítéletet.
A törvényszék ifj. Matkó
Istvánt és idősb. Matkó
Istvánt
tettestársként

gyilkosság
bűntettében
találta bűnösnek és ezért
egyenként 15—15 évifegy
házbüntetéssel sújtotta.
A vizsgálati fogságban töltött
két két hónapot beszámítja
a
büntetésbe. Kötelezi a vádlotta
kat a bűnügyi és a temetési költ
ségek megtérítésére.
A törvényszék súlyosbító
körülménynek vette mind
két vádlott embertelen
kegyetlenségét,

1031 junius 18.

Gyermekek és
felnőttek nyári
z

TÁNCiskolája az Iparos Körben

junius hó 26-án, hétfőn

FELLNER vezetésével.
— Panasz az átkelő gőzös
ellen. Egy gazda olvasónk járt a
szerkesztőségben s panaszt tett az
átkelő gőzős hétfői közlekedése
miatt. Ezen a napon az elemi iskólák a madarak és fák napjat
tartották s a gyerekeket az atkelő gőzös két kompon szállí
totta le a Böki révbe. A hajó
reggel 8 órakor ment el, 11 óra
kor jött vissza. Délután 5 óra
kor ismét elment a kirándulókért
este 9 órakor jött aztán vissza.
Addig természetesen a kocsiatkelés teljesen szünetelt s külö
nösen este a kocsik egész sora
— mintegy 100 kocsi — állott s
várta, hogy átszállítsák. A város
nak ebben a nagy munkaidőben
nem szabad
ily hosszú időre
semmiféle célra átengedni a kis
hajót, esetleg a motorossal is
levontathatták volna a gyereke
ket, mert az még se lehetséges,
hogy az egész napi munka után
faradtan haza igyekvő ember és
jószág szakadó esőben órákig
várjon az átkelésre.
— Baleset. Egy szegény öreg
asszony, özv. Szigeti Laszlóne
igyekezett a városházára pénteken
délelőtt. Az udvari
bejárónál
ment be s öreg, rosszul látó
szemeivel nem latta a pince le
járatot. Fejjel lefelé esett végig a
pince lépcsőin és beverte a fejét.
A mentők szállítottak el a kór
házba.
— A kútba ugrott. Kárász
Istvánné született Sallai Júlia 82
éves Rákóczi utca 46 szám alatti
lakos pénteken hajnalban a kútba
ugrott.
Mire
észrevették már
halott volt. Az öreg asszony ré
gebb idő óta gyógyíthatatlan be
tegségben szenvedett, nem tudta
elviselni a szenvedéseket és ismerő
seinek többszőr hangoztatta, hogy
szamára megváltás lenne a halai.
Mivel bűncselekmény nem forog
feen az ügyészség a temetési
engedélyt megadta.
— Anyakönyvi bejegyzések
szerint
1933. évi junius hó
9 tói
1933. junius
hó 16-ig
Születések : Aladics Mária, Kersics Antal, Barácz Katalin, Szidonya Katalin, Schweizer Maria,
Floderer Pai. Házasságkötés;
nem volt.
Halálozások: Bán
Ilona 4 hónapos. Karasz Istvánná
82 éves, Bakó Istvánná 63 eves,
Kovács Gizella 6 hónapos, Hor
váth György 59 éves, Hahner
Jolán 20 éves.

hogy áldozatukat még halála után
is baltával es furkósbottal kegyet
lenül ütötték- verték és megtapos
ták. Bizonyítottnak vette a tör
A mohácsi m. leír, téli
vény szék az előre
megfontolt
Ka^díiísáni islcola tneUWszándékot, enyhítő
körülmény
rológiai állomása Jeleiéi*
azonban a vádlottak alacsony fo
1933. junius 9-tól junius lóig
kon álló értelmi képesseget.
Mohácson
A két vádlott egykedvűen hall- ;
gáttá végig az iieietet, melyben ] a hőmérsékleti maximum -f- 26 CJ
mindketten megnyugodtak.
a hőmérsékleti minimum + 9C°
Az ügyész és a védők felieb
csapadék 16.5 mm. volt.
beztek.
IG. A2X5 Al'O tSÁG

IDŐJÁRÁS

1933. juniun 18.

MOHÁCSI HÍRLAP
— A pécsi ünnep! hét. Pécs
városa, mint annak idején megirtu. nagyszabású ünnepi hetet
rendezett. Az ünnepi héten hang
versenyek, kongresszusok voltak s
a filléres gyorsok segítségével
óriás idegenforgalom
jellemezte
az ünnepi hetet. A pécsi idegen
forgalmi hivatal sok látnivalóról
gondoskodott és
a
látogatók
mindannyian elragadtatással be
szélnek Pécs városa előzékeny
vcrdegszeretetéről
— A pápa a sajtóról, a
pünkösdi ünnepek alatt 22 or
szág katolikus sajtójának képvi
selői látogatták meg Rómát. A
sajtó képviselőit a papa is fogadta,
aki beszedet intézett az újságírók
hoz. A többek között azt mon
dotta, hogy a katolikus újságíró
nak sem lehet másfeladata, mint
amit az isteni mondat annak
idején megállapított: Menjetek és
tanítsatok a népeket.. . Az önök
hivatása a hitnek megváltása és
a katolikus élet megvalósítása.
Legyenek ez igazság hangszórói
és hirdessék az igazságot
— Jön a titkos választójog.
Miskolc város közgyű'ése feliratot
intézett Gömbös Gynla miniszter
elnökhöz a titkos választó jog
érdekében. Most érkezett meg a
miniszterelnök válasza a város
hoz, amelyben közli, hogy a tit
kos választójog bevezetése iránt
a szükséges intézkedéseket már
folyamatba vette A kormány ja
titkosság elvi állas pontján van
és a törvény javaslat mar készül.
— Vak tüzilárma
Hétfőn
reggel sürü füst lepte el a Szent
háromság környékét, amit a tű
zoltó toronyőre is észrevett és ja
tűzoltóság kivonult. A füst Szeibőid féle házból jött, ahol azon
ban a kivonult tűzoltóság meg
állapította, hogy
a
husfüstőlő
okozott nagyobb füstöt.

SPORT.
Mohácsi T. E. — Pécsi S. C.
3 : 1. (1 : 0)
Mohács. Bajnoki. Biró: Világosi

Ismét nem termett babér a
pécsieknek a mohácsi síkon, mert
az MTE megismételve őszi bra
vúrját ezúttal is két vállra fek
tette a PSC-t. Nagyon kellett ez
a győzelem, mely ismét önbizal
mat adott a csapatnak
kitar
tást a további buzdításra : közön
ségnek A csapat megérdemelte
a győzelmet, mert akarta azt,
hogy nagyobb arányú nem lett,
az tisztán a balszerencse rovására
írandó. Örömünk teljes, hiszen
győzött az annyiszor és annyira
lebecsült MTE, de ez az öröm
nem vakít el, a csapat jótulaj
donságai mellett a bíráló szemüve
gén keresztül meglátjuk a hibá
kat is, mert voltak.
A csapat legjobb és legegészségesehb része most is a halfsor
volt. Ebben a sorban Dichter
kétszeres munkát végzett. Utána
következik
Mózer, ragyógóan
rombolta szét a pécsi támadáso
kat és dobta előre a labdát. A
csatársorban a jobbszárny több
sikert könyvelhet el, mint bal
szárny, jó játékuk mellett mind
egyik nevében egy egy gól is
fűződik.
A PSC stílusos csapat, egé
szen szép dolgokat láttunk tőlük,
csak nincs áttörő erejük.

A választásnál a pécsieknek
kedvez a szerencse és igy Dichtér indítja a labdát Mózer sze
relése taccs Bedobás után Mózer
félpályáról lő, a kapus kifut, a
labda feje fölött a kapu mellé
kerül.

NVILTTÉR

Kényszerkölcsönf veszek

(Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal
felelősseget a szerkesztőség.)

minden tételt

Kezdés, lefutás, Németvarga
a hozzákerült labdát a kapus
orra előtt rúgja a hálóba 3:1.
Most jön csak meg igazán a
közönség hangja. Nem hagyja a
csapatát A PSC hevesen ostro
mol szeretne szépíteni, de vé
dőink minden pécsi reménységet
szétrombolnak, még az utolsó
percekben is küzdenek a csapa
tok, de az eredmény már nem
változik.
•

Utolsó bajnoki mérkőzésre áll
ki vasárnap az MTE a DPACcal. A pécs bányatelepi csapat
ősszel súlyos 5 :0 ás vereséggel
küldte haza az MTE t, ez most
nem fog megismétlődni. Az MTE
igyekezete sikerhez vezethet s
akkor elmondhatjuk, ha vége jó,
minden jó. A mérkőzés délután
fél 6 órakor kezdődik, előtte 4
órakor a II. csapatok mérkőznek.

FRIDRICH OSZKÁR.

hiteliroda.

Mindazok, kik’ Istenben bol
dogult felejthetetlen férjem

Használt ’

Schmidt József

női kerékpár

elhunyta alkalmával mélységes
fájdalmamat részvétük kifejezé
sével, virágküldéssel, avagy a
temetésen való megjelenéstikkel
enyhíteni igyekeztek, fogadják
ezúton is hálás kőszónetemet
Mohács, 1933. junius hó 13.

megvételre kerestetik.
Cim

Mindazok, akik Istenben bol
dogult felejthetetlen halottunk

Horváth György
ha|ós

elhunyta alkalmával mélységes
fájdalmunkat részvétük kifeje
zésével, vagy a temetésen való
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, úgyszintén a felebbvalói
és az összes kartársai fogadják
ezúton is a leghálásabb köszönetünket.
Mohács, 1933 junius hó 16.

A gyászoló család.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or
szágút és a Duna mellett 5
katasztrális hold

príma szőlő
és 3 hold

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.
Cim a kiadóhivatalban.
a s* <i *a

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR

Kanyó

Mohács.
r» W W

Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a
értelmében közhírré teszem, hogy
a dr. Kövér Soma ügyvéd által
képviselt Magyar Belga Ásvány
olaj r. t. végrehajtató
javára
végrehajtást szenvedő ellen 300
pengő tőke és járulékai erejéig
a budapesti kir. járásbíróság 1933.
P 420248 számú végzésével el
rendelt
kielégítési
végrehajtás
folytán végrehajtást szenvedők
nél 1933. évi május hó 2-án
le,
illetve felülfoglalt és a
366 1933. számú foglalási jegyző
könyvben
1—13
tétel alatt
összeirt 1705 pengőre becsült
ingóságokra a
budapesti kir.
járásbíróság
420248 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 foglaltatók 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
tanyáján
Dunaszekcsö szigeten leendő meg
tartására 1933.
évi junius hó
21 napjának délután 2 óráját
tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt bútor, cséplőgépkészlet,
traktor, búza, lovak és 1 borjú s
egyéb ingóságokat a legtöbbet
ígérőnek készpénzfizetés ellené
ben eladom Az árverés alá kerülő
ingók a becsérték kétharmadánál
alacsonyabb 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 május
24 én.

könyv- és papirkereskedésében

W ■ W W W W W W W

kiadóhivatalban.

Árverési hirdetmény.

Köszönetnyilvánítás.

i s sa •

a

1933 vh. 366. sz.

Özv. Schmidt Józsefné.

«»

hó

Béla

kir. bir. végrehajtó,
mint bírósági kiküldött

- -------------------------------------------- '
Legelsőrangu és legolcsóbb a szénsavas

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ
Kérje — igyék — kapható palackcserével
minden jobb főszer és csemege, üzlet
ben, vendéglőben.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.
Uaptulaldoooi és kladé i

Bán András

Köszönetnyilvánítás-

* 10 Percben szabadrúgás a
HSC ellen a lóosról, Dichter
áll neki és éles labdája védhetétlenül köt ki a kapu sarkában
1 : 0 A pécsiek támadással felel
nek a gólra, az MTE sem késik
a buzgalommal. A 17 p ben
Dichter újra gólt rúg, de a biró
les címén nem adja meg.
(Erősen vitatható gól volt))
Mezőnyjáték közben Dichter és
Kovácsovits
helyet cserél 10
perces PSC offenziva van soron,
de a mohácsi védelmet nem
tudják bevenni.
A 41 percben rúgja a PSC az
első komért, ami eredménytelen,
pécsi támadás fut amikor vége
a félidőnek.
PSC kezdés és Kovácsovics
magas lövése vezeti be a II. fél
időt s nemsokára egyenlítjük a
pécsiek kornerét is. Az 5 p-ben
nagy kavarodás a PSC kapuja
előtt. A 6 percben mohácsi tá
madás fut, a pécsi kapus és hátvéd
tétováz. Varga ott terem és kö
zelről hálóba lő 2 : 0. PSC, majd
MTE támadás a felelet a gólra.
A 10 percben mar 2:1a kornerarány az MTE javára, sőt a 13
percben
Németvarga hatalmas
lövése há ót ér — de csak kí
vülről. Határozottan fokozódott
az iram s az MTE nem csüg
ged, támad. A 17 percben ismét
nagy gólhelyzete van a MTE nek,
de Kovácsics éles lövése a ka
pufa felső sarkáról pattan — ki.
Az. MTE változatlanul támad, a
PSC védekezik. A 20 p. ese
ménye : Kovácsovics szinte a
kapu szájából lő — fölé. Hideg
zuhanyként hat a pécsiek gólja.
A 20 percben hirtelen pécsi tá
madás
jobboldalon,
Salamon
balra vágja a labdát, az üresen
hagyott szélső kapura
rúgja,
Balatoni fogja, de kiejti, újra
vetődik azonban a síkos talajon
elcsúszik és Gyurosovícs közelről
benyomja a labdát 2:1.
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MOHÁCSI

6
Művészies tervű és nagyszerű kényelmű

A mohácsi kir járásbiróság mint telek
könyvi hatóságtól.____

hall, veranda és kerti

Fonott bútorok
a

legelőnyösebb árakon részletre is

Ötvös Mihálynál
Korsós ucca 1. szerezhetők be.
Készíti továbbá a kosáripar összes
cikkein kívül, ebédlő székeknek náddal
való befonását is.

Gáztűzhely
bárhol
gázvezeték nélkül

FORRAL

PHOEBUJ
SZAB BENZ1NCAZ
TŰZHELY

BIZTONSÁG
GYORSASÁG
KÉNYELEM

Sz azamdc

bél, előmelegítés, tiszto
gatás, füst szag.
Kényelmes fizetési feltételek.
Minden lakásban díjtalanul
bemutatjuk.
NINCS

BAUER KÁROLY vaskereskedése
Mohács.

12093 1932. tk

1933. junius 18.

HÍRLAP________ ________

sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi
Mezőgazdasági és
Iparbank r. t. végrehajtatónak
Hermán József (nős Wéber Er
zsébettel) végrehajtást szenvedő
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tkvi hatóság a végrehajtási
árverést 1300 pengő tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett
a mohácsi kir. járásbiróság
területén levő Babarc községben
fekvő s a babarci 577. sz. tkvi
betétben A + 4—6. sor 562,
563, 564 hrsz. alatt felvett udvar
és ház felerészére 400 pengő ki
kiáltási árban,
babarci 1353. sz tkvi betétben
A 4- 3. sor. 936 2. hrsz. alatt
felvett szántó felerészére 70.50
pengő kikiáltási árban,
továbbá a lánycsóki 1086 sz.
tkvi betétben A 1. 1—3. sor.
3545., 3546., 3547. hrsz. alatt
felvett szántó felerészére 160 P
kikiáltási árban,
végül a kisnyárádi 714. sz. tkvi
betétben A. I. 1—4. sor. 1614.,
1615, 1616., 1617. hrsí. alatt
felvett szántó felére 242 pengő
kikiáltási árban.
Mohácsi Mezőgazdasági
és
Iparbank r. t. legkisebb vételár
nélkül árveiezhet, özv. Handler
Ferencnével szemben 2572 P
14 f-ben, özv. Brucker Károlynéval szemben 3074 pengő 10
f-ben állapítja meg.
A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Lánycsók községházá
nál megtartására:
1933. évi

julius hó 4. napjának dél
előtt 9 óráját H. Kisnyárád köz
ségházánál megtartására: 1933.
évi julius hó 4. napjának
délelőtt 11 óráját és ni. Babarc
községházánál

Piaci

áraki

Búza 76-os
Zab
— —
Rozs
— —
Árpa
—
Tengeri morzs.
Bab
— —

megtartására:

1933. évi julius hó 4 nap
jának délután 2 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 ingat
lant a kikiáltási ár kétharmadánál
alacsonyabb áron eladni nem
lehet (1908: XLI. t. c. 26. §)
ahol legkisebb vételár van meg
állapítva, ott ez az irányadó.
2. Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási
ár 10" 0-át készpénzben, vagy az
1881: LX t. c 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított,
óvadékképes értékpapirosban a
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket
aláírni (1881; LX. t. c. 147. 150.
170 §§. 1908: LX. t c. 21 §.)
Az, aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet
tett, ha többet ígérni senki sem
akar, köteles nyomban a kikiáltási
ár °/0 a szerint megállapított bá
natpénzt az általa Ígért ár ugyan
annyi ", o-áig kiegészíteni (1908:
XLI. t c 25. §.)
Mohács, 1933. évi március hó
13. napján.
Dr. Hadler s. k. kir járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

Játékkártya
legelőnyösebb
beszerzési
forrása:
FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedése

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

kocsma
felszereléssel, ház
zal együtt.

Cím a kiadóhivatalban.

LEOPOLD FERENC
kiadó.

w

Ön nem tudja mit eszik,
P

11.50P
7— P
5.80P
6.80 P
6.50 P
7.—P

mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított,
csekélyt zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait
ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

