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A KARTELL.
— Tudják Önök mi a kar

tell ? — kérdezte vitéz Marton 
Béla, mire az emberek, kicsit 
félre húzott szájjal felelték:
— Nem. — ügy gondolták 
persze, hogy ők nem tudnák, 
mi nem tudnánk, hiszen a 
vérünket szívja, az idegein
ken táncol, a zsebünket ki
fosztotta, vagyonúnkat tönkre
tette, hát hogy ne tudnánk, 
hogy mi a kartell?

Pedig vitéz Mártonnak volt 
igaza abban, hogy nem tud
ják sokan mi a kartell?

— A kartell — mondotta
— két, vagy több vállalatnak 
gyárnak, legtöbbször szóbeli 
megállapodása, bizonyos árak 
betartására. A kartellek leg
nagyobb része nem kötött 
Írásbeli megállapodást s igy
— vitéz Marton szerint — 
szinte lehetetlen megszüntetni 
őket, mert hiszen papíron 
nem is léteznek.

Mi még tovább megyünk. 
Tudjuk azt is, hogy vannak 
közhasznú kartellek, amelyek
nek fennállása szükséges és 
fontos, mert látjuk azt, hogy 
a tisztességtelen verseny, az 
árzuhanások elszegényedést 
jelentenek. A kartell tehát köz 
szempontból hasznos mind
addig, amig az árakat tisztes
séges, megfizethető nívón 
tartja. Sajnos, ilyen kartell 
kevés van. A legtöbbje ami
kor belekóstol az összeszer- 
vezettség előnyeibe, a végén 
kihasználja azt és kiuzsorazza 
ezt az amugyis megnyomo
rított szerencsétlen fogyasztó
közönséget.

A kérdés már most, lehet-e 
ellenük védekezni? A feleletet 
is megadta a szónok s mi, 
is aláírjuk, hogy ezek ellen 
egyedül védekezés a vám
sorompók kitágítása. Sőt alá
írjuk azt is, hogy üvegházi 
iparra nincs szükségünk. 
Amely ipart ez az ország 
csak súlyos ráfizetéssel tud 
fentartani, azt védeni nem 
szabad. Különösen nem sza- | nemzet egységét, minden kü- 
bad akkor ha látjuk, hogy | lön megszervezés nélkül is!

ez a védettségének előnyeit 
saját kapzsisagának kielégíté
sére használja fel. Ebben az 
irányban tehát kérlelhetetlenül 
szigorú intézkedésekre van 
szükség.

Elismerjük azt is a szónok
nak, hogy nagyon nehéz fel
adat a kartellek elleni küzde
lem, mert ezek már évtizedek 
óta állanak szervezetten s 
hatalmat jelentene, amivel 
szemben egy szervezetien, 
rétegeire és érdekeire bomlott 
s most már a kétségbeesés 
szélén álló társadalom áll.

Aláírjuk készséggel a szó
noknak azt is, hogy ez a fel
adat nehéz, hogy ennek meg
oldására oda kell állani az egész 
nemzetnek, közös fronton, 
nemzeti egységben felvenni a 
küzdelmet. Nincs is ebben a 
kérdésben sem köztünk, pe
dig a hallgatók és a szónok 
között külömbség, csak — is
mét saját szavaiból idézünk
— ebben az országban az 
intelligencia, elkülönült elhi- 
degült a néptől, távol állott 
tőle, nem osztozott — tisz
telet a kivételeknek — teljes 
mértékben a nép bajában. És
— ezt már mi mondjuk — a 
nép igy sokat veszített hité- ] 
bői, ha még maradt valami 
is belőle.

Kérdezzük, a hallgatókkal 
egyetemben, miért higyjünk 
éppen most, amikor ezek a 
szavak tettekkel nincsenek 
alátámasztva?

És itt értünk a kérdés lé
nyegéhez. Megírtuk és velünk 
együtt igy gondolkodik ennek 
a gyűlésnek kormánypárti 
és ellenzéki közönsége, tet
teket kérünk. Kérlelhetetlen 
szigorúságot, a vámsorompók 
megnyitását — rekompenzá- 
ciós alapon természetesen — 
minél jobban, az ingó tőke 
megrendszabályozását s akkor 
biztosítjuk a szónokot, hogy 
tömött sorckban találja maga 
mögöttaz egész nemzetet, a

A gimnázium ügye.
Kaptuk a következő levelet;

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur!

Lapjuk szeptember 17 i szá
mában >Egy borús adófizető* 
toáából figyelemreméltó hozzá
szólás jelent meg a mohácsi 
gimnázium megalapításának ügyé
ben irt cikkemre. Minthogy Önök 
igen megtisztelőén nekem adták 
a válaszadás jogát erre a borús 
hozzászólásra, az alábbiakban tá
rom a nyilvánosság elé mon
danivalómat.

Elsősorban a cikk igazán bo
rús hangját kifogásolom. Igen, 
igaz hogy még mindig vannak 
városunk szülöttei között olya 
nők, akik Mohácsot »nemzeti 
nagylétünk nagy temetőjének* 
szeretik tekinteni, ahol minden 
lendületet, előretörést megakaszt 
a fölötte lebegő »zordon enyé
szet*, tehát hagyni kell mindent 
a régiben !

Pedig ez a sötétenlátás súlyos 
nyűg és keréktörő városunk éle
tében. És az az érzésem, hogy 
ma szinte bűn szegény hazánk 
jövője ellen minden túlzott pesz- 
szimizmus. A pesszimizmus, a 
mindentől előre megijedés soha 
sem lehet nagy tettek, nagy ked 
vezményezések szülője ! Nekünk 
derűs és bizó lélekkel kell hin
nünk az integer Magyarország 
mielőbbi helyreállásában. Addig 
is azonban és különösen akkor, 
amikor ez bekövetkezik, Mohács 
ra óriási kulturfeladat vár. Itt 
vagyunk Trianonban elsszakitott 
véreink közvetlen közelében, aki
ket a jugoszláv imperium min
den eszközzel elszlávositani tö 
rekszik. A visszacsatolás pillana
tától kezdve a legerőteljesebben 
ellensúlyoznunk kell ezt a szlá- 
vositást 1 Ehhez pedig kultúra 
és középiskola is kell a polgári 
mellett Mohácson.

Ezért örülök, hogy a >borus 
adófizető* optimizmusra hajla
mosnak tart. Igen, optimista va
gyok!

Optimista vagyok és bízom 
városunk fejlődésében. Ez a fej
lődés pedig a kulturális haladá
son át visz a gazdasági és ke
reskedelmi megerősödéshez.

A város fejlődésének örül a 
>borus adófizető* — amint írja 
cikkében, — de ahogy Írásából 
kiveszem, áldozatot nem hajlandó 
hozni ezért a fejlődésért. Pedig 
áldozat nélkül ez nem megy. 
Minél nagyobb eredményt aka
runk e'érni, annál nagyobb ál
dozatot is kell hoznunk. Kevés

[ esetben alakul úgy a helyzet, 
hogy aránylag kis áldozattal nagy 
eredményt érjünk el. Ezek közé 
a ritka esetek közé tartozik a 
gimnázium alapítása.

Az igen tisztelt cikkírónak 
jórészt igaz beállítása ellenére is 
azt mondom ugyanis, hogy 
aránylag nem nagy áldozattal 
megalapíthatná Mohács városa 
a gimnáziumot.

Vegyük tehát fontolóra egy 
kicsit a cikk állításait.

Elsősorban is a felállítandó 
gimnázium gazdasági hasznát 
értékeli kevesebbre a cikkíró. Jó, 
hát mondjuk 120000—130000 P 
helyett — a tandíjkedvezmények 
és alacsonyabb tartásdijak miatt 
— csak 75000—80000 P váró- 

1 sunk évi gazdasági haszna. Vájjon 
az esetben már nem érdemes a 
gimnáziumot felállítani? Bizony 
még ez az összeg is csábitó 
»szép á'om*.

Az igen tisztelt cikkíró ügyes 
csoportosításában a gimnázium 
fenntartásának terhei csakugyan 
okot nyújthatnak borús elgon
dolásokra. Azonban a helyzet 
mégsem olyan sötét.

Felvilágosítást kértem olyan 
tanárembertől, aki tisztában van 
nagy vonásokban a középiskola 
berendezésének és felszerelésé
nek értékével és betekintést nyer
hetett állami középiskola költ
ségvetésébe. Ez azt a megálla
pítást tette, hogy két osztály 
megnyitása esetén a legegysze
rűbb — de még kielégítő költ
ségvetés kb. 13000 P körül mo
zog. A rózsaszínű szemüveg te
hat nem is olyan nagyon fest.

Nem hinném, hogy a t. cikk
író maga is komolyan gondolná, 
hogy a létesítendő gimnázium 
tanárai 30 év múlva mind mél- 
tóságos és nagyságos urak lesz
nek. Méltóságosok azért nem, 
mert a V. fizetési osztály csak 
kivételes kitüntetésképen érhető 
el tanárember számára, nagysá
gosok pedig azért, mert — leg
alább is jelenleg — nem állami 
tanár ismét csak kitüntetésképen 
viselhet a tekintetesen kivül más 
címet.

Egyébként is, minthogy sok 
középiskola értesítőjét megtekint
hettem azt tapasztaltam, hogy 
egynek sincs olyan tanári kara, 
mely egyöntetűen, sőt csak tul- 
nyomórészben is a VII. és VI. 
fizetési osztályban lenne. Miért 
következnék ez be — mint uni
kum — a mohácsi gimnázium 
esetében ? Példának ide iktatom
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a gyulai r. k. reálgimnázium 
tanári karának szolgálati évek 
szerinti összeállítását (azért ezét, 
mert ez a reálgimnázium éppen 
30 éve áll fent) : 1 tanár 30, 1
26, 3 25, a többi részint 20, ré 
szint 10 évnél rövidebb ideje 
tanárkodik.

A VI fizetési osztályba külön
ben is csak akkor kerül be a 
középiskolai tanár kb 30 évi 
szolgálati évvel, ha az előlépés 
csakugyan olyan igazán automa 
tikus ienne, mint az a t cikkíró 
beállításából hinnünk kell. Ez 
azonban nem úgy van. Ha pe 
dig majd évek múlva már tény 
teg automatikus lesz az előlépés 
a magas fizetési osztályokban 
is, akkor bizonyára olyan lesz 
az ország és vele Mohács gaz
dasági helyzete, hogy a tanari 
fizetés így beá ló többletét köny- 
nyen kibírja.

Az igazgató VII fizetési osz
tály kezdő fizetésére az a meg
jegyzésem, hogy ha igazgatói 
teendőkkel megbízott tanár ke
rül az iskola élére (számos példa 
van rá al ami iskoláknál), akkor 
arra csak az a törvényes rendel
kezés áil, hogy rendes tanárnak 
kell lennie és így kezdheti a IX. 
fizetési osztályban, mint többi 
társai.

A püspöki kastély átalakítása- | 
hoz is szeretnék pár szót szólni. 
Lehet, hogy a kultuszminiszté
riumnak évekkel ezelőtt érkezett 
leirata nagyobbszabásu építke
zést tesz szükségessé. Ha azon
ban az azóta megváltozott viszo- . 
nyokat tekintjük, egész bizonyos
nak látszik, hogy a 8 tanterem, 
a rajzterem, tornaterem és fizikai 
előadó előirt méretekre való át 
alakítása teljesen elegendő lenne, 
műt hisz a pedagógiai érdek 
csak ezek méretezéséhez fűződik. 
Ezeket pedig 4 év alatt kellene 
a szükség szerint megépiteni. A 
városi mérnöki hivatal tudná 
megmondani, hogy mibe kerülne 
ez az átalakítás évente. Kiderülne, 
hogy az én állításom nem esik 
nagyon messze a valóságtól.

Végül a tandjoptimizmusról. 
Igenis optimista vagyok, mert 
tudom, hogy a szülök mennyit 
áldoznák gyermekükért! Ami 
pedig a tandíjkedvezmények osz
togatását illeti, az még az állami 
középiskoláknál sem oly nagy
mértékű (kb. 15 —20’ o-a a tan 
dijjövedeleinnek). A törvényes 
tandíjkedvezmények megadása 
tehát nem csökkentené túlságo
san az iskola tandijjövedelmét.

Befejezésül még a következő
ket óhajtom elmondani:

Rettenetesen lesújtó lenne, ha 
Mohács társadalma olyan kétség- 
beejtőnek látná a jövőt, mint a 
cborus adófizető*. A cikkből 
ugyanis azt a felfogást vélem 
kiolvasni, hogy a szerző 3—4 
évtizedre előre olyan nehéznek, 
vagy még nehezebbnek Ítéli a 
a jövendőt, mint a jelent. Befe
jezésül sem mondhatok egyebet, 
mint elöljáróban, hogyha Mohács 
társadalma érzi a város fejlődé
sének szükségét (ezt pedig érzi, 
a mozgalom mutatja), akkor a 
jobb jövőbe vetett hittel bátran 
kell kezdeményeznie. És a jobb 
idők beköszöntével, — ha a fel
állítandó gimnázium beigazolta 
a hozzáfűzött kulturális várako
zást, — a kultuszkormány biz
tosan segédkezet fog nyújtani !

Mohácsnak, ezzel is honorálva 
a város bizakodó áldozatkész
ségét

A vita berekesztéséül pedig 
azt akarom megállapítani, hogy 
újságcikk úgysem lehet helye 
részletes költségvetésnek, — az 
a város érdekeit szem előtt tartó 
és biztos elhatározásu városi ve 
zetőség dolga — csak azt szö
gezhetem le — azt hiszem a 
mohácsi és környékbeli szülők 
tömege nevében — hogy gim
náziumot kérünk Mohács szá
mán a lehető legszerényebb 
keretek között, elviselhető áldo
zatok árán !

Egy optimista szülő.
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A Nemzeti Egység Pártja 
szervező gyűlése.

Szombaton délután a Tóth féle 
vendéglő udvarában a Nemzeti 
Egység Pártja kerületi szervei 
gyűlést tartottak, vitéz ‘Watton 
Béla országos titkár, képviselő 
látogatása alkalmából. A gyűlésen 
mintegy 150 — 200 ember vett 
részt.

Schmidt Lajos elnök nyitotta 
meg a gyűlést Üdvözölte vitéz 
Marton Béla főtitkárt és rámu
tatott a gazdák, a kisiparosok és 
kereskedők nehéz helyzetére, 
kérve, hogy vigye el ezeket a 
panaszokat a vezérhez és hasson 
oda, hogy azok orvosoltassanak 

vitéz Marton Béla állott fel 
ezután. Ismertette a szervezkedés 
célját. Ebben az országban a pár
tok szétszaggaták ezt a nemzetet, 
amelyet, hogy összekovácso'ták 
volna az embereket A Magyar 
Nemzeti Egység Pártja a magyar 
nemzet egységét keresi, foglalko 
zásra felckezetre va'ó tekintet 
nélkül. Súlyos időket élünk, ami 
kor csak egy mód van a válság 
megoldására, ha összefogunk. A 
régi szabadkőműves gazdálko
dás évtizedek óta meg van szer
vezve, szükségünk van minden 
emberre, hogy a tömegek erejével 
vegyük fel a harcot ellenük.

vitéz Marton már beszéde ele
jén jelezte, hogy szervező utón 
van s gazdasági kérdésekkel nem 
szándékozik foglalkozni. Beszéde 
közben azonban állandó közbe
szólások voltak, amelyek szinte 
kényszeritették, hogy gazdasági 
dolgokkal is foglalkozzon. Igy 
először az adóról jött szó. A je
lenlevők sokalták az elviselhetet
len közeterheket, amit mai kerese
tünkből nem tudunk megfizetni

A szónok rámutatott, hogy a 
kormány alaposan redukálta a 
költség vetést, sőt olyan tétele
ket is törölt, amelyek hiánya béni- 
tólag fog hatni. Mindenképen 
oda törekszik, hogy kisebbek 
legyen a közterhek.

— Nem a költségvetés nagy 
ma — mondotta — hanem a jö 
vedelem csökkent, a termények 
ára esett s azért nehéz a közter
heket fizetni.

Ekkor szinte áradatszerüen in
dultak meg a közbeszólások. A 
kartellek, az álláshalmozások, a 
nagybankok, a kamat s minden 
szóba került. A szónok néha per
cekig várt, mig megszűnnek ezek 
s aztán sorra magyarázta ezeket.

— Megtudom érteni az elke
seredést, amely jogos, de arra 

kérem a hallgatóságot, hogy hall 
gassankk meg, hiszen segíteni 
akarunk.

A beszéd egész ideje alatt 
szüntelenül tartott a közbeszólás. 
A szónok igyekezett mindenkinek 
válaszolni, azonban nehéz lett 
volna ezekre a kérdésekre meg
felelni, hiszen közbeszólásokban 
a ma társadalmának minden baja 
nyomorúsága benne volt.

vitéz Marton a végén kitartásra 
buzdította az embereket, ne ve 
szitsék el hitüket, mert az még 
jobban súlyosbítja a bajt

Schrnidt Lajos elnök köszönte 
meg a szónok beszédét s kérte, 
hogy az itt hallott panaszokat 
vigyél a vezérhez, mondja meg 
nekik, kérje a gyors segítséget 

j s biztosította, hogy, ha a poli 
tika a tettek mezejére lép, akkor 
az egész országot maga mögött 

| tatá ja.
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Mi is csak ezt mondhatjuk. A 
közbeszólásokban volt valami el
lenzéki megrendezettség, de ab
ban részt vettek az összes hallga
tók A panasz kitört a legcsende
sebb emberből is, mert nagyon ré
gen nyomja a lelkét s vár orvoslást 
Tudjuk, hogy nehéz a kormány 
helyzete, de csak akkor lehet a 
nemzetet eggyé kovácsolni, ha 
azt látjuk, hogy az intézkedések 
nyomán enyhülés jár, ha azok a 
népiömegek érdekében tétettek 
meg s ha nem hunynak szemet 
a már ordító árzuhanásokra._  XXXXXXXXXXX X

Gyümölcsfák helyes 
ültetése.

Mielőtt bárki is gyümölcsöst 
telepítene az alábbi fontos ténye 
zőket kell pontosan betartani.

1. A helyi viszonyoknak meg
felelő gyümölcsfák telepítése.

2 Az oltványok megbízható 
helyről való beszerzése.

3 Az ültetésnél kívánt távol
ság pontos betartása

Ha ezen pontok bármelyikét 
is elmulasztjuk, már is számol- 
hatank azzal, hogy csak félmun
kát végeztünk

Vidékünkön tavasszal ültetik 
a gyümölcsfákat legtöbben, ez 
helytelen, mert ősszel kell ezt 
megtenni, igy sokkai eredménye
sebb munkát fogunk elérni. 
Külömbség a kettő között a kö
vetkező : az őszi ültetésnél a visz- 
szavágott gyökér részek tavaszig 
behegednek sőt uj gyökereket is 
hoznak s igy erőteljesen indul , 
nak meg fáink a tavasz ujjáéb- 
redésében, mig a tavasszal ülte
tett gyümölcsfák rendszerint má
jus végére forrasszák be gyökér 
sebeiket s ilyenkor a beálló szá
razság miatt nem tudnak kellő 
fejlődésnek indulni, öntözés hiá
nyában pedig a legtöbb esetben 
kiszáradnak, igy nem csak mun
kánkat, pénzünket vesztettük el, 
de vissza maradtunk egy évvel 
is, ami bizony sok.

A gyümölcsfa gödröket ültetés 
előtt legalább 1 hónappal ássuk 
ki, (hogy a szél, eső, és nap
fény erősen átjárja) 100 cm. 
széles 80 cm mélyre olyképen, 
hogy a felsőréteget, vagyis szin 
földet külön s az alsó réteget is 
külön rakásra dobjuk a gödör 
szélén.

Ha karó mellett kívánjuk a

fát nevelni úgy azt már ültetéskor 
verjük a gödörfenekére, mert ha 
ültetés után verjük le legtöbb 
esetben megsértjük a gyökereket 
ami penészedést idéz elő, sőt a 
fa kiszáradását is okozhatja.

Legjobb a fát karó nélkül ne 
vélni, mert igy a szél többet 
szaggatja gyökereit — a szakított 
gyökerek újból beforrnak sok ui 
gyökeret hoznak s igy biztosítva 
leszünk, hogy idős korában nem 
fogja a szél egykönnyen kidön 
tení, mig a karó mellett nevelt 
fáknál ez igen gyakori.

Gyümölcsfáink ültetését lomb 
hullás után azonnal megkezhet- 
jük az ültetést legalább két sze- 
mély végezze, a sérült gyökere
ket eltávolítjuk az egészséges ré- 

j szig, m nden egyes gyökeret é es 
j késsel vissza vágunk, a gyöke

reket sárhabarcsba mártjuk s 
neki kezdünk az ültetésnek, azon
ban, hogy biztosítva legyünk az 
ültetés helyességéről, fogunk egy 

i lécet, keresztbe fektetjük a göd- 
) rön s az oltási helyet a léccel egy 

irányba helyezzük el, ezután meg
kezdjük a szinfölddel a gyöke
rek közötti részt kézzel kitöm- 
ködni, arra azonban vigyázzunk, 
nehogy a gyökerek egy cso
móban legyenek. Ezeknek terpesz
állásban kell elhelyezve lenuiök. 
Ha az oltvány már szilárdan áll, 
úgy megkezdjük a gödör beteme
tését, de a gödör széleit többször 
megtiporjuk, hogy minél kisebb 
legyen majd a falajsülyedés. A 
még fentmaradt földet kúp alak
ban a gyümölcsfához huzzuk 
(nem tányérozzuk) hogy biztosít
juk a kifagyás ellen.

Amennyiben o'y helyen tör
tént az ültetés, ahol nyulvágás- 
nak van kitéve a fa, ott nád 
vagy hasonló anyaggal bekötjük 
fánkat, de sokkal célszerűbb 
állatti epét, marha vérrel egy kis 
agyag hozzáadá-ával összekeverni 
s ezzel bekenni a fát addig a 
részig mig a nyúl a nagy ha
vazás esetén is fe'érhet, erős 
télen egyszer megismételjük. Ez 
zel a munkával befejeztük az őszi 
idény teendőit.

, Elogy gyümölcsfáink helyes 
távolságra legyenek ültetve a 
legkisebb távolságot adom meg, 
aminél nagyobb lehet, de 
kisebb nem.

Alma 8 m. szilva 6 m. kajszi 
7 m. mandula 7 m. dió 15 m. 
körte 7 m. cseresznye 10 m. 
meggy 6 m. őszibarack 4 m.

Vidékünkre az alább közölt 
fajtákat ajánlom tömeg termesz
tésre.

Almafajták; Londoni (pepin, 
Baumann renet, Jonathán, Batul, 
Téli arany parmén, Kanadai renet, 
Gravensteini és Landbergi renet.

Körte fajták: Avranchesi-i jó 
Lujza. Nyári kálmán, Hardy vaj
körte, Vilnoskörte, Császárkörte. 
Téli esperes.

Szilva: Besztercei, Olaszkék 
szilva, Althán ringló.

Kajszi: Magyar kajszi, Nagy
szombati kajszi, Kései rózsaba
rack. Ezenkívül a szőlőhegy vi
dékére.

Cseresznye: Badacsonyi óriás, 
Nagy fekete ropogós, májusi korai.

Meggy: Fekete spanyol, Pán- 
dij üveg meggy, Ostheimi meggy.

Őszibarack: (francia) is ter
meszthető rendes kezeléssel si
kerrel szőlőhegyvidékén. Az ed
digi megállapítás szerint: Amsden
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Fatüzelés 
terén vezet a közkedvelt / 

„ZEPHIR“ 
folytonégő kályha 

Ifi k| farai fűt egy 01 órán 
normális szobát lé* at 

Ára 70.— P-töl 
Több mint 50000 forgalomban

ivijiuncgu asiyna 
®0- p '« 

4f-'- “TLÜ Árjegyzéket ingyen küld 
HÉBER X* 

“Bpest. Vilrnoi csásiar-ít qq 
(Hajós ucca sarok) ‘>o 

Kérjen kedvezményes árajánlatot és könnyített fizetési feltételeket!

Alexander, Miss hola, Champion 
Elberta fajok hoztsk úgy súly
beli mint minőségben kielégítő 
termést.

Malter Ernő. 
kertész.

Gyümölcsfa ültetés Baranya 
vármegye Minta gyümölcsös te 
lepén ezidén október 20-25 ig 
lesz s az érdeklődő közönség 
ezen időpontban megtekintheti 
a szabályszerű ültetést

Adósok
jajától hangos az egész ország. 
A gazda, a kereskedő, az iparos, 
a kistisztviselő tartozik a bank
nak, magánosoknak, de az első 
három még adójával is hátralék 
bán van. Az államháztartás, hogy 
a belső rendet, a vagyon- és a 
személybiztonságot fenn tudja 
tartani és hogy az adminisztrá 
ció nyugodt menete fennakadást 
ne szenvedjen, kénytelen az adó 
kát szorgalmazni. A bankokrácia 
és a magántőkés pedig élve az
zal a joggal, amelyet az ingótőke 
védelmére oly messzemenőleg 
kiterjesztett a mai rendszer, kí
méletlenül neki esik az adósnak, 
nem törődik azzal, hogy eljárá
sával olyan hatalmas költséget 
zúdít a szerencsétlen és amúgy- 
is tehetetlen adósra, amellyel 
nemcsak az adóst, de a kezese
ket is a lehetetlenülés helyzetébe 
sodorja.

A pécsi iparosság az adósok 
panaszában kimutatta azt, hogy 
vannak olyanok, akik kamat ci 
mén már többet fizettek, mint 
az eredeti kölcsönösszeg volt, a 
tartozás pedig ma nagyobb, mint 
volt. Az adós helyzetét súlyos
bítja még az a körülmény is, 
hogy a hitelezőből kiveszett min
den emberi érzés, kapzsiságában 
határt nem ismer.

Az adós nem azért nem fizet, 
mert nem akar, hanem azért, 
mert nem tud. Nem tud pedig 
azért, mert a deflációs, pénzel- 
vonásos pénzügyi politika követ
keztében az ingatlanok harmad
áron sem adhatók el, mert sen
kinek sincs másnak pénze, mint 
egy pár magántőkésnek és a 
karteleknek, de a terményárakat 
is a spekuláció annyira leszorí
totta, hogy nemcsak hasznot 
nem hoz a termelés, de a gazda 
még az önköltségi árat sem 
kapja meg.

A spekulánsok arra hivatkoz
nak, hogy a gabona világpiaci 
cikk, tehat annak ára kell, hogy 
igazodjék a világarakhoz. Ar
gentína is búzát exportáló állam, 
mégis ott a búza belső ára: 18 
pengő! A belső árak teljesen 
függetlenek az export áraktól,

Hazai szenekre 
legideálisabb a 
U aknitH 

„REKORD" 
folytonégő kályha

bizonysága ennek a magyar ipar
cikkek ára. Idebenn a békebeli 
áraknál drágább, kifele pedig a 
békebeli ár felénél is olcsóbban 
kínáljuk A belső árak minden 
kor a forgalomba levő pénz
mennyiséggel és a kereseti lehe 
tőségekkel vannak összefüggés
ben. Magyarországon a forga- 

j lomban levő pénzmennyiség igen
igen kevés ahhoz, hogv a gaz 
dasági életünk nyugodt fejlődése 
és zavartalan lebonyolítása lehet
séges legyen. Egy francia pol
gárra esik 460 P nyi összeg, 
nálunk pedig, ha mindent figye
lembe veszünk, alig 30 P. Ebből 
a tyúk is megértheti, hogy hol 
kell a bajok okát keresni.

Nemcsak az adósnak, de a 
nemzet egyetemes érdeke is azt 
kívánja, hogy a pénzkibocsájtás 
jogát vegyük vissza annak a 
részvénytársaságnak a kezéből, 
amelyik nem rendelkezik akkora 
ércfedezettel, hogy az ország 
gazdasági életéhez szükséges pa- 
pirpénzmennyiséget biztosítani 
tudná. Teljességgel tűrhetetlen 
állapot, hogy egy nemzet, ame
lyiket azt Isteni Gondviselés 
nemcsak jó földdel és évről évre 
jó terméssel áld meg, de amellett 
véresverejtékkel is dolgozik egy 
rosszul átgondolt pénzügyi poli 
tikában lelje meg a sírját!

A hódmezővásárhelyi polgár
ság felismerve azt a borzalmas 
helyzetet, amelyet az elégtelen 
pénzmennyiség forgalma élőidé 
zett, határozatot hozott:

. ..,, a kibocsátandó 
bankjegyeknek az ingat
lan is éppen olyan fede
zetül szolgáljon, mint az 
ércfedezet és ennek alap
ján megfelelő mennyiségű 
bankjegy hozassék for
galomba ... Bárki igé 
nyelhessen az ingatlanai 
lekötése mellett, az in 
gatlan kataszteri tiszta
jövedelmének 15-szörös, 
vagy házadóalap 16 szo
ros összegének erejéig 
közvetlenül a Magyar N. 
Banktól hitelt..."

Ehhez a határozathoz Hajdú 
vármegye is csatlakozott. Arról 
most ne vitázzunk, hogy hiszen 
azt amit a vásárhelyiek határoz
tak, Bell Mikiós már 28 éve hir
deti, bár szomorú, hogy a nem
zet csak akkor kezdi megérteni 
nagyjait, ha bajban van, fő az, 
hogy most cselekedjünk, amikor 
a bajok elöregedtek és nemcsak 
a testet, de a lelkeket is emésztik.

Tévedne az, aki azt hinné, 
hogy a kormánynak könnyű a 
helyzete I Nehéz a bankokkal 
szemben, még pedig azért, mert 
az adósok és azok, akiket még a 
válság nem ütött meg, bűnös 
nemtörődömséggel várjak a sült 

galambot, ahelyett, hogy hangos 
szóval segítenének a bankokrá 
ciával álló harcban küzdeni azok
nak, akik jószándékkal szeretnek 
az adósok ügyét a kapzsi és 
belátásra nem hajló hitelezővel 
rendezni.

Kárász József.

— Elutaztak Frigyes föhar 
cegák. Frigyes tőherceg és elő- 

1 kelő vendegei pénteken reggel 
■ elutaztak az uradalomból. Mint 

értesültünk a fenséges vendégek 
igen meg voltak a szarvasvada- 

' szat eredményével elégedve, 
amennyiben összesen 30 szarvas 

| esett, köztük egy huszas, ritka
szép példány.

— Vasárnap érkezik Miháiffy 
Vilmos. Miháiffy Viimos ny. 

: államtitkár, országgyűlési képvi
selő vasarnap Mohácsra érkezik 

( cs panasznapokat tart. A képvi
selő ez alkalommal több vidéki 
községbe is ellátogat.

— Áthelyezés. Az igazság
ügyminiszter Jávor Lehel járás- 
birósagi elnököl Pécsre helyezte at 
s az ottani járásbíróság vezetésé
vel bízta meg.

— Hatvan éves iskolatársi 
találkozó. A pécsi főreaiiskolá 
nak azon növendékei gyűltek 
össze Pécsett, akik az iskolát 
1873 bán végezték. A hatvan 
éves iskolai találkozón Mohácsról 
Sebestyén Adam nyug, körjegyző 
vett reszt.

— Adomány. Hemrich Karoly 
a Kát. Legényegyiet javara adott 
kamatmentes kölcsönéről lemon 
dott s azt adományként az egye
sület céljaira fölajánlotta. A ne- 
messzivúségért ezúton mond kö 
szünetet az e.nökseg.

— Misszió gyűlés. A Szo
ciális Misszió mohácsi szervezete 
szerdán délután 5 órai kezdettel 
rendes gyűlését tartja a tűzoltó 
laktanya tanácstermében, amelyre 
ezúton is meghívja a tagokat az 
elnökség.

— Evangélikus istentiszte 
let Mohácson. Október hó l én. 
vasárnap este 6 órakor Vértesi 
Zoltán magyarbólyi ev. leikesz a 
mohácsi evangélikusok részére ősi 
halaadó istentisztelet fog tartani 
a mohácsi református templom
ban.

— Nyugalomba vonult jegyző. 
Bartos József Babarc nagyközség 
körjegyzője szeptember hó else
jével nyugalomba vonult. — He
lyettesítésére Pickl Marton som
bereki adóügyi jegyző lett kiküldve.

— A hetvenéves Herozeg 
Ferenc. Szeptember hó 22-én 
ülte meg hetvenedik születésnap
ját a legnagyobb magyar elő 
írónk Herczeg Ferenc. Ebből az 
alkalomból az egész ország a 
legnagyobb szeretettel fordult az 
ősz iró felé és szeretettel teljes 
szerencseki vanatokkal halmoztak 
el úgy hivatalos helyekről, tudo
mányos és irodalmi társulatok 
részéről, mint a nagyközönség 
soraiból.

— Névváltoztatás. A belügy
miniszter megengedte, hogy Laufer 
Katalin bari tanitójeiölt családi 
nevet Lovag ra, változtassa.

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

zu PALMA
OKMA

m&m ó/tLk,

Ezt kérje!

— Az aldunai kirándulás. 
Csütörtökön tért vissza a MFTR. 
által rendezett aldunai kirándulás 
a hajója a Szent Gellert s rövid 
ideig Mohácson is tartózkodott. A 
kiránduláson mintegy nyolcvanan 
vettek részt. Mohácsról Dr. Szabó 
Karoly ügyvéd volt a szép és ta
nulságos kirándulás résztvevője.

— Baranyavármegye köz
gyűlése. Héttőn tartotta Baranya- 
varmegye törvény hatósági bizott
sága őszi rendes közgyűlését, 
amelyen környékünkről báró Mir- 
bach Antal, Heckenberger Kon- 
rád dr. és Bédi István jelentek 
meg. A közgyűlésen az alispán 
jelentését tárgyaltak, amelynek 
során a felszólalók kitértek a 
megye lakóssiganak minden ba
jara. Bédi István kölkedi gazda 
a mohácsi járás törvényhatósági 
útjainak leromlott allapotara hivta 
fel az alispán figyelmét. Az alis
pán válaszában hangsúlyozta, 
hogy az útépítés tisztán pénz 
kérdésé. Hiába van meg benne 
a jó szándék, az anyagiak nem 
állanak a rendelkezésére.

— Repülő Mohács fölött. Csü
törtökön délelőtt 11 óra közül re
pülőgép jelen meg a város fölött, 
amely oly alacsonyan repült, hogy 
zajaval mindenkit az utcara cső- 
ditett. A repülőgépből reklám 
nyomtatványokat szórtak ki, 
amelyek a magyar gyártmányú 
Peti só műtrágyát propagálták 

■ ezen a modern utón.

— A baranyai adógabona 
felajánlások. Baranyában a ki
tűzött határidőig szeptember 20-ig 
1119 adózó 15.737 mm. búzát és 
755 mm. rozsot ajánlott fel adó
fizetésre összesen 340 587 P. ér
tekben A felajánlott gabona az 
összes adóhátralék 10%-a.
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— k téli gazdasági Iskola 
termelési versenyklállitása. 
Mint múlt számunkban már jelez
tük a M. kir. Téli Gazdasági Is
kola október hó 1-én nyitja meg 
növendékei termelési versenykiál- 
litását s ezzel kapcsolatban bá
ránya vidéki borkiállítást borkós
tolóval és gyümölcskiállitást ren 
dez. A növendékek szorgalmasan 
hordták be az anyagot es gazdáink 
figyelmébe ajánljuk ennek a la 
nulságos kiállításnak megtekintését 
amely élénken illusztrálja, hogy az 
elméleti tudás gyarapodása meny
nyire elősegíti a gazdát a gyakor
latban. A kiállítást délelőtt 9 óra
kor nyitják meg az iskola termé
ben záró ünnepéllyel kapcsolatban. 
A kiállítás megtekintése dijtalan.

— Az árverések kérdése a 
vármegye kisgyülésén. Hétfőn 
tartotta Baranya vármegye ren
des kisgyülését, amelyen Pécs 
város átiratát tárgyalta az árve
rések korlátozása és a gazda
adósságok rendezése ügyében. A 
kérdéshez báró Mirbach Antal dr. 
szólalt fel s kérte, hogy a kis- 
gyülés is foglaljon állast. A kis- 
gyűlés elhatározta, hogy az árve
rések korlátozása és a gazdaadós- 
sagok rendezése érdekeben felír 
a kormányhoz.

— A kölkedi ármentesltö fe- 
lebbezései a törvényszék előtt. 
A Mohács—Kölkedi Armentesitö 
eltűnt felebbezéseiról irt cikkünk 
miatt Dr. Beck Alajos sajtópert 
inditott lapunk felelős szerkesztője 
Bán András ellen. Szerdán tár
gyalta az ügyet a pécsi kir. tör
vényszék Szűcs tanácsa. Bán 
András kérte a válódiság bizonyí
tását s bemutatta a földmivelési 
minisztérium eredeti igazolásait, 
hogy a kérdéses felebbezések nem 
érkeztek be oda. Arra nézve, hogy 
a felebbzéseket dr. Beck Alajos 
vette volna át, kijelenti, hogy itt 
csak alaki valótlanságról lehet 
szó. Tény az, hogy a felebbezes 
az elnöknél adandó be s Szabó 
Sándor odavitte dr. Beck Alajos 
irodájába, ott megbízottja Lingauer 
László, aki akkor Írnoka is 
volt, vette át, tehát lényegében dr. 
Beck Alajos nevében vette azokat át. 
De ha nem is igy fogjuk fel, vi
tatja, hogy rágalmazást követett 
volna el. Dr. Becknek tisztelet
beli állása van az ármentesitőben, 
nem kötelessége az adminisztra
tív munka, ha tehát ő személye
sen is veszi át s átadva Lingauer- 
nek, az nem továbbítja, ellene 
ezért eljárás nem indítható, köz
megvetésnek nem lesz kitéve, 
tehat a rágalmazás nem állhat 
fenn. Bizonyítani kivanta, hogy 
dr. Beck a városházán pártdikta- 
túrát gyakoról. A bíróság nem 
rendelte el a bizonyítást. Az első 
esetben azért, mert vádlót meg 
sem kísérelte annak bizonyitását, 
hogy dr. Beck Alajos sajat sze
mélyében vette volna át a feleb
bezéseket, a másikban pedig, 
mert a bejelentett tanukkal nem 
igazolódott volna a pártdiktatura. 
Bán András védője dr. Valkó 
Gáspár ezért semmiségi panaszt 
jelentett be A vád- és védőbe
szédek után a törvényszék Bán 
Andrást bűnösnek mondotta ki 
és enyhítő szakasz alkalmazásá
val 50 P pénzbüntetésre, 80 P 
perköltség fizetésére ítélte el. Dr. 
Beck Alajos főmagánvadló az 
ítéletben megnyugodott, Bán 
András felebbezést jelentett be.

Anyámnak.
Anyám! én leszek a bús fájdalom,
Mindent átérzek, mi Néked fáj nagyon, 
Helyetted.
Eléd állok, ha a Sors ütni készül,
Egy csókoddal minden nagy kin megtérül.

Elsírom szívesen minden könnyedet,
Hogy tisztán ragyogón lássam a szemed,
Te ne sirj.
Talán majd kettőnknek elég lesz a könnyem,
Az én két szemem majd meggyógyul könnyen.

Az élet-ösvényre rózsákat hintek,
Hogy amerre lépsz, ne fájjon a lépted.
Az utón.
A szivemet leteszem egy köre eléd
Hogyha oda lépsz, akkor puhára lépsz.

Legyen az élet Tenéked szép álom,
A boldogságot Néked muzsikálom,
Mint egy szent.
S ha éjszaka néha vonaglik a szám;
Ne lásd meg soha, csak kacagj jó Anyám.

BECKER LAJOS.

— A megye felépítette a 
szilvaaszalót Szentlörincen. 
Fischer Béla alispán a szilvater
més értékesítése céljából Szent
lőrincen harmas száritó kamaraju 
szilvaaszalót építtetett, amelyen 
elsősorban a törvény hatósági 
utak mentén levő szilvafak ter
mését aszalják meg. Amennyiben 
ennek aszalasa idejében eikeszül, 
magánosok termésének aszalását 
is vállaljak csekély dij mellett.

— korában Indul a DGT. 
hajója.E. hó 25 tői kezdődőieg a 
DGT. hajója egy órával koráb
ban indul Mohácsról. Indülasa a 
kezdő állomástól 10 óra 15 perc.

— Szüreti táncestély a Mo
hácsi Kát. Legényegyletben. 
A Mohácsi Kát. Legenyegylet 
október hó 8 án, tagjai részére 
egy nagyszabású szüreti tances- 
télyt rendez, melynek nevezetes
sége lesz a tánctermek sok szőlő
vel és virággal való díszítése, 
továbbá szőlőlopás, szőlőkorona 
elárverezése, csőszök és csőszleá
nyok külön tánca, konfetti és 
szerpentin csata. Az egyesület 
elnöksége kéri már most ezúton 
is a szőlőtulajdonos tagjait, hogy 
néhány szőlővel az est sikeréhez 
hozzájárulni szíveskedjenek.

— Nagy gondtól szabadul 
meg mindenki, aki „ZEPH.R" 
fatüzelésü kályhát vásárol, mert 
egyesíti a cserépkályha, folyton- 
égő kalyha és a légfűtés előnyeit. 
Köztudomású, hogy a „ZEPH1R* 
tökéletes, gazdaságos es a leg
tartósabb kályha. HAZAI SZE
NEKRE legideálisabb a 2 aknas 
.REKORD* folytonégő kályha. 
ARlAPOT INGYEN és bérmentve 
küld: HEBER SÁNDOR kalyha- 
és tűzhely gyára, Budapest, Vil
mos császár ut 39. KÍVÁNATRA 
KEDVEZMÉNYES FIZETÉSI 
FELTÉTELEK.

— Találtatott. E hó 15-én egy 
kábát, mellény, sapka s lánc ta
taltatott. Igazolt tulajdonosa a 
kapitányságon átveheti.

— Norvég cserkésztiszt ve
titettképes előadása a Mohácsi 
Kát. Legényegyletben. Ma, 
szombaton délután Pécsről autó
busszal Mohácsra érkezett John 
Berggreen norvég cserkésztiszt, 
aki délután 4 órakor az iskolások 
részére, este fél 9 órakor pedig 
városunk közönsége részére ve- 
titettke'pes előadást tart Norvé
giáról eszperantó nyelven a Kát. 
Legényegyletben. Az előadás 
előtt az eszperant nyelvet ismer
teti röviden dr. Lukács Gyula, a 
Magyar Nemzeti Szövetség Pécs 
Baranyai Köre eszperantó egye
sületének főtitkára, aki norvég 
vendégünk előadását is tolmá
csolni fogja magyarra. Az elő 
adás nagy érdeklődést érdemel, 
mert tanulságos és értékes. Be
lépődíj felnőtteknek 20 fillér, 
gyermekeknek 10 fillér. Elnökség.

— A Mohácsi Kát. Legeny
egylet rendes tagjai szamara 
csütörtökön este fel 9 órakor kö
telező összejövetel lesz. Az el
nökség kéri ezúton is az ifjúság
nak teljes számban való szives 
megjelenését, több fontosabb ügy 
megbeszélése végett.

— Súlyos égési sebeket 
szenvedett tgy kisleány. 
Banai Márika 12 éves leány 
szeptember hó 26 án, miközben 
szülei a szigetben dolgoztak, 
húgaival együtt a Hunyadi János 
utcai házukban tartózkodott. Nap
közben tüzet akart gyújtani, de 
szerencsétlenségére ruhaja is tüzet 
fogott. A megijedt kisleány kezé
vel igyekezett eloltani a tüzet, de 
nem nagy sikerrel, mert eközben 
úgy a karjain, mint a mell táján 
súlyos égési sérüléseket szenve
dett. Mentők vitték be a László 
kórházba.

— Városi földek bérelenge
dése. Egy városi föidbérlő panasz
kodott, hogy a múlt évben leen- 
gedetl földbérét az idén ismét kér 
venyezni kellett. Ez természetesen 
költséget és utánjárást jelent a 

bérlőknek, a városnak pedig 
semmi haszna sincs belőle. Még 
megértenék, ha jobb termés, jobb 
árak lennének, de a jelen körül
mények között semmi értelme 
sincs, hogy ezeknek az embereknek 
ismét és jövőre ismét külön kér
vénnyel kell kérni az elengedést. 
A képviselőtestület kimondhatná 
hogy csak abban az esetben keli 
újra kérvényt beadni, ha az árak 
egy előre megállapított áron felül 
emelkednek.

— Földművesek Olvasóköre 
október hó 8-án, vasárnap dél
után a kör székházában Jókai 
Mór utca 28. nagyszabású szü
reti mulatságot rendez, melyre a 
város közönségét tisztelettel meg
hívja a rendezőség. A közönség 
szórakoztatásáról, tréfákról, elő
adásokról gondoskodva lesz.

— Szegény ember háza. Ba
laton partján majd mindenhol par
celláznak s aki csak teheti vesz 
egykis telket s arra idővel kis 
nyaralót épit. Persze a legtöbb kis 
ember úgy fillérenkint rakja össze 
a szükséges összeget s igen sok
szor a szájától vonja meg a fala
tot. hogy egy téglával több legyen. 
Egy ilyen szegény tisztviselő csa
lád, amikor elkészült a nyaraló, 
nevet keresett az uj lak számara. 
A család fő talalta el a legmeg
felelőbb nevet, amely igy szólott: 

M e g k o p 1 a 11 a - 1 a k.
Elhisszük.
— Nincs semmi baj I A Nép

szövetség most adta ki jelentését 
Magy arország pénzügyi jhelyzeté- 
ről. Ebben a jelentéstan kedvező 
képet fest a {magyar pénzügyi 
viszonyokról. Érdekes, hogy egyes 
lapok ezt a kedvező jelentest 
mily örömmel fogadták. Pedig mi 
idebenn jól tudjuk, hogy ez a 
kép nem is olyan kedvező, mert 
gondokkal ráncoltan áll ma a leg
több ember s varja a jobb jövőt. 
A kedvező jelentés háttérré pedig 
egész biztosan abban keresendő, 
hogy igy jobban megszoríthatnak 
bennünket adósságaink fizetésere, 
mert hiszen kedvező a pénzügyj 
helyzetünk... Nem vagyunk 
rossz májuak, de erre csak egy 
megjegyzésünk van : Nekik legyen 
mondva ez a kedvező helyzet...

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi szeptember hó 
22 tői 1933. szeptember hó 29-ig 
Születések: Rosenthal Péter, Hesz 
Ádam, Simon Julianna, Jung Er
zsébet, Bárácz Mátyás, Bicskei 
Maria, Szántósi Imre, Prauda 
Maria, Szabó Ferenc. Házasság
kötés : Kosztics Peter és Kálmán 
Julianna. Hoffmann János es 
Kocsis Mária, Vörös László es 
Schmidt Jolán, Horváth József 
és Szűcs Verona, Halálozások: 
Kulutacz András 52 éves, özv. 
Müller Andrásné 79 éves, özv. 
Karapándzsi Józsefné 76 éves.

Mohács megyei város polgármesterétől. 
4228,1933. szám.

Hirdetmény.
A város polgármestere felhívja mind

azon szülőket, akik az 1934 35. iskolai 
évtől kezdve hajlandók volnának gyer
mekeiket egy Mohácson létesítendő 
reál-gimnáziumba járatni, hogy ebbeli 
szándékukat a város gazdasági ügy
osztályán (38. számú szoba) a délelőtti 
hivatalos órák alatt jelentsék be.

Mohács, 1933. szeptember hó 21-én.

Dr. Margitay Lajos 
polgármester.
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A II. Lajos Dalkör 
hangversenye.

Október hó l én, vasárnap este 
8 órai kezdettel nagyszabású 
hangversenyt rendez a színkör
ben a II Lajos Dalkör. A hang
verseny műsora mutatja a Dalkör 
előrehaladasat s eióre is biztosítja 
a resztvevőket, hogy nívós mű
élvezetben lesz részük. A csend
ben, de annal nagyobb szorga
lomban dolgozó dalarda lassan 
jelen.ős tényezőjévé növi ki ma
gát a mohácsi zenekultúrának s 
hisszük, hogy a közönség kész
seggel támogatni fogja énekesein
ket azzal, hogy zsúfolásig meg
tölti a színkört.

A műsor a Dalkör jeligével 
kezdcdia, népdalok, Bordal, Finn
dal, Falu végén kurta kocsma, 
Magyar egyveleg, Zug a Volga 
és Magyar Ifjúság c. dalok sora
koznak A n űsorban két önálló 
számmal szerepel az agilis es 
kitűnő hangú karmester Adler 
Sándor. Az egyik A vándor, a 
nasik Mohácsi koldus címmel. 
Zongorán kisen Ferenczy Klemmy. 
Szász Árpád az itju garda kitűnő 
szavaiója. melodrámát ad elő 
Ferenczy Klemmy zongorakiserete 
mellett.

Bizonyosra vesszük, hogy a 
közönség szivesen látogat el az 
estere s fokozza a látogatást az 
is, hogy a dalarda a jövedelem 
3O°/0-at a fogadalmi templom ja
vára ajánlotta fel.

— Még mindig tagad Szakéi- 
né. A Szakái csalad utolsó ügyész
ségi kihallgatása bővelkedett az 
izgalmakban. Különösen a szem
besítések voltak dramaiak, ame
lyek úgy az t>pat. mint a fiút meg
törtek teljesen. Szakálné azonban 
mindvégig tagad. Az ügyész meg
kérdezte Szakait, hogy hogyan 
tudtak ennyi évig hallgatni?

— Ha a fiam nem szólja el 
magat a csendőrök előtt — mon
dotta Szakai — nem vallottam 
volna én most sem, ha keresztre 
is teszitenek. —Aztán lemondóan 
legyint:

— De most már nem bánom, 
legalább könnyitettem a lelkemen, 
nyugodt vagyok újra öt esztendő 
utam

Amikor Szakalnénak felolvassák 
férjé és fia vallomását, fagyos 
nyugalommal mondja :

— Hazudnak, vagy az eszüket 
veszítették. — Ezzel már el is 
intézte fia terhelő vallomását.

Egy sebezhető pontja van. 
Itthon maradt 7 éves kisleánya. 
Amikor őt emlitik, zokogni kezd, 
kezeit tördeli:

— Jaj, mi lesz vele. Ki gon
dozza szegénykét ?

Egyébként a törvényszék most 
tanulmányozza az újabb nyomo
zás adatait s dönt a per ujrafel- 
vétel fölött.

— „Szaporodás" Az adó ala
nyokat kellemes meglepetés érte, 
amikor az adókönveket kikézbe- 
sitettek. A különféle rovatok alatt 
.Szaporodás" jelige alatt az adó

hoz még egy | kicsi hozzákerült, 
ami kicsiség azonban éppen eleg, 
hogy nagyon is fájjon, mert a 
kivetésnek tekintélyes százalékát 
teszi ki. A szaporodás nagy on 
tetszik, ha vagyonban értendő 
még a gyermekáldásban is meg 
vannak az örömei, azonban adó

ban semmiképen sem esik jól. 
Az adózóknak a kérése, hogy 
legalább Írták volna oda, hogy 
milyen utón és módon szaporo
dott az adó, mert ha mar meg 
kell fizetni, legalább szeretnék 
tudn , hogy milyen címen fizetik.

— A fasiszta Ausztria. A 
Dolfuss kormány elrendelte az 
országgyűlés két haza, a nemzeti 
tanács és a szövetségi tanács 
tagjai fizetésének k beszüntetését. 
A régi országgyűlés helyebe lépő 
uj rendi parlament felállítására 
vonatkozó tervek mar elkészültek 
s hamarosan megvalósitasra ke
rülnek.

— Fíigget len Horvát Állam. 
Ilyen címmel a horvat emigránsok 
lapot adnak ki, amely Berlinben 
jelenik meg A lap hozza az ősz- 
szes horvat híreket, amelyeket az 
ottani lapok a censura miatt nem 
közölhetnek. Egy példány került 
a kezünkbe, amelynek igen ér
dekes hírei vannak s teljes őszin
teseggel íródnak. így pld. egy 
hir: Beigrad tovább is gyilkol. 
Aztán a csendőrseg eljárásáról ir 
sokat s a többek között a világ 
minden táján levő horvat emig
ránsok ügyével foglalkozik.

— A kutya, mint detektív. 
A kutya barátokat bizonyara ér
dekelni fogja az alabbi nagyszerű 
história. A batyui Bata fiók üzlet
vezetője feljelentest tett, hogy az 
éjszaka folyamán betörő járt az 
üzletben es 1500 cseh koronát 
vitt el. A csendőrseg ku y aval 
indította meg a nyomozást és a 
rendőrkutya hamarosan nyomot 
talált s megindult az üzletvezető 
lakasa fele. A lakasban az agy
nál ugatni kezdett, mire az csen
dőrök szétvetettek az agyat es a 
matrácban megtaláltak az 1500 
cseh koronát. A póru'jart feljelen
tőt letartóztattak.

— Az álhirlapirók ellen. 
Az u’óbbi időkben igen elszapo
rodtak az Álhirlapirók. liletekes 
helyen elhatároztak, hogy rajta
ütésszerűen meglepik azokat a 
kávéházakat, ahol ezek az álhir
lapirók tartózkodnak s aki nem 
tudja magát ke.lőcn igazolni az 
ellen közigazgatási utón eljárást 
inditanak.

SPORT.
DVAC (Pécs)—MTE 10:1 (1:0)

Pécs. Bajnoki. Biró : Rosenfeld. 
Mohács sporttörténetében az MTE 
vasárnapi szereplését gyaszkeret- 
ben kellene megörökíteni. Mert 
az ilyen kudatc szegyenteljesebb 
csúfosabb minden eddigi vereség
nél. E vereség mögött súlyos, 
de megszüntethető bajok rejlenek 
A vereség szinte érthetetlen aránya 
elkeseredést, a bizakodó szemek 
csillogásának kialvasat szülte, mely 
meg fogja bosszulni magat. Az 
MTE a legjobbjaival szállt a küz
delembe, de tálán éppen ez volt 
a baj, a hiba, mindegyik túlsá
gosan is bízott magaban, túlbe
csülte ellenfelét s aztán jött a 
gólőzön. Mint már annyiszor, 
most is valljuk, fegyelmezetlen 
hadsereg, bármily nagy erőt kép
viselt is, csatát sohasem nyert. 
Továbbá beképzelt, magát a fel- 
söbbség akaratanak alávetni nem 
tudó játékosokból álló csapatot 
csak ez érheti.

Szív nélkül, akarat hiján, kár 

a tudásért, hiszen úgysem érvénye
sülne. Az MTE köztudomás sze
rint nem stílusos csapat. Ha sikert 
ért el, csak a nagyobb küzdeni 
tudás révén erte el, vasárnap, 
mintha holdkoros társaság lett 
volna a mohácsi tizenegy.

A vereség teljesen megérdemelt. 
Első félidőben még csak kihúz
tak egv góllal, de szünet után 
borzasztó munka jutott a védelem
nek és felőrölte erejüket.

A DVAC jókepessegü társaság, 
testüket a mohácsi „puhanyok- 
kal" szemben erőteljesen kihasz
nálják, de 10 gólra! kevesebbel 
is „megelégedhettek" volna

DVAC támadások vezetik be 
az első félidőt, de az MTE ek
kor még egyenlő ellenfélkint küzd 
a villany telepiekkel. A támadások 
igen változat >sak, az MTE szí
vósan védekezik, csatáraik le-le- 
futnak, de nincs befejező erő.

A DVAC sokszor veszélyes, 
de Németvarga allja az ostromot. 
Ekkor meg a legvérmesebb DVAC 
drukkerek sem mertek volna 
hinni a kétszámjegyű győzelmet.

A biró elnézi az órát és igy a 
hivatalos időn túl Keszler 1 juttatja 
vezetéshez a DVAC ot.

Helycsere után a DVAC Sértő 
révén indokolatlan 11 esből rúg 
gólt az 1. p-ben, az MTE kez
désből lefut es Varga iabdaja 
csak a pécsi ha óban áll meg 2:1. 
Ekkor jön a katasztrófa. Az MTE 
visszaesik, a DVAC fellángol es 
megindul a larma. Csirke, (6) 
Sértő es Kantor 111. lövéséi előtt 
Nőmetvarga kapitulál (2 lépesről 
kapta) Teljes DVAC fölény je
gyeben folyik tovább az MTE 
temetése.

♦

A negyedik forduló eredményei:

«

DP.AC-SSE 3:3 (2:3)
NSE —KSE 1:0 (0:0)
TSE —BTC 5: 1 (1:1)
PVSK — PEAC 1:0 (1:0)
PÁC —PSC 8:3 (4:2)

Vasárnap Szent Korona kupa 
mérkőzés lesz Diósgyőrben Dél
nyugat es Észak csapatai között 
melyre Hebrony István szöv. ka
pitány az alábbi csapatot jelölte : 
Simon,—Iváncsics, Loós,—Veréb, 
(Sándor,) Krivicz, Kajtor,—Pozs- 
gay, (Csirke,) Muszti 11, B’deko- 
vics, Sonkó, Fekete.

Felelős sz-rKesxtö f. 
BÁN ANDRÁS

Laptuiaidonos é* kiadó ■ 
FRIDRICH OSZKÁR.

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

Mohác* megyei város polgármesterétől. 
3533 1933. szám.

Hirdetmény.
A város polgármestere felhívja a 

bortermelőket, hogy a város területén 
termelt mustot, illetőleg a szüret végén 
készletükben levő óbort, továbbá a 
szüret idején más községből beszállí
tott mustot a szüret befejezését követő 
15 nap alatt a város fogyasztási adó
hivatalánál (40. sz. szoba) feltétlenül je
lentsék be.

Ezen bejelentéssel egyidejűleg tar
toznak a bortermelők a háztartásuk, 
cselédségük és munkásaik részére ki
szolgáltatandó borok után az 50%-os 
kedvezményt igényelni annak a pontos 
megjelölésével, hogy az egyezkedési 
tárgyalásoknál alapul szolgáló ezen 
mennyiség hány hektolitert tesz ki.

Figyelmeztetem a szőlősgazdákat, 
hogy ezen bejelentéseket pontosan tel
jesítsék, mert a borkészleteket le fogom 
ellenőriztetni és eltitkolás esetén a 
legszigorúbb kihágási eljárást indíttatom 
meg, másrészt pedig a bejelentést el
mulasztókkal vagy a készletüket eltit- 
kolókkal nem fogok kiegyezni és boru
kat az utolsó literig elszámoltatom.

Figyelmeztetem ezen kivül a bor
termelőket arra, hogy törkölybort (csi
gert) csak 4 kát. holdnál kisebb szőlő
birtokosok készíthetnek legfeljebb 80 
hektóliteres mennyiségben, de ezen 
szándékukat is kötelesek két nappal 
előbb a városi fogyasztási adóhivatal
ban bejelenteni. A törkölybor után 
egyébként ugyanazon fogyasztási adó 
jár, mint a rendes bor után.

Mohács, 1933 szeptember hó 23-án.

Dr. MARGITAY LAJOS
polgármester.

1933 vh. 714. szám.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Fischer Jákó ügyvéd 
állal képviselt Bajavidéki Közgaz
dasági Bank végrehajtató javára 
végrehajtást szenvedők duna- 
szekcső-szigeti lakosok ellen 
12000 és 800 pengő tőke és 
járulékai erejéig a mohácsi kir. 
járásbiróság 1932. P 1006. 1906. 
számú végzésével elrendelt 
kielégitési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőknél 1933. 
évi augusztus hó 14 én le-, illetve 
felülfoglalt és a 714 1933. sz. fogla
lási jegyzőkönyvben 1 —3. tétel 
alatt összeirt 1675 pengőre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir. járás
biróság végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az 1908.' évi 
XLI t. c 2O.§ aalapjánfentnevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk még ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedők 
lakásán, üzletében Dunaszekcső 
szigeten 1537. szám alatt leendő 
megtartására 1933. október hó 
7. napjának délután 3 óráját 
ú zöm ki, amikor a birói.ag lefog
lalt bútor, 1 telién, 2 borjú, sertések, 
búza stb s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfize
tés ellenében eladom. Az árve
rés alá kerülő ingók a becsérték 
kétharmadánál alacsonyabban 
nem adhatók el.

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

Mohács, 1933. évi szeptember 
hó 6. napján.

Kanyó Béla
kir. bir. végrehajtó, 

mint birósági kiküldött.
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Hirdetmény.
A mohácsi rám kát. egyház

község képviselőtestülete köz
hírré teszi, hogy a 12. és 13. 
számú parcellákat újból te
metkezési helvül fogja fel
használni. Ez okból felhív min
den egyházközségi tagot, akinek 
hozzátartozója ezen parcellákban 
nyugszik, hogy közeli hozzátar

tozóik síremlékeit

folyó évi október hó 15-éig 
vigye e>. A határidő eltelte után 
a szabályrendelet 3. § a alapján 
arról a hitközség fog gondos
kodni. Egyben felkérünk min
denkit, aki ezen parcellában el
temetett hozzátartozója sírhelyét 
fennakarja tartani, ugyan azon zá
ros határidő alatt jelentkezzék 
Schmidt Károly egyházközségi 
világi elnöknél.

Mohács, 1933. évi szeptember 
hó 15én.

A mohácsi rém. kát. 
egyházközség elnöksége.

2 szobás uccai lakás kiadó
Ránics Mátyás
Tompa Mihály u. 12.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

Hegedű oktatás!
Tisztelettel értesítem Mohács 
nagyérdemű közönségét, hogy 
székhelyemet Pécsről Mohács
ra tettem át és uj kipróbált 
pedagóiai módszerem 
mellett igen jutányos áron 

hegedű növendékeket 
vállalok.

Bővebbet

a kiadóhivatalban.

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig 
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

Piaci árakji

Budapesti előkelő intézet 
Mohács járás területén 

agilis megbízható 

képviselőket 
keres.

Szorgalmas egyéneknek, 
komoly jövedelem. 

Ajánlatokat

„Munkatárs44
jeligére a kiadóba kérünk.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása: 

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedése

Búza — — 7.- P
Rozs — — 4.— P
Árpa — 5 70 P
Zab — — 5 — p
Tengeri morrs. 6.— P 
Bab — — [9.30 P

Montenuovo Hercegi Uradalom 
száraz 

gyertyán hasáb 
és dorongfája 
eredeti erdei ölezésben 

kapható

Roheim Ferenc cég fatelepén,

Eladó
A kápolna közelében 1700 

□-öl újonnan ültetett 

szőlőmet 
épület, kút és gyümölcsös
kerttel, szürettel, szabad kézből 
eladom.

Krosics János.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

0

On nem tudja mit eszik, 
mert a tej ehet piszkos, fertőzött, hamisított, 

csekély zsírtartamu s bármily olcsón adják is 

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 
Szentháromság u. 3. szám.

K5

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




