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A nagyipar és az adó.
Fekete Jenőnek, a GFB. 

harisnyák gyártójának adó
ügye még mindig élénken 
foglalkoztatja a közvéleményt 
s ez nem is nyugszik meg 
addig, amig a kormányhata
lom meg nem találja az esz
közöket a gazdasági hatalom
mal való visszaélés megfelelő 
megtorlásara.

Amennyire közmegbotrán
kozást kellett a nagyiparos 
eljárása annyira, vagy talán 
még jobban, izgatja az adó- 
polgarokat az a minimális 
adó, amelyet a cég már évek 
óta fizet. így pld. 1930-ban 
10118 pengő adó volt kivetve 
a gyárosra, amelyből az ipar
fejlesztési törvény alapján 
9336 pengőt töröltek. Össze
sen fizetett tehát 782 pengő 
adót egy évre. A 10 ezer 
pengős adó mintegy kétszáz
ezer pengős adó alapnak, 
vagyis ugyamennyi kimuta
tott tiszta jövedelemnek felel 
meg 5°/o os kereseti adó
kulccsal számítva, amelynek 
igen csekély töredékét képezi 
a tényleg fizetett adó.

Ezek a számok kell, hogy 
gondolkodásra késztessékatör- 
vénj hozást s az iparfejlesztési 
törvény megvaltozlatásaval 
jövedelmüknek megfelelően 
adóztassák meg a nagyipart 
is. Egész biztosan nem el
szigetelt jelenség ez a kivetés 
és sok iparmágnásnál hasonló 
kedvezmények voltak alkal
mazva, amelyek végeredmény
ben igen tekintélyes jövede
lemcsökkenést jelentenek az 
államnak, de ugyanakkor ki
rívó számaikkal jogos méltat
lankodásra bírják a kisiparost, 
a gazdát, akik ma mirden 
erejük megfeszítésével, sok
szor vagyonuk roncsaiból 
igyekeznek a súlyos közter
heket megfizetni.

Ezer n cd van arra, hogy 
az arra téngleg érdemes ipar 
pártoltassék. Ki ne szeretné, 
ha iparunk fejlődése megja- 
vitená külkereskedelmi mér
legünket a behozatal csök

kentésével? Mindenki kész
séggel hoz áldozatot iparunk 
fejlesztéséért, ennek az áldo
zatnak azonban nem lehet 
ekkora egyenlőtlenség a fo- 
lyamánya, mert kesernyés 
szájízt hagy maga után.

Nagyiparunk ma hatalom 
az országban. Úgy beszélik — 
és a jelenzégek ezt a látsza
tot igazoljak — hogy a kar- 
te’ikérdést ez a hatalom nem 
engedi megoldani, mert min
den egyes megmozduláskor 
él a hatalmúval s legfogja 
azt a kezet, amely rendet 
igyekszik teremteni ebben a 
dzsungelben. Innen messziről 
természetesen nem tudjuk 
ellenőrizni ezeket a szállongó 
híreket, azt azonban latjuk 
és igazolja ezt a napvilágra 
került Fekete eset is, hogy 
ez a nagyipar a többi foglal
kozási rétegek, adózó polgá
rok százreinek rovására élvez 
túlságosan is nagy dédelgetést, 
amelyet végül is olyannyira 
jogának vél, hogy a munká
sok százait az utcára dobja, 
kenyértelenségre Ítélve, ha 
eddig élvezett kedvező hely
zetét kisebbíteni akarjak.

Az agrár országban első
sorban az agrárérdekek támo
gatandók s ha el is fogadjuk 
azt a tételt, hngy éppen az 
agrárországnak van szüksége 
virágzó iparra s éppen ne
künk kell mirden támogatást 
megadni az iparnak, hogy 
fejlődjön, akkor még min
dig megállunk ennél a pont
nál, mert ez a támogatás 
azok terhére megy, akik ma 
már éppen, hogy megélnek.

Ebben az országban már 
csak igen kevesen keresnek 
aenyit, mint amit a Fekete 
cég adóalapja n utat, ezren 
és tízezren és még többen 
azonban nagyobb közterheket 
viselnek rála. Kisfizetésű 
r.jugdijásck jövedelmét ké
szülnek még kisebbé lefaragni 
mert az állam nem bírja a 
terheket s ugyanakkor egy- 

ilyen cég helyes és igazságos 
megadóztatásával hány száz 
nyugdíjasnak lehet meg 
hagyni kis darab kenyerét 
teljes épségében.

A közvélemény úgy érzi, 
hogy itt nagy igazságtalan-

Siklós és Mohács kulturtalálkozása 
volt a filmharmonikus hangverseny.
Félezer ember hallgatta
Végtelenül kedves, szivet lelket 

melegítő ünnepe volt vasárnap 
a déli végek két nagyobb kultur- 
őrhelyének: Siklós nagyközség
nek és Mohács városának. Szinte 
azt kérdezzük magunktól, hogy 
miért csak most találkoztunk, 
hiszen már annyi idő óta élünk 
itt egymás mellett, közös jóban 
hajdanta és közös balsorsban 
Trianon óta.

Mint megírtuk, vasárnapra 
Siklósra rándult ki a Mohácsi 
Szinpártoló Egyesület fi'mharmo 
nikus zenekara és nagyszerű 
műkedvelő gárdája. Két zsúfolt 
autóbusszal mentek át, amelyben 
az 53 tagból álló zenész és mű
kedvelő gárdán kívül a nagy 
közönség érdeklődői közül so
kan szorongtak. Négy óra felé 
érkezett meg a két autóbusz a 
történelmi nevezetességű siklósi 
vár a'att elterülő kedves helyre 
s mindjárt az első pillanatok mu
tatták, hogy nem egyszerű mű 
kedvelő előadásról lesz szó, ha
nem sokkal mélyebb, bensősé
gesebb kapcsolat nyílik meg.

A Központi Szálloda e'őtt 
mintegy száz főből álló 
közönség gyűlt össze, 
élén Kiss Dezső nagy
községi főjegyzővel és 
özv. dr. Auber Tivadar- 
néval, a Siklósi Szociális 
Misszió Egyesület elnök
nőjével s meleg óváciőban 
részesítették az érkező 
két.

Kiss főjegyző kedves, szívhez 
szóló szavakkal üdvözölte az 
érkezőket és biztosította a közön
ség meleg szeretetéről, amellyel 
az esti hangverseny vendégeit 
várják.

Ezután Sik'ós nevezetességeit 
nézték meg. Elsősorban a fürdő, 
majd a törléneimi múltú vár meg
tekintése következeit, melyre a 
vár ura gráf Benycvszky Móric 
lekötelező kedvességgel ad*a 
meg az engedélyt s

ság történt, amely lehet tör
vényes, mégis orvoslást kér, 
mert éppen a felettünk álló 
törvényeknek olyanoknak kell 
lenni, hogy alkalmaztatásuk 
az egyenlő joguság érzetét 
keltse az e nberekben.

végig zenekedvelőinket.
a legbelsőbb, saját lak 
osztályait is megmutatta.

Már ezek az első percek is 
az est sikerét jelezték, hiszen 
műkedvelőink mindenhol érezték 
azt a melegséget, amely kisugár
zott a vendégfogadókból. Dr. 
Margitay Lajos polgármester, 
Brand Ede dr. Oyarmaty Imre 
és Ihrig Agos dr. külön tisztele- 

» tűket tették a vár uránál és sze
mélyesen hívták meg az estére.

Este jött aztán az igazi meg
lepetés. A mohácsiak örömmel 
látták, hogy a Központi Szálló 
nagytermében minden talpalatnyi 
helyet elfoglalt a közönség

s mintegy félezer ember 
szorongott a hatalmas 
teremben és várta az 
előadás megkezdését.

Az előadást a Himnusszal 
kezdték meg s a magyar ima 
feltörő hangjai, örökszép zenéjé
nek lángjai kovácsolták össze a 
közönséget a magyar balsorsban, 
amelyből kivezető utjának egyik 
legerősebb fegyvere kell, hogy 
legyen az a magyar kultúra, 
amelynek ünnepnapját jelentette 
a hangverseny.

Dr. Lieber főszolgabíró üdvö
zölte a mohácsiakat. Minden 
szava a szeretet, a szív szava 
volt és mely nyomokat hagyott 
a vendégek lelkében, akiket régi 
ismerősökként, testvérekként üd
vözölt. Dr. Margitay Lajos pol
gármester köszönte meg a sikló
siak igazán lelkes fogadtatását 
és magyar vendégszeretetét.

Ezután sorra került a már is
mert műsor. A hatás szinte cso
dálatos volt. Kipirult arcok él
vezettel hallgatták a számokat. 
Siklós nagyszámú zeneértő kö
zönsége — mint mondották — 
sokkal többet kapott, mint 
amennyit várt s zugó tapssal 
honoráltak minden egyes műsor
darabot. A műkedvelő gárda ki
váló tagjainak is hasonló meleg 
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sikere volt. Volt úgy, hogy hat
szor tapsolták ki a szereplőket 

A mohácsi műsoron kivül még 
egy kedves muzsikáju Lehár 
egyveleg szerepelt a műsoron, 
amely a többi zeneszámokkal 
együtt Virág Elemér karnagy 
kiváló és művészi vezénylésével 
került bemutatásra.

A forró siker után kitűnő han
gulatban az aranyifjuság táncra 
perdült s mintegy hatvan pár 
táncolt A nagyszerű hangulatra 
jellemző, hogy a mohácsiak csak 
hajnal felé kerültak haza, de az 
utolsó rész csak a déle őtti órák
ban ért Mohácsra.

A mohácsiak felejthetetlen em
lékkel tértek vissza és napokig 
csak a siklósi kirándulásról és a 
szives-meleg fogadtatásról be
széltek.

Az előkészítés sikere a fárad
hatatlan siklósi rendezőbizottság 
érdeme. Dr. Lieber Ferenc fő- 
szo'gabiró, Kiss Dezső főjegyző, 
dr. Auber Tivadarné a Misszió, 
özv. Barta Kálmánná a Refor
mátus Nőegylet, Vida Miklósné 
az Izraelita Nőegylet elnöknői 
dolgozlak az est sikerén. Jutal
muk a fényesen sikerült estély 
és a meleg, bensőséges kapcso
lat, amely ennek nyomán a két 
város között kifejlődött Külön 
meg kell eml tem Kellner Dezső 
volt mohácsi magántisztviselőt, 
akinek szintén jelentékeny része 
van a sikerben s akinek buzgal 
máról legendákat beszélnek.

A siklósi ut mohácsi előké
szítői dr. Margitay Lajos polgár
mester, dr Oyartmaty Imre, 
Redei Ferenc és Káldor Jenő 
érdemelnek dicséretet és elis 
mérést.

Nem fejezhetjük be a tudósi-, 
tást, hogy meg ne említsük 
Brand Ede ny. igazgatót, akit 
zeneszeretete vitt Siklósra s korát 
meghazudtolva fiatalos lelkese
déssel játszott a zenekarban.
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Milyen gyümölcsfákat 
ültessünk?

A földmivelési minisztérium 
kertészeti osztálya több évi mun 
kálat alapján megállapította azon 
gyümölcsnemeket és fajtákat, 
melyek hazánk egyes vidékein 
a termelésre iegalkalmasabbak.

Közeleg a gyümölcscsemeték 
elültetésének ideje, az ősz s ezért 
szolgálatot vélünk kedves olva
sóinknak tenni, midőn a Mohács
ra vonatkozó legalkalmas gyü
mölcsfajtákat tájékoztatás végett 
felsoroljuk.

Almafajták Londoni pepin. 
Baumann renet. Jonathán. Batul. 
Téli arany parmén. Piros asztra- 
káni.

Diófajták Sebeshelyi gömbö
lyű, és más bevált helyi fajták.

Cseresznyefajták Badacsonyi 
óriás. Nagy fekete ropogós. 
Májusi korai.

Meggy fajták fekete spanyol. 1 
Pandu üvegmeggy. Ostheimi 
meggy.

Szilvafajták Besztercei. Olasz 
kék. Althan ringló.

Kajszinbarackfajták. Magyar 
kajszi. Nagyszombati kajszi. Ké
sei rózsabarack.

Körtefajták. Avranchesi jó 
Lujza. Nyári Kálmán, Hardy 

vajkörte. Vilmos körte, Császár 
körte.

Örömmel vennénk, ha a gyű 
mö'cstermeléssel foglalkozó ol
vasóink ezen hivatalos megálla 
pitáshoz hozzászólnának és ta 
pasztalataik alapján tudomásunk
ra hoznák még azon fajtákat, 
melyek városunk gyömölcster

Csak a pengő devalválása hozhatja meg az 
adósságok gyökeres rendezését.

Az agrár Magyarországnak az ingatlan tökét kell nagyobb véde
lemben részesítenie. — Mit hoz a g izdaadósságok rendazése

Gömbös Gyula kormányelnök 
kijelentette, hogv még ebben az 
évben, de lehetőleg október vé 
géig gondoskodik a gazdaadós 
ságok gyökeres rendezéséről Az 
utolsó hetekben nagy tárgyalá 
sok is folytak ebben a kérdés 
ben s rengeteg tervezet került a 
pénzügyminiszter elé. Ezek kö 
zött a tervezetek között a leg
reálisabb volt TÉBE tervezete, 
amely

a jelenlegi rövidlejáratu 
váltókölcsönöket hosszú 
lejá ratu kö telez vényes 
kölcsönökké tervezte át 
alakitani.

A tervezet szerint a Magyar 
Nemzeti Bank vette vo'na át 
ezeket a kölcsönöket, vagy pedig 
egy közbenjöttével alapítandó 
záloglevélintézet. Ezt a tervet 
azonban a Magyar Nemzeti Bank 
vanakodása folytán elvetették. 
Először oly hírek jöttek, hogy a 
gazdaadósSágokat kényszeregyez
ségek elve alapján rendezik, majd 
ugylátszk a terv keresztülvihe- 
tétlensége miatt más ötlet merült 
fel. A legutolsó ismét morato 
riunos a'apon, kamatcsökkentés
sel vélte a megoldást, de érte
sülésünk szerint ezt is elejtették.

A legutolsó miniszter
tanács — a fővárosi la
pok szerint — Oömbös 
ankarai útja előtt letár
gyalt egy tervezetet és 
elfogadta, ennek alapja 
azonban még eddig nem 
ismeretes.

Ebben a pillanatban tehát még 
nem tudni, hogy mit hoz az uj 
tervezet, ismerve azonban az ed
digi tárgyalásokat s a hivatalos 
pénzügyi politikát, biztosra ve
hetjük, hogy az egyetlen helyes 
utat, a tulfelértékelt pengőnek 
devalválását nem fogja hozni az 
uj tervezet s ezért ismételten rá 
kell mutatnunk, hogy

enélkül az adósságok 
kérdése el nem intézhető.

A pénz devalválása azt jelen 
tené, hogy a pengő túlfokozott 
értékét le kell szállítani s arányo
sítani a mezőgazdasági termé
nyek mai árával. Jelenti azonban 
a kivitelben azt is, hogy 

ugyanakkor a kartellek 
folytán a régi pengőben 
megállapított és most is 
tartott árakat nem sza
bad hagyni emelkedni, 
hogy így oz ipari és 
mezőgazdasági árak 
aránya ismét helyreálljon.

Ez az egyetlen igazságos ut, 
mert az utóbbi évek pénzügyi 

melésében már eddig is jól 
beváltak

A helyi tapasztalatok és ezen 
hivatalos összeállítással gyü
mölcstermelésünk uj és szak
szerű alapokon indulhatna a 
modern gyümö'cstermelés útjára. 

—b.

politikája, amely a pengőt min
denáron magas nívón tartotta, 
sőt értékében erősen megerősi 
tette, az ingó tőkét, a pénzt erő
sítette meg az ingatlan vagyon 
terhére.

Ogyanis az ingatlan 
vagyon az utóbbi évek 
ben értékének több, mint 
a felét elveszítette, tehát 
a nemzeti vagyon szegé 
nyedett a mai pengőben 
kifejezve értékét.

Ha azonban a háború utáni 
Magyarországot vizsgálgat|uk s 
tudjuk azt, hogy e adósodott or
szág vagyunk, akkor nem tud
juk megérteni, hogy miért kell 
azt a pénzt olyannyira védeni, 
amely nincs, azzal a meglevő 
ingatlan vagyonnal szemben, 
amely van és amely az ország 
egyik legnagyobb foglalkozási 
ágának: a mezőgazdaságnak tu 
lajdonában van.

Szinte érthetetlen, hogy az 
egyedüli helyes megoldástól miért 
irtóznak az illetékesek. Az egész 
közvélemény ezt találja helyes 
nek, néhány elméleti politikussal 
szemben és még néhány érde
kelt nagytőkés ellen, mégis min 
den más megoldás szóba került, 
csak ez nem.

Még TÉBE ajánlata is segített 
volna feltétlenül az ingatlanér
ték visszaállításán, mert a befa
gyott hiteleiktől megszabadult 
vidéki intézetek pénzkínálata emel
te volna az ingatlan forgalmat s 
ezzel az értéket is. Ha ez nem 
is gyökeres elintézés, mégis olyan 
hathatós segítséget jelentett vol
na, amely sok-sok gondot, nyo
morúságot eloszlatott volna s 
megindija a már teljesen meg
bénult gazdasági vérkeringést.

A közvélemény mindenesetre 
érdeklődéssel várja a híreket, 
hogy a kormány milyen eszkö 
zökkel fogja rendezni a gazda
adósságokat s mennyiben felel
nek meg ezek a kivánalmaknak 
és az elérendő célnak.

— Pedagógiai szeminárium. 
A mohácsi esperesi kerület tanítói 
köre f. hó 17-én a külvárosi 
elemi iskolában tartotta meg az 
1933—34 es iskolai évben esedé
kes pedagógiai szemináriumát dr. 
Berze Nagy János kir. tanfelü
gyelő vezetésével, melynek elő
adói : Vörös János, Heiszinger Já
nos, Halász Antal, Bencze István, 
Hartweg Péter, Topscher Vilmos 
és Vörös Imre voltak. Az össze
jövetel a kir. tanfelügyelő záró- 
szavaival a délutáni iórákbankért 
véget.

A fényűzés bűnei.
Mostanában a napnak minden 

órájában va’ami okoskod is lát 
napvilágot, mely az emberisé? 
szenvedéseinek kutforrásáról el
mélkedik. Soha nem foglalkoztak 
ennyit ezzel a kérdéssel, mint 
ma, amikor a szenvedések mély- 
pontján tengődik reménytelenül 
az emberiség Lehet, hogy ennek 
oka abban rejlik, hogy az embe
rek mások j íjkiáltása elől ma
gányba zárkóznak s csupán vé
leményüket ha'latják s csak ezzel 
igyekszenek embertársaik segít- 
ségére lenni Pedig a vélemények 
egymagukban, mégha jó véle
mények is, nem változtatják meg 
az emberi sorsot

Soha diplomaták, államférfiak 
vezérek nem adtak kifejezést 
véleményüknek lépten-nyomon, 
mint napjainkban s talán éppen 
itt van a hiba is, mert az ember 
szinte megszédül a különböző 
vélemények nagy sokaságától. 
Mégis úgy véljük, nem lesz ér
téktelen, ha rávilágítunk egy-két 
párszavas véleményre.

Nemrégiben Mac Donald an
gol miniszterelnök hallatta hing- 
ját és azt állito'ta, hogy a bűnök 
nagy sokasága hozza az embe
riségre a kimondhatatlan szenve
déseket A miniszterelnök eme 
kijelentése mindenesetre hű tükre 
az angol nép gondo atvilágának, 
meiy nem az időleges, hanem az 
örök értékeket tartja szem előtt. 
Éppen ezért a szenvedések okait 
nem a mindent elnyelő óceán 
szennyes felszínén keresik, de 
mélyre merítik hálójukat s ott 
igyekszenek megoldást találni a 

: nehéz kérdésre. A meghatározás 
általában helytálló, bár nem jelöli 
meg közelebbről azokat a dol
gokat, amelyek alkalmasak az 
erköicsök süllyedésének, a bűnök 

j növekedésének, országok, nem- 
i zetek tönkretételének, és az em- 

beriség szenvedésének okozására.
Nem sokátg kellett várakozni 

azonban ennek megfejtésére sem. 
Ugyanis egy amerikai képviseő- 
nő azt a kijelentést tette egy 
népgyülésen, hogy az emberiség 

| szenvedésének és a gazdasági 
■ válságnak oka az — bármily fúr 
! csán hangzik is — hogy a nők 

selyemben járnak Sokan meg
lepődve fognak felszeppenni eme 
meghatározásra, pedig ugyanezt 
a kijelentést tette már évekkel 
ezelőtt egy magyar felelősminisz
ter is. Még 1927. évben, tehát 
még akkor, amikor aránylag sok
kal jobb volt úgy az egyén, mint 
a nemzet helyzete. Búd János 
akkori pénzügyminiszter kijelen
tette, hogy »az a fényűzés, ameiy 
Csonkamagyarországon folyik, 
olyan mérvű már, hogy egyene
sen hazaellenes*.

De hát miért lenne hazaellenes, 
— a baj, a bűn, a szenvedés 
kutforrása — a fényűzés ? Hi
szen ha van pénzem, amit nem 
loptam, amellyel azt tehetek, amit 
akarok, csak nem vagyok ártal
mára a hazának, az erkölcsnek 
azért, mert azon selymet, drága 
Ságokat vásárolok annál inkább 
sem, mert ezzel a válsággal küz- 
ködő kereskedelem fellendülését 
segítem elő — mondja a diva
tos nő. Igen, ha csak ezt vesz- 
szűk figyelembe. De az éremnek 
másik oldala is van. Ha egy
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folytonégö kályha

Amerika, a maga roppant gazdag
ságával, mérhetetlen prém va
dászterületeivel, aranybányáival a 
fényűzést bűnösnek mordja és 
a szenvedések kutforrásának 
tartja, százszor jobban elítélendő 
az a szegény Magyarországban.

Csonkamagyarország selyem
termelése csak igen kis mérvű. 
De emellett nincs prémvadász
területe, sem gazdag aranybá
nyája, sem olyan ipara, amely 
elő tudná állítani a mai fényűzés 
szereit, miért is a rengeteg se
lyemharisnyát, ruhát, inget, bun
dát, drága szövetet, illatszereket, 
arcfestéket, púdert, aranyat, ezüs
töt, drákaköveket mind külföld
ről hozzák be Magyarország 
azonban nem exportálhat mást, 
mint terményfelesleget Azonban 
a külföldről behozott áru értéke 
oly nagy, hogy vele nincs arány
ban az, amit Magyarországból 
kivisznek. Ez annyit jelent, hogy 
fényűzési cikkekért ugyanannyi 
pénz megy ki az idegen orszá
gokba, mint amennyi gabonáért 
onnan visszajön. Ezt pedig még 
egy pompakedvelő nő sem tart
hatja helyesnek, mert a haszon
talan külföldi pénzpocsékolás 
egyenlő az ország tönkretételével.

Nem hisszük, hogy a mai nők 
messze estek volna a múlt ha
gyományaitól, hogy haszontalan 
pénzpocsékolassal gyengítsék 
céltudatosan a nemzet erejét. Ismer
jék be súlyos eltéveiyésüket és tér
jenek jobb útra S ha elkésve is, 
de mondjanak le a fényűzésről 
még akkor is, ha szivük sajog 
bele, mert nem lehet tovább 
büntetlenül folytatni ezt az óriási 
mérvű fényűzést.

Ezzel önmaguknak és család
juknak is jót tesznek, mert saj
nos az utóbbi időben még ak
kor sem felejtkeztek el a leg
újabb divat előírása szerinti ruha- 
nemüeket, arcfestéket, csipkéket 
és egyéb holmikat beszerezni, 
ha azt a család legfontosabb 
szükségletéből, a táplálkozásból 
vonták is el.

Ha pedig nincs elég lelki ere
jük, úgy tekintsenek a múltba, 
amikor éppen a delnőkkel, híres 
szépségekkel az élükön a nők 
voltak azok, kik leborulva a haza 
oltára előtt, áldozatkészen he
lyezték oda ékszereiket, drága
ságaikat és értékeiket s hisszük, 
hogy a mai nők sem fogják meg
hazudtolni önmagukat s megta
gadni áldozatukat.

Egy csendes szemlélő.

— A Kát- Legényegylet 
leánycsoportja ma, vasarnap dél
után 4 órakor a belvárosi rom. 
kát. elemi népiskolában gyűlést 
tart, melyen lagfölvélel is lesz. A 
tagoknak teljes szambán való meg
jelenései ken ezúton a vezetőség.

Hazai szenekre 
legideálisabb a 

•■2 iikníiH

REKORD11J ”
föl) tonégő kályha

Ára 60.— P töl 
Hj Árjegyzéket ingyen küld 
ÉHÉBEN

Bpest, Vilmos csasxar-ul 'q q 
(Hajós ncca sarokf 03

KérjenkedYezményes árajánlatot és könnyített fizetési feltételeket!

9

Állami inségmuiikát 
Mohácsnak.

Mint a fővárosi lapokban ol
vassuk, az állam nagyobb ínség 
munkákat tervez a télen folya
matba tenni, hogy ezzel a mun
kanélkülieket foglalkoztassa. Ezen 
inségmunkák között útépítések s 
más közérdekű munkálatok sze 
repelnek.

Mint máshol írjuk, Mohács 
l város a saját hatáskörében is 
1 mtginditja az inségmunkát, azon

ban
fontosnak találnánk, ha 
az állam nagv ínségük- 
tió/aból is jutna Mo
hácsnak.

Ez a város az utóbbi időben 
úgyis csak a leépítésekből ka
pott s amikor ilyen közcélú 
munka megindul, reánk és mun 
kanélkülieinkre is kellene gon 
dőlni. Nem sokat kellene keresni, 
annyi oiyan közmunka akad itt, 
amely az állam hatáskörébe tar
tozna s amellyel sok munkást 
lehetne megmenteni a téli gon
doktól.

Ajánljuk ezt az ügyet 
nagymunkásságu képvi
selőnk Miháiffy Vilmos 
figyelmébe, hogy hatha 
tós közbenjárásával te
relje reánk a figyelmet.

Sok-sok könnyet és gondot 
törölne le az eredmény.
XXXXXXXXXXXX

— Esküvő. F. hó 14 én, szom
baton esküdő t örök hűséget Paár 
Ferenc, Paár Mihály postatőelien- 
őr fia a báró Biedermann urada
lom titkára Reichl Erzsébetnek a 
inozsgói r. kát plel ánia templom
ban.

— Credo gyülé3. Folyó hó 
22-én, vasarnap délután 4 órakor 
Credutaggyűies lesz a Legény
egyletben. E őado Patton János 
káplán iesz. A credistak tartsak 
lelkiismeretbeli kötelességüknek a 
gyűlésén való megjelenést, mert 
akt vallatta a tagságot, önmagá
val kerül ellenKezesbe, ha viszont 
a megjelenés alól kivonja magát. 
Aki nem tud, vagy nem akar a 
gyűléseken a jövőben megjelenni 
az vagy esetenkint mentse ki ma
gát, vagy jelentse be kilé éset a 
Credo-Egy esületből. Remélni akar
juk, hogy az országszerte meg- 
újhodó kathoiikus élet a mohácsi 
credo tagokban is éreztetni fogja 

hatását és nem lesz szükség arra 
hogy a Credo Egyesület kereteit 
szőkébbre vonjuk. Elnökség.

— Halálozás, jaksics Sándor 
ny. kántortanitó, a pécsi Revíziós 
Liga főtitkára, í. évi október hó 
13 án életének 49 ik éveben Pé
csett elhunyt. Temetése vasárnap 
délután volt a pécsi központi ra
vatalozó csarnokból mély részvét 
mellett. Az elhunytban őzv. Goda 
Janosné vejet gyászolja.

A Revíziós Liga gyűlése. 
Vasárnap délelőtt 11 órai kezdet
tel a Revíziós Liga helyi csoportja 
választmányi ülést tart a város
háza közgyűlési termében. A gyű
lésen tiltakozni fognak a csehek 
magyarellenes : intézkedései ellen. 
A megmozdulás országos es ille
tékes helyre akarja eljuttatni tilta
kozását kisebbségek ily csúf el
nyomása és az elszakadt magyar 
városok elcsehesitése ellen.

— Névváltoztatás. A belügy
miniszter megengedte Reisz Ti
vadar németbólyi segédjegvzőnek, 
hogy csa'ádi nevét Rétfalvi ra 
változtassa.

— Tízezer pengőt kap a vá
ros az inségakclóhcz. Az idei 
inségakcióhoz a város tízezer 
pengőt kap a kormánytól, az 
elmúlt évi 8000 pengővel szemben. 
A fenti összeg annál szebb, mert 
minden város kevesebb t kapott 
az elmúlt évinél s a mohácsi 
összeg felemelése, mint ér esülünk, 
egyedül Dr. Margitay Lajos 
po'gármester közbenjárásának 
nredmenye A város az inség- 
n.unkák elé kész tervezettel lép 
s gondoskodás történt, hogy az 
arra szorultak foglalkoztatáshoz 
jussanak.

— A köz — és magán alkal
mazottak egyházközségi adója. 
Az egyházközség képviselő testü
leté a köz — és magán alkalma
zottak adóiát ú’y állapította meg, 
hogy a felemelt kereseti adó 
4O°o át fizetik. Ezen kulcs meg
állapítása e len 15 nap alatt fel
lebbezéssel tehet élni az egyház
megyei hatósághoz, annak döntése 1 
ellen felül vizsgálati keretemnek 
van helye a miniszterhez.

— Mi a frontharcos bélyeg
rendszer ? A frontharcos belyeg 
rendszer az Országos Frontharcos 
Szövetség tagjainak segítségére 
tett alapítva. A bélyegrendszer 
abból áll, hogy az a bajtárs, aki 
egyik-másik olyan kereskedőnél 
vasáról, aki a szövetségnek tagja 
és a kirakatában vagy üzlethe
lyiségében olyan tábla van ki
függesztve, amely ből kitűnik, hogy 
az ott vasárólt értékből fronthar- | 
cos vevőinek, aki a megfelelő | 
igazclvánnyal rendelkezik, bizo 
nyos százalékot bélyegben vissza
térít. A kereskedő által visszaté- I 
ritett és az igazolvány könyvecs
kébe beragasztott bélyeggel fizeti 
bajtarsunk a tagdíjat, temetke
zési segélyét és esetleg a „Ma- I 
gyár Front" újságot. Minden baj- 
társ tartsa erkölcsi kötelességé
nek igazoló köny vecskéjét Prókay 
János főcsoport titkárnál bevál
tani, mert ezzel csak önmagán 
segít. Frontharcos főcsoport.

— Egymillió másza rdóga- 
bonát jelentettek be. A pénz
ügyminisztérium most összegezte I 
az adófizetés céljaira felajánlott 
pabonamennyiséget. Eszerint ősz- 
szesen 995.816 mm. búzát és 
316 469 mazsa rozsot ajánlottak 
fel, az adózók hátralékos adójuk 
fizetésére.

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

— Ötvenéves jubileum. Va
sárnap este Pécsett a Baranya 
szálló éttermében a pécsi nyomdai 
munkások meleg szeretettel ün
nepelték Fridrich Ede nyomdászt, 
aki ötven év óta dolgozik megsza
kítás nélkül szakmajában. Aljubilánst 
Schauly Nándor méltatta. A va
csorán még több felszólalás hang
zott el, amelyre a jubiláns meg- 
hatottan válaszolt. Fridrich Edét 
ölvén éves jubileuma alkalmából 
mintegy ötven helyről üdvözölték 
szakmatársai.

— Érdekes jubileum. Ha már 
benne vagyunk a jubileumokban, 
hat ezt is meg keltene valahogyan 
ünnepelni. Ugyanis, vatami szor
galmas közigazgatási búvár rá
jött arra, hogy ebben az évben 
van húsz esztendje, hogy rende
letét keltett kiadni a néha fél 
méter nagyságúra szabott — ka- 
laptü elten I — Régi jó boldog 
idők I Kinek jut ma eszébe az a 
hatalmas halap csoda, amelyet 
annak idején a hölgyek viseltek, 
még hozza ugyancsak hatalmas 
frizurán. A kalap oly nagy volt, 
hogy felni keltett, miszerint a leg
kisebb szeiroham is lekapja a fej
ről és elrepíti. Ezért keltett aztán 
kalaptüvel lerögzíteni. — Ma már 
oly kicsinyek a kalapok, hogy 
alig látni őket, alig lehet a haj- 
koronatól megkülömböztetni. A 
rendelet azonban érvényben van, 
mert mit lehessen tudni; a női 
divat igen változó s még szükség 
lehet...

— Magyarország szeptem
beri búza kivitele. A szeptem
beri búza kivitel 1.097 217 mázsa 
volt, vagyis közel 11.000 vágón. 
Az év eleje óta 25 millió pengő 
értékű búza ment külföldre, mig 
a múlt év hasonló szakaban 20.9 
millió pengő volt a búza kivitel,
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— Sürgős járdafelemelést kér a 
Bakács utca! Már megírtuk, hogy 
a Bakács utca 10—12. számú 
házai előtt az esőzések alatt oly 
nagy a viz, hogy s lakók nem 
tudnak bejutni a házba s nem 
tudnak az utcán végig menni. 
Panaszunknak eddig semmi ered
ménye sem volt, mert a napok
ban volt esőzés alatt ismét pa
naszkodtak szerkesztőségünkben 
a járhatatlan, vízzel borított járda 
miatt. Minthogy a járdában meg
van a hozzávaló anya?, a járda 
felemelése igazán nem kerülne 
sokba, igy igen méltányos és 
könnyen teljesíthető a Bakács 
utcaiak kérelme s reméljük, hogy 
illetékes helyen hamarosan in
tézkedni is fognak.

— Jókor! Mint oivassuk piá
kat jelent meg, amely a légy ősz- 
szes veszedelmeit szenilelietőn 
mutatja be. A eszmét feltétlenül 
helyeseljük, ennek a csípős, szeny- 
nyes bestiának talán nincs jóba- 
ratja, csak — azt hisszük, hogy 
nehány nap múlva minden kü
lönösebb figyelmeztetés nélkül az 
őszi fagy elpusztítja a légymillió
kat. E.lenben kora tavasszal igen 
üdvösnek találnánk egy ilyen 
propaganda megindítása .

— Kevés bor terem az Idén. 
A borpiacon nagyjelentőségű for
dulat mutatkozik. Az idei gyenge 
termés mellett élénk kereslet ta
pasztalható s a mustárak egyes 
vidékeken már most 20—21 fi ler 
között vannak. A termésbecsles 
szerint az idén 2.2 millió hliter 
bor várható, miután azonban az 
elmúlt évben 3 millió hl. bor 
fogyott el belföldön, az idei ter
més a belföldi fogj asztást sem 
tudja ellátni. A sok sovány esz
tendő után egész biztosan öröm
mel fogadják ezt a javulást a 
szőlősgazdák.

— Szakállék visszavonták a 
beismerő vallomást. A pécsi 
kir. törvényszék pénteken tár
gyalta Szakáll Pál ügyét, aki 
fiaval együtt a csendőrseg és az 
ügyészség előtt beismerie, hogy 
ők gyilkolták meg Brand Jánost. 
Nagy meglepetést keltett azonban 
hogy a vizsgálóbíró előtt mind
ketten visszavontak a beismerő 
vállomást. A pénteki tárgyaláson 
dőlt el, hogy a törvényszék el
rendeli-e a per újra felvetelet, mi
után azonban a döntés lapzárta 
után következik csak be, jövő 
számunkban közlünk sorsukról 
hiradást.

— A bourettfonal gyár 
visszhangja. Megírtuk, hogy a 
mohácsi selyemgyárban egy bel 
ga érdekeltség bourettfonal gyá
rat óhajt létesíteni. Hirünk élénk 
feltűnést keltett közgazdasági kö
rökben és a Pesti Tőzsde is to
vábbi információkat kért erről. 
Miután hozzánk újabb hir nem fu
tott be, képviselőnkhöz, Mihálffy 
Vilmos ny. államtitkárhoz utasí
tottuk a lap szerkesztőséget, mert 
az eredeti hiradásunk is tőle 
származott

— Állatvásári kimutatás. Az 
1933. évi október hó 16 án tar
tott országos állatvásárról. Fel- 
hajtatott szarvasmarha 921 drb, 
ló és csikó 1578 drb, juh és bá
rány 383 drb, sertés és malac 
985 drb összesen 3767 drb. 
Eladatott szarvasmarha 246 drb, 
ló és csikó 53 drb, juh és bá
rány 268 drb, sertés és malac 
410 drb. Összesen 971 drb.

Fischer Béla alispán felfüggesztette állásától 
dr. Neumayer József kórházi főorvost.

Fegyelmi eljárás a kórház mindhárom főorvosa ellen. — 
Fischer Béla alispán személyesen szállott ki Mohácsra a fel 

merült vádak tisztázása végett
Két hét óta suttognak Mohá

cson a kórház ellen felmerült 
vádakról, amelyek miatt Fischer 
Béla alispán személyesen jött el 
Mohácsra dr. Vidákovich Lajos 
vármegyei tiszti főorvos, Öllé 
István tb. főjegyző és dr. Hal 
József tiszti orvos kíséretében. 
Az alispán kiszállása mindenesetre 
azt a látszatot keltette, hogy 

súlyos vádakról lehet szó, 
ha az alispán személye
sen vette a kezébe.

h vizsgálat alatt nem infor 
málták a sajtót, mert hiszen még 
akkor semmit sem lehetett tudni, 
hogy a feljelentésből ’mi jgazóló 
dik be. Eljártunk az illetékes ha 
tóságoknál, ahol beismerték a 
vizsgálatot, de időelőttinek mon
dották a nyilvánosság tájékozta
tását s kö'.ölték, hogy a vizs 
gálát befejezése után részletes 
felvilágosításokat kapunk.

Csütörtökön érkezett el 
a fegyelmit megelőző 
vizsgálat fordulópontjá
hoz, amennyiben az alis
pán dr. Neumayer fózse 
belgyógyász főorvost fel 
függesztette állásától. 
Helyébe Bokrétás Andor 
dr. klinikai tanársegédet 
küldte ki s egyben dr. 
Mihálfy István igazgató 
főorvos és dr. Epstein 
Pál nőgyógyász főorvos 
ellen is elrendelte a fe
gyelmit, az utóbbiakat 
azonban meghagyta ál
lásában.

A vizsgálat mai állása mellett 
természetesen még nem tudni, 
hogy mely vádak igazolódtak be

— Szőlősgazdák értekezlete. 
Vasárnap tartottak a mohácsi 
szőlősgazdák őszi szokásos érte
kezletüket, amelyen a szőlőmun
kások bérét állapították meg. A 
megállapodás szerint a szüreteiők 
1 P, a puttonyosok 1.20 P nap 
szamot kapnak. Az évi átalány 
munkadij 85 pengő.

— Fizetik az adót. A város 
adóhivatala erélyes végrehajtási 
intézkedéseket indított meg s az 
adózó polgárság minden erejét 
megfeszitve igyekszik eleget tenni 
adófizetési kötelezettségének. Mint 
értesülünk atlag hetenként 35 ezer 
pengő folyt be az utóbbi időben 
s végeredményben az előző évivel 
összehasonlítva eddig 120 ezer 
pengővel fizettek több adót, mint 
a múlt evben.

— Leszállított mamutílzeté- 
sek. A közérdekeltségü vállalatok 
és intézmények felügyelő hatósága 
fennállásának három hónapja aiatt 
mintegy 30 intézményt és vállala
tot vizsgált felül s ezeknél csupán 
személyzeti költségekben több 
millió pengőt megközelítő meg
takarítást ért el. Hirek szerint 
jeljesen megszűntek az 50—60pen- 
gős ezer s ennél nagyobb fizetések 
s egyik másik vállalatnál a felére 

s hogy a fegyelmi vizsgálat alatt, 
melyeket sikerül megcáfolni.

A felfüggesztés mindenesetre 
amellett szól, hogy Neumayer 
dr. ellen vannak a komolyabb 
vádak, másik két főorvos ellen 
pedig a kisebbek, amelyek eddig 
semmi igazolást nem nyertek.

Értesülésünk szerint a felje en- , 
tő Virág Géza, a kórház volt 
alkalmazottja Dr. Neumayer el
len az a vád, hogy a megálla
pítottnál magasabb Röntgen di
jakat követelt, hogy egy vörhe 
nyes beteget korán hazaengedett. 
Ezenkívül vádolják azzal, hogy 
külön szobában helyezett el be 
tegeket, hogy azoktól külön or
vosi dijakat szedhessen.

Dr. Mihálfy István igazgató 
főorvos ellen az a vád, hogy a 
mentőautót más célokra is fel
használta s hogy szintén külön 
szobában h lyezett el betegeket. 
Hasonló vádak vannak Epstein 
Pál dr. ellen is.

Mindezek azonban egy
előre csak vádak a fe 
gyelmi vizsgálat fogja 
eldönteni, hoey történtek- 
e szabálytalanságok a 
kórházban s milyen mér
vűek voltak azok.

A közvélemény mindenesetre 
megelégedéssel látja, hogy köz- 
tiszteletbenálló alispánunk Fischer 
Béla, a legerélyesebben vezeti a 
vizsgálatot, amely minden bizony
nyal teljes világosságot fog de
ríteni, hogy a vádaskodásnak 
van-e alapja. Egyébként a kór
ház ügyekben Hoffer Kálmán a 
fegyelmi biztos, akinek személye 
szintén biztosíték arra, hogy a 
vizsgáit az igazságot megtalálja.

sikerült redukálni a személyzeti j 
kiadásokat.

— Felülvizsgálják a köz 
üzemeket. A belügyminiszter a 
kereskedemi miniszterrel egyet
értőén a képviselőhaz elé terjeszti 
a városi és községi üzemek és 
műhelyek megszüntetéséről, illet
ve üzemük korlátozásáról szóló 
javaslatot. A javaslat célja mind
azon üzemek megszüntetése, illet
ve korlátozása, amelyeket a ma- 
ganvallalkozas el tudna látni. Ez
zel kapcsolatban megszüntetik 
azon városi mozikat, amelyek 
vesztesseggel dolgoznak, ott ahol 
magán kertészetek vannak, nem 
engedik meg a városi kertészet
nek a kereskedelmi tevékenységet. 
A javaslat nem tartja helyesnek 
a községi temetkezési intézeteket 
s bérbeadását ajánlja a műjég- 
gyaraknak es téglagyáraknak.

— Eltörlik az OTI receptek 
pótdíját ? Az oklevesles gyógy
szerészek egyesületének egy kül
döttsége járt nemrégen a belügy
minisztérium illetékes {osztályán, 
ahol többek közölt kerte az OTÍ 
30 filléres recept pótdijanak eltör
lését. A küldöttségnek kijelentet
tek, hogy amennyiben az ÚTI 
szanalasanak statisztikája kedvező 

eredményt mutat, szó lehet a 
cótdij részleges, vagy teljes eltör
léséről.

— Iparosok figyelmébe. A 
miniszteri rendelet értelmében a 
műhelyekben kifüggesztendő 
munkarend kapható Fridrich 
Oszkár könyvkereskedésében.

— Lopják a padok ülődesz
káit. A város az idén nagy költ
séggel padokat állíttatott a sétá
nyokon. Sajnos vandál kezek 
ezen padok ülésdeszkai közül 
már többet elloptak. Egész biztos 
vagy rossz tréfáról, vagy pedig 
bosszantásról lehet szó, mert hi
szen a város főútvonalain egy 
ekkora darab deszka ellopásánál 
az elfogatasnak kitenni magát, 
tolvaj ezt a kockázatot nem vál
lalja. Ezzel kapcsolatban ismétel
ten ra kell mutatnunk arra, hogj’ 
az illetékes hatóságnak Jépesekel 
kell tenni a rendőrlegenyseg szá
mának szaporítása érdekében. 
Ailitsak vissza azt a létszámot, 
amely eredetileg lett Mohácsra 
megállapítva s akkor ilyen esetek 
nem fordaihatnak elő.

— Vendéglősök figyelmébe. 
Legújabb előírás szerinti vendég
könyv kapható Fridrich Oszkár 
könyv- és papirkereskedésében 
Mohács.

— Kincskereső csalási kísér
let. Úgy a nyár folyamán mint 
azóta is több magyarországi kü
lönböző városbeli egyén címere 
levél érkezett a spanyolországi 
Barcellanaból, melyben a titokza
tos iró közli, hogy csődbeju’.ott s 
börtönben ül. Közlese szerint 
azonban eifogatasa előtt Francia
országban egy pályaudvaron nagy 
értékű bőröndöt hagyott. Ezért 
felhívást intéz a címzetthez, hogy 
úgy ezen bőrönd megkeresese, 
mint mintegy egynegyed millió 
svájci frankot kitevő künnlevőse- 
gei behajtása költségei viselését 
vállalja, mely esetben vagyona 
egyliarmadat igén jutalmul. Mint
hogy a rendőrség érdeklődésére 
a spanyol közbiztonsági főigazga
tóság azt az értesítést küldötte, 
hogy a levél, mely géppel lett 
sokszorosítva s német vagy ro
mán nyelven szól, könnyen hivő 
egyének megtevesztéset és meg
károsítását célozza, felhívjuk ol
vasóinkat, hogy annak be ne 
ugorjának.

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

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi október hó 
13 tói 1933. október hó 20 ig. 
Születések ; Gyuricza András, Ta
más Antal, Krepp Íren Terézia, 
Bubreg Ágnes. Házasságkötések: 
Szabó Sándor es Bakot Julianna, 
Seregéiyi János és Koteszar Gert- 
rud. Halálozások: Baiatinacz 
András 14 eves, Spitzer Zsigmond 
78 éves, Kovácsics Andrásáé 76 
eves.

I u Ö J A R A 8
A mohácsi in. leír, téli 

gazdasági istcola. meteo
rológiai állomása Jelenti 
1933. október 13-tól október 20 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 13 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- 15 Cö 

csapadék 5°’9 mm. volt.
IGAZGATÁSÁN
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A szegényügy 
végleges megoldása.
Megemlékeztünk arról, hogy 

a szegényügyi bizottság leg
utóbbi értekezletén elhatározta, 
hogy ismételten a társada omhoz 
fordul s a még hiányzó össze
get összegyűjti, hogy ezzel az- 
t. n a kolduskérdés végleges meg
oldást nyerjen. Ugyanis a város 
rendelkezésére álló összeg nem 
volt ehhez elég, sokan, akik an
nak idején jegyeztek hozzájáru 
lást, nem adták meg s igy a 
bevezetett hivatalos gondosko
dás nem vált be, mert még min
dig akadtak az utcán koldulok.

A Szociális Misszió Társulat 
mohácsi szervezetének legutóbbi 
gyűlésén került szóba ez az ügy, 
ahol úgy határoztak, hogy ér
deklődnek a Szentferencrendi 
Szegénygondozó Nővéreknél, 
hogy milyen feltételek mellett 
küldenének ki 2 — 3 szerzetes 
nővért, akik aztán a teljes >egri 
normát* vezetnék be.

Ennek feladata lenne egyrészt 
a lejegyzett havi hozzájárulás 
á landó beszedése, a késedelmes- 
kedők szorgalmazasa, újak szer
zése, de egyúttal a szegények 
felkeresése s az arra szorulok se 
gélyezése. A szegenygondozó 
nővérek működése ott, ahol ed
dig már bevezették, teljesen meg
oldotta ezt a problémát s így 
Mohácsnak is ez az elintézés 
látszott a legcélszerűbbnek.

Most jött válasz a szegény 
gondozó nővérek igazgatóságá
tól, amelyben P. Oszwa d, aki 
annakidején Mohácson is járt, 
ismerteti a nővérek letelepítésé
nek teltételeit. Eszerint a nővé 
rek lakást, élelmezést és ruha- 
megtéritést kérnek. Egy-egy nő
vér ellátása, a lakáson kívül 60 — 
65 pengőbe kerülne, vegered 
ményben tehát nem olyan nagy 
összeg. Miután azonban erre a 
célra jelenleg a városnak fede
zete nincs, a szegények részére 
összegyűjtött pénzből pedig so
kat jelentene 2—3 nővér eltar 
tása, megfontolás tárgyává te
endő ez a megoldás. Minden
esetre. ha csak bárhogyan elő 
lehet teremteni a szükséges ösz- 
szeget, a végleges szegéHyügy- 
rendezésnek ez a leghelyesebb 
útja.

A Szociális Misszió az Actio 
Chatolicával együtt óhajtja az 
elintézést megtalálni Fontos len
ne azonban a társadalom áldo
zatkészsége. Szinte kirívó esetek 
vannak a jelenlegi helyzetben. 
Olyan családok, akik ma is 200— 
250 pengős jövedelemmel ren
delkeznek, 30—50 filléreket je
gyeztek le, de ezek kifizetését is 
megtagadják s a legkellemetle
nebb helyzetbe hozzák a gyűjtő 
hölgyeket. Ez a viselkedés pedig 
az emberbaráti érzésnek teljes 
hiányát mutatja s érdemes lenne 
egyszer ezeket a nyilvánosság 
elé hozni.

SPORT.
Fécsi VSK—MTE 4:0 (1:0)

Pécs. Bajnoki. Bíró: Kemény. 
Az MTE vasárnap Délnyugat sok
szoros bajnokával a „nagy" PVSK- 
val csapott össze a zöld gyepen. 

A mérkőzés már eleve elintézett- 
nek látszott, hiszen a pécsi csa
pat isko'azottsága mellett a mo
hácsi csapat bármekkora lelkese
dése sem lett volna elegendő a 
vereség elkerüiesére. A tisztes 
eredmény elésere nagy küzdel
mébe került a piros-fehéreknek 
Csak azt nem tudjuk megérteni, 
hogy hol maradt a PSC elleni 
meccsről az a tűz, az a vehemens 
játék, amelyet a PVSK közönsége 
annyira megcsodált s ame'lyel 
megakad >ly óztak a PVSK félel
metes csatársorának a kétszám
jegyű eredmény eleresét. Vidéken, 
nagy ellenfel ellen, az MTE min
dig jobban belefexszik, mutat vá
rni’, igy volt ez Pécsett is, külö
nösen az 1. félidőben, amikor az 
egy védelmi hibától eredő góltói 
eltekintve teljesen kiegyensúlyo
zott volt a játék. Az MTE sokat 
támadott és a pécsi — fanatikus 
— közönség nem egyszer adta 
tar ujelet annak, hogy a mohácsi 
csapat szépen játszik. Ebben a 
szakaszban az MTE legalább 2 
gólt megerdeme't volna.

Fordulás után a PVSK még 
jobban összeszedte magat, hatal
mas iramot diktált, de a mo
hácsiak oroszlán módjára küz
döttek, áll ez különösen Mózerra 
és Zsemberire, minden pécsi kez
deményezést elfojtottak s csoda
latos módon meg sem fulladtak 
ki llyenképen magyarázható a 
PVSK csalódása, mely több gólt 
akart és kénytelen volt „csak" 
negyyel megelégedni. Általában 
valami kellemes javulás eszlelhetó 
az MTE ben. A játékosok, olya
nok is, akik gyengébbek, igyek
szenek, akarnak,belemennek s ez 
ie valami. Csak igy tovább a 
TSE ellen is es akkor a közön
ség újra kegyeibe 'fogadja a mo
hácsi fiukat

A PVSK t elbizakodottá tette a 
a PÁC feletti nagy győzelem, ezt 
akartak az MTE ellen is elérni, 
s mivel az MTE sem hagyta 
magat, a pécsi csapatnak minden 
tudasara szüksége volt, hogy le
gyűrje ellenfelet. Szép kombiná
ciós, lapos játékuk általános tet
szést aratott.

Kémény a közönségnek bírás
kodott.

Mohács indítja a labdát. Az 
első 5 percben Varga kétszer is 
ront, a PVSK pedig eredményte
lenül rúg a sarokról. Mindkét 
csapat egyformán veszi ki részét 
a támadásokból. A 12 p-ben 
Bedekovics éles szabadrúgása 
szüvit léc fölött. A 13. p. szeren
csétlen az MTE re. Sándortól Be- 
dekovicshoz jut a labda. Kiad 
jobbszélre, onnét Lichtensteinhoz 
kerül, Bárácz nyomja, a kapus 
bentragad és bedöcög a gól 1: 0. 
MTE lefutás a válasz, melyből 
korner lesz, nagy kavarodás van, 
de a vége semmi. A PVSK nem 
tud ‘kibontakozni, mert a mo
hácsiak nem engedik „élni“ őket. 
Hol egyik, hol másik kapu jut 
veszélybe.

Az MTE-nek kétszer is alkalma 
lenne egyenlíteni, de a csatárok 
szerencséje nagyon kicsi. Pozsgay 
majd majd ennek mintájára Varga 
ront. Még egy komért rúgnak a 
pécsiek és vége a félidőnek.

Bedekovics lövése vezeti be a 
II. félidőt. A 3 p-ben a mohácsi 
16 osan belül pattog a labda, a 
jobbszélső gyengén gurítja, mely 

Mózer, Németvarga és Hafner 
lábán is keresztül megy anélkül, 
hogy el tudnak rúgni és gól 
lesz 2:0 Nagyon potya Heil a 
10 p-ben lő, de gyengén. A 13. 
p. most csak komért hoz, de a 
15 p ben Puszpan szabadrúgása 
veszélyes. A 18 p-ben mintagól 
születik. Bedekovicsé a labda, 
erősen Puszpannak adja, aki ne
héz szögből éles, félmagas gólt lő 
3:0. Az MTE erősen védekezik. 
A 21 p ben van meg a végered
mény. Kémény bir elnézi Lichten- 
stein ofszidját es közelrőlrug: 4:0. 
Az MTE nem törik le, küzd az 
az utolsó percig. A 30. p ben 
Karecsonvi lövése zavart idéz 
elő a pécsi kapunál, melyet Nick- 
mann szabálytalansága old meg. 
Bedekovcs közben sorba eregeti 
bombáit, de r.incs szerencséje. A 
középén folyik a játék, mikor le- 
te'ek az idő.

Vasárnap a Szekszárdiak csa
pata a TSE játszik Mohácson 
bajnoki mérkőzést az .V1TE vei 
délután 3 órakor.

A hatodik forduló eredményei:
NSE—PEAC
TSE—PÁC
DVAC—PSC 

kadt
DPAC—BTC
KSE-SSE

3:2 (1:1)
1:1 (0:0)
2:0 Félbesza-

2:2 (1 :0)
3:2 (1 : 1)

Szerkesztői üzenetek.
Drpm. Készséggel állunk rendelkezé

sére közérdekű ügyekben, ez azonban 
annyira csak a szakembereket érdekli, 
hogy nem közölhetjük.

Jánossy Valéria. Azt hisszük egy
szer már irtuk, hogy tegyen kísérletet 
lírával Az ilyen versek kissé nehezek 
kezdőknek, mert a költészet ezt a részét 
túlságosan letarolták s nehéz újat is, 
szépet is írni Ez persze, mint eddig is 
csak biztatás. Egyszer majd kapunk 
közölhetőt is

reiulös sz-rkesztö :
BÁN ANDRÁS 

uinfoono* Ss kiadó - 
FRIDRICH OSZKÁR

3282-1933 sz.

Kocsma árverés.
Bár község 

kocsmáját mészárszékét 
1933 évi október hó 29-én 
délután 2 Órakor nyilvános szó
beli árverésen a legtöbbet ígérő
nek 1 évre bérbeadja.

Bánatpénz 100 pengő.
Kikiáltáai ár: 700 pengő.
Részletes feltételek a kölkedi 

körjegyzőtől megtudhatók.
Bár, 1933 évi október hó 14.

Elüljáróság.

Majs község elöljáróságától

Vásári hirdetmény.
Ezennel közhírré teszük, hogy 

Majs községben az országos 
állat- és kirakodó pótvásár 
1933. évi október hó 26-án 
lesz megtartva, melyre vészmen
tes helyről mindennemű jószág 
felhajtható.

Majs, 1933. évi október hó 15.

Elüljáróság.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

Mohács megyei város polgármesterétől.

57S2 1933. szám.

Hirdetmény.
A mezőgazdasági érdekképviseletről 

szóló 1920 évi XVIII. t.-c. értelmében 
az 192S. évben megalakított városi és 
vármegyei mezőgazdasági bizottságok 
tagjainak megbízatása az idézett törvény 
14. §-ának értelméaen 1933. évi decem
ber hó 31-én lejárván, a községi me
zőgazdasági bizottsági tagok választá
sára jogosultak az idézett törvény, vala
mint az annak végrehajtása iránt kiadott 
és a Budapesti Közlöny 1920. évi 237. 
számában, valamint a Magyarországi 
Rendeletek Tárának 1920. évf. 836. ol
dalán is közölt 113300 1920. számú F.
M. rendelet szerint újból összeirandók 
voltak.

Ezen összeírás elkészült és az össze
író névjegyzékek a törvény 4. §-a ér
telmében folyó évi október hó 14-étől 
október hó 28-ig bezárólag a város
házán. a közigazgatási ügyosztályban 
(földszint 4. ajtó) közszemlére ki vannak 
téve, — az ellen a közszemlére tétel 
ideje alatt bárki is felszólalással élhet.

Mohács, 1933. évi október hó 14-én.

Dr. Margitay Lajos
polgármester.

2738. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Schmidt Miklós mohácsi 

ügyvéd által képviselt Mohácsi 
Mezőgazdasági és Iparbank r. t. 
javára végrehajtást szenve
dő mohácsi lakosok ellen 
36 878 pengő 20 fillér tőkekövete
lés és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1933. évi 6343. 
sz végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőktől 1933 évi szeptember 
hó 9 én lefoglalt 1576 P 30 f re 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltet
vén,annak 1908 éviXLl.t. c 20 § a 
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára 
is végrehajtást szenvedők laká
sán Mohácson, Kossuth Lajos u. 
65. szám alatt, majd folytatólag 
a mohácsi szőlőhegyen leendő 
megtartására határidőül 1933. évi 
október hó 28. napjának délután 
2 órája tűzetik ki, amikor a bi- 
róilag lefoglalt bútorok, házibe
rendezési tárgyak, könyvek, pin
cefelszerelés, hordók, utóbbiak 
közül egyesek felerészben s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében, esetleg 
becsáron alul is elfogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
hacsak ellenkező kívánságot nem 
nyilvánít.

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

Mohács, 1933. évi október 
hó 5-én.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó.
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Szerb ucca
8. számú házamat

szabad kézből eladom.
Átyimovits Lázár

háztulajdonos.

Mohács meg vei város polgármesterétől

5015 1933. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Mező uccai 

városi faiskolákban több ezer darab ki
ültetésre alkalmas elsőrendű alma, 
körte, cseresznye, kajszinbarack stb. 
facsemete eladó. A csemeték szabadon 
lávái; k. A csemeték darabja 50
fiilér, 25 drb vétele esetén -10 fillér, 
50 darab vétele mellett 30 fillér.

A csemeték a külvárosi róm. kát. 
iskola igazgatójánál: Schneider Lajos
nál válthatók a vételár azonnali lefize
tése mellett.

Mohács, 1933. évi október hó 7-én.

Dr Margitay Lajos
polgármester.

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

Értesítem a közönséget, hogy 
a piacon a szokott helyen 

különféle fűszerpaprikát
árulok.

LISIGAM ANTAL 
Szentháromság u 10,

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

r ”
Kaliforniai pajzstetütől mentes

Gyümö'csfát
Magastörz síi bckorrózs át 
Díszfát
Díszcserjét
Évelő virágot 
Gyökeres szölövesszöt stb.

bármilyen mennyiségben igen 8 
olcsón szállít

Unghváry József
faiskolája

CEGLÉD.
BUDAPESTI iroda

VI., Andrássy-ut 56

Oktató nagy árjegyzék ingyen.
h — ■ ■■■—ítf

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál

Használt

keresek megvételre.
Cim a kiadóhivatalban.

Zephir kályha
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

Piaci ára ka
Búza — — 6.20 p
Rozs — — 3.80 p
Árpa — 5.20 p
Zab — — 5. - p
Tengeri csöves 2.50 p
Tengeri morzs. 6.50 p
Bab — — 9.50 P

A dunaszekcsői piac-téren álló 

437. sz. ház, 
mely áll, 6 szoba, 3 konyha, 3 pince 
3 présház és 2 szép nagv bolthelyiség
ből, a hozzátartozó szántóföld és 
szőlővel együtt azonnal szabad kézből 

eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

KISSFALUDY VIDOR 
ny. jegyzőnél.

Kényszerkölcsöíit veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

•• ff

TOLTOTOLLAR
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

1 Ön nem tudja mit eszik,
mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított, 
jCsekéíy 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.




