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A magyar ifjúság.
Ebben a fásult, gondterhelt 

arcokkal oly nagyon sűrített 
mindennapi életben, lelki 
oázist jelentett a magyar 
egyetemi polgárság megmoz
dulása a cseh hegedűművész 
hangversenye ellen Olyan 
természetes, annyira önmagá
tól értetődő volt, annyira 
minden megszervezés nélkül 
ir.dult és fejeződött be, hogy 
csodálkozva, bámulva néztük 
az ifjakat mi, akik annyiszor 
buktunk el azon, hogy nem 
sikerült megszervezni jóra 
az embereket. Ez volt a 
legszebb benne, ez volt az, 
ami legjobban megkapta a 
szemlélő szivét, hogy a ma
gyar ifjúság még mindig 
ott érzi szivében sok-sok 
nemzedék hagyományait.

Pedig a ma ifjúsága meny
nyire más körülmények kö
zött tar.ul, dolgozik. Azokban 
a sorokban, amelyek a cseh 
hegedűművész ellen tüntet
tek hány korgó gyomor adta 
a kisérő zenét a tüntetéshez, 
hány kopott ruha, rongyos 
cipő jellemezte a mai időket!

Ez a magyar egyetemi pol
gárság nemcsak a ma szomorú 
gondjaival küzd, hanem előtte 
áll a megcsonkított haza 
minden reménytelensége. A 
jövő, amely valamikor az if
júságot tüzelte, ma sötét, 
nem tudják, hogy mi lesz 
holnap s mit fognak kezdeni 
a diplomával, ha becsületes 
munka és szorgalmas tanulás 
után a kezükbe kapják.

Az ifjúság nem gondolt 
arra, hogy a magyar nemzet, 
amelynek becsületéért harcol
tak, hálátlan, mert szinte kö
zönnyel nézi rettenetes küz
delmét az élettel. Hálátlan 
mert azon az őrhelyen, a 
hova a kor, a ranglétra fel
vitte őket, hány helyen le
hetne egy tollvonással kenye
ret adni a {kóbor, állástalan, 
diplomásoknak. Hányán ülnek 
a régi egyetemi vezérekből 
kényelmes állásokban, akiknek 
hatalmában állana cseh mun- | 

kavezetőket, tisztviselőket, 
mérnököket egy kis nekiru
gaszkodással hazájukba kül
deni s helyébe a magyar if
júságot tenni, annak dolgozni 
akarását, lelkesedését, alkotó 
vágyát beültetni a magyarság 
szebb jövőjének munkájába.

Milyen szép lenne, ha a 
magyar nemzet ezt a lelkese
dést, ezt a hazafias fellán
golást, a haza szeretetnek 
ezt a gyönyörű megnyilatko
zását ezzel jutalmazna! Mi
lyen szép lenne, ha azok, 
akik beérkeztek visszaemlé
keznének az egyetemi évekre 
az ifjúságukra és átéreznék 
ennek a mai ifjúságnak sok
kal súlyosabb helyzetét!

ügy érezzük valahogyan, 
hogy itt szépséghiba történt, 
amikor meg kellett várni az 
ifjúság megmozdulását. Azok, 
akik illetékes helyen ülnek, 
a megmozdulás nélkül is 
kellett volna, hogy megtilt
sák a magyar művészek ül
dözése után a cseh művész 
szereplését. Ne legyünk, mi 
mindig nagylelküek, vagy 
legalább is akkor ne legyünk, 
amikor azt látjuk, hogy a 
magyar művészeket egymás
után tiltják el a kisantant 
államok az ottani szereplés
től, hogy a magyar üldözés
ről ne is beszéljünk.

Szépséghiba volt ez s en
nek csak az lehet a gyógy- 
tapasza, ha a magyar ifjúság 
nehéz sorsára ezentúl jobban 
ráterelődik a figyelem s a 
hatóságok, intézmények 
ugyanolyan hazafias fellán
golással, mint amilyennel 
ők szálltak síkra a magyar 
nemzetért, — szétnéznek a 
magyar életen s megkeresik 
azokat a helyeket, ahol ma
gyar embert lehet elhelyezni 
egy darab kenyér mellé és 
nem engedik meg, hogy itt 
idenek dolgozzanak jólfize
tett állásokban, amig a ma
gyar ifjúság ezrei kenyér 
nélkül, gondterhelten és két

ségbeesve kóborolnak a sötét 
magyar éjszakában.

A magyar ifjúság megtette 
a kötelességét, ezután a ma
gyar nemzetnek kell meg-
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Jelentékenyen segít, de nem oldja meg 
a gazdaadósságokat az uj rendelet.

Az allam és a közösség áldozatai — a pénzintézetek érde
kében. — Mit imák a szaklapok a rendeletről.

A gazdaadósságokat szabályo
zó rendelet megjelenése előtt 
fog'alkoztunk az adósságok kér 
désével lapunk hasábjain. Min
denkor hangsúlyozottan az adós
ságokról irtnnk, mert ebben az 
ügyben nem szabad külömbsé 
get tenni a foglalkozási rétegek 
között.

Ha kiindulunk is abból, hogy 
a gazdaadósságok nyomják a 
legsúlyosabb teherként közgaz
dasági életünket, a végén oda
jutunk, hogy éppen

a gazdák súlyos helyzete 
miatt pang a kereskede
lem, nincs munkája az 
iparosnak, ezért kellett 
leszállítani a tisztvise
lők és nyugdíjasok fize 
tését, nyugdiját

tehát a segítségnek is ki kellett 
volna terjeszkednie mindezen ré
tegekre, mert ha ezeknek adós
ságuk van, éppen a gazdák ne
héz helyzete miatt ugyanolyan 
kétségbeesett helyzetben vannak 
a kamat- és tőkefizetéseket ille
tőleg, mint a gazdák.

Követeltük az adósságok kér
désének végleges rendezését, mert 
ez általános óhaj, de külömben 
is a kormányelnök is a végleges 
rendezésről beszélt. Ezzel szem
ben a pénzügyminiszter kijelen
tette, hogy a gazdaadósságokról 
szóló rendelet csak átmeneti meg
oldást jelent, vagyis ezúttal ismét 
eltolódott a végleges rendezés, 
amit különben a rendelet is igazol.

Lapunk múlt számában ismer
tettük a rendeletet kivonatosan, 
főbb pontjaiban, amelyekből meg
állapítható, hogy

a rendelet lényeges eny
hítéseket hoz ugyan, de 
ugyanezzel az átmeneti 
állapottal ismét csak bo
nyodalmakat okoz majd 
a gyakorlatban.

N rendelet első következménye 
lesz, hogy továbbra is fenntartja 
azt a lehetetlen helyzetet, hogy 
a gazda nem tud hitelhez jutni. 

tennie. Ez többet fog érni 
minden dicséretnél és hasz
nai nemcsak az egyeseknek, 
hanem az egész magyar 
nemzet egyetemének.

A tehermentes ingatlannal ren
delkező gazdák sem tudnak pénz
hez jutni, mert hiszen a hitelező 
attól fél, hogy az uj adósságok
ra is kiterjesztik a védelmet s ez 
esetben lejáratkor nem tud a 
pénzéhez jutni.

Nagyon fontos kérdés azon
ban, hogy a valóságban megfi
zethető terheket hagyott e ren
delet. Ebből a szempontból néz
zünk meg egy esetet. Például 
egy tizholdas gazda kapott an- 
nakidajén 4000 pengőt. Ennek — 
ha védett birtokká nyilvánítják—• 
évi kamata 160 pengő. Az adója 
240 P, összesen tehát 400 P. 
Egy holdat terhel tehát 40 P.

Miután az alacsony me
zőgazdasági termény
árak mellett egy hold 
jövedelmét 50—60 pen
gőnél nagyobb összegre 
nem lehet becsülni, vető
magra, megélhetésre és 
minden egyéb kiadásra 
a gazdának havi 10—20 
pengője marad.

Világos tehát, hogy a rendelet 
által igen jelentékenyen leszállí
tott kamatteher sem elegendő 
ahhoz, hogy a gazdát fizetőké
pessé tegyük.

Hiába kísérleteznek a pénz
ügyi körök bármily megoldással, 
amely az ingótőke túlságos vé
delméből fakad, nem megoldás. 
Ma már az egész világon belát
ták azt, hogy

a pénz vásárlóerejét kell 
visszaállítani arra a 
nívóra, amely mellett az 
adósságok keletkeztek, 
más megoldás erre nincs. 

Hogy ez a rendelet egészen 
más célokat szolgált, egy pénz
ügyi szaklap cikkéből idézünk. 
Ez a cikk a gazdaadósságok kér
désével foglalkozva, megállapítja, 
hogy az uj rendelet >egész elgon
dolásán végigvonul a hitelszer
vezet védelmének nyilvánvaló 
törekvése.*

Mi meg azt hittük, hogy a 
gazdák érdekében történt.
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De a cikk még tovább megy. 
Szószerint idézzük ezt a részt, 
amely ezzel foglalkozik:

»Ha már összefoglaljuk a hi
telintézetek javára szolgáló áldo
zatokat, amelyeket a közönség 
és az állam vállait, úgy a követ
kező eredményre jutunk:

Kamatleszállítás évi 30 millió 
kü'önbözetéből az állam a kamat 
illetékkel együtt visel kb évi 16 
milliót, a 10 holdon aluli adósok 
harmincszorost meghaladó hitel
intézeti tartozásainak kifizetésére 
készpénzben 25 milliót, könyv
adósságban 25 milliót, tőketör
lesztési jutalmakban a két évre 
együtt 10 milliót, tiz holdon 
felüli adósok egyezségeinek elő
mozdítására könyvadóságban 50 
milliót, a hitelszervezeteknek az 
átmeneti idő alatt nyújtható hitel
műveletekre és egyezségek elő
mozdítására 15 miiliót,

összesen tehát 141 miliő 
pengőt.

„Ha nem is állítható, hogy 
ezeket az áldozatokat

az állam kizárólag a 
pénzintézetek érdé ében 
vállalta,

mégis bizonyos, hogy az áldó 
zatok egyik célja abban rejlik, 
hogy a hitelé'et rendjét a gaz
dáknak nyújtott kedvezmények 
meg ne bénítsák ...“

Ez a szaklap tehát nyíltan el 
ismeri, hogy az állam által át
vállalt 175 milliónyi áldozatból a 
hitelintézetek 141 millió pengőt 
kapnak. Temészetesnek találja 
mindenki, hogy a hitélet szer
veit nem szabad tönkretenni, 
azonban azt kérdezzük, hogy 
mit vállalnak az egész rendezés
ből azok a nagybankok, amelyek 
2 — 3",0os margeal nyújtották 
annak idején a visz'eszámitolási 
hiteleket s amelyek most majd 
elsőknek jelentkeznek a segítség 
osztogatásánál ?

Másrészről kérdezzük, hogy az 
állam miből fogja ezeket az áldo
zatokat viselni ? Természetesen a 
közjövedelmekből, vagyis a kö
zösségnek kell viselni ezt az 
óriási terhet, anélkül, hogy a 
közösség nyerne is valamit, mert 
ezzel a gazdaadóságok kérdése 
még mindig megoldást nem nyert.

— Csökkent a dohányfo
gyasztás. A dohányjövedek sta
tisztikája szerint a magyar eredetű 
pipa és szivarka dohányok fo 
gyasztása nagy csökkenést mutat. 
A dohányjövedék belföldi jdo- 
hány csempészésére gyaszakszik 
s ezért szigorú intézkedéseket fo
ganatosít ennek megakalyozására. 
— Mi azonban más véleményen 
vagyunk s ezt a véleményünket 
tapasztalatok igazolják. Ha a do- 
hanyjövedek magas urai betérnek 
egy vidéki arudába, maglepetve 
latjak majd, hogy a 20 filléres 
törmelék-pipadohanyt cigarettások 
veszik. A csomagból kivesznek 
ugy egy pofara valót, azt aztán 
igazán nagy művészettel a két te
nyerük között összemorzsolják s 
aztan még nagyobb művészettel 
ebből a törmelék porból szivarkát 
sodornak. Igazán gyönyörűség el
nézni, hogy milyen ügyes a mi 
népünk, csak néha a könnye ki
jön e nézőnek, mert tudja, hogy 
ezeket az embereket a nincstelen
viszi rá erre a művészetre. Nem 
a csempészés a baj I ££

A gabona szövetkezeti értékesítése.
Hogyan lehetne a gabona árát boletta nélkül emelni?

A gazdasági válságnak Magyar
országot érintő részéből a gabona 
alacsony árai azok, amelyek ál
landóan foglalkoztatják ma már 
nemcsak az érdekelt gazdákat, 
hanem mindenkit a kormánytól 
kezdve az ipari és kereskedelmi 
érdekeltségekig. Mindenki érzi 
és tudja, hogy a gabona meg
felelő ára, amely biztosítja a ren
tábilis termelést, igen sok prob
lémát oldana meg s ez lenne az 

I alapja a befagyott követe'ések be
hajtásának épúgy, mint az iparos 
kialudt műhelye felelevenítésének 
és a kereskedelmi forga'om felé- 

1 lénkitésének.
Ezek a tények vezették a kor 

mányzatot a boletta megalkotásá
hoz s ennek tudata fogadtatta 

1 el a bolettát a fogyasztókkal és 
a kereskedelemmel is. Azóta be 
bizonyosodott, hogy a boletta a 

I gyakoilatban nem vált be és fen 
tartása különben is olyan bürok
ratikus intézkedéseket és ellen
őrzéseket követel, amelyek a bo 
letta alap tekintélyes részét fel 
emésztik.

A kérdés ezek után, hogy van
nak-e eszközeink arra, hogy a 
gabonának, mint a gazda egyik 
legfontosabb terményének mégis 
megfelelő árat biztosítsunk, anél
kül, hogy ezzel a legyengült 
fogyaszlóképességet még jobban 
aláásnánk

Erre a kérdésre határozott 
igennel lehet fele’ni, Van és az 
egyetlen ut, amely egyébként is 
olyan államokban, ahol a szövet 
kezeti értékesítés magasabb kul 
túráig ért el, részben meg is van. 
Ez az ut a gabona szövetkezeti 
értékesítése, amely — csak ugy- 
mellékesen említjük meg ezúttal 
— egvben az irányított termelés
nek is alapja lehetne.

Nem akarunk elméleti fejtege
téseket ezúttal, inkább a gyakor- 

I lati oldaláról indulunk el. Az első 
megjegyzésünk ebben a kérdés 
ben az, hogy a gabona szövet 
kezeti értékesítése ma már a ke
reskedelemnek sem ártana, mert 
a gabona kereskedelemnek ma a 
legnagyobb része — belföldi vo 
natkozásban .értve — bizomá
nyossá alakult át s mint ilyen 
maradhatna is. A gabona keres
kedelmet, mint jó üzletet a nagy
bankok ragadták magukhoz az 
utolsó években s a gabona ke 
reskedők ezeknek bizományosa’. 
Nem kis része volt ebben a bo 
lettának is, amely olyan tőkét 
igényelt, amelyet a gabona keres 
kedelem máról-holnapra nem 
tudott felhajtani.

A kiindulás tehát az, hogy 
azt a bevásárlást, amelyet ma a 
nagybankok végeznek, egy az 
egész országra kitetjedő szövet 
kezetnek kell átvenni. Az értéke
sítő szövetkezet átveszi a gabo
nát és előleget folyósít a gazdá
nak a végleges értékesítésig, illetve 
annak elszámolásáig. A mai ára
kat alapulvéve pld. 10 pengőt 
mázsánként.

Az igy átvett búzát aztán a 
szövetkezet belföldön olyan áron 
adhatja a fogyasztónak, amely — 
figyelembevéve a külföldi értéke- 
sitési legetőségeket — fedezni 
fogja a külfölcu értékesítés ala

csony árainak külömbözetét. 
Ugyancsak az adott mai helyzet 
bői kiindulva, ez az ár ma 30 
pengő lehe’ne, mert a fogyasztó 
általában 26—30 pengős buzá 
nak megfelelő kenyeret eszik s 
igy nem károsodna

Már most, a külföldi értékesí
tés után kialakul az elszámolási 
ár. Számokban a következőképen 
alakulna ki. Ebben az évben cca 
22 millió mázsa búza termett, 
ebből a be'ső fogyasztás felvesz 
12 millió métermázsát Értékesül 
tehát 12 millió mm. 30 pengőben, 

i 10 millió kb. 10 pengőben ősz 
szesen tehát 3z egészért bevéte 
leztünk 46 millió pengőt. Egy 
mázsa búzára jut tehát 46 millió 
osztva 22 millióval, vagyis 20 
pengő egy néhány fi lér. Nem 
számítunk pontosan, mert jól 
tud,uk, hogy a belső fogyasztás 
egy része a gazda önfogyasztása, 
esetleg a fenti számok sem pon
tosak, mert pTanatnyilag nincse
nek ilyen statisztikai adatok a 
rendelkezésünkre, az egészet mint 
számítási mintát mutatjuk be, 
amelynek alapján az értékesítés 
eszméje elindu'hat. Minden költ
séget, ad ninisztrációt is számítva 
kb. 18 pengő mutatkozik a fenti 
számítással, amely természetesen 
jobb kü földi értékesítés esetén 
emelkedik, de különösen emel 
kedik az irányított termelésnél, 
amikor nem fogják ekkora feles
legek terhe ni a belső fogyasz
tás hasznát.

Ez az elgondolás nem uj Már 
megvan a gyakorlatban a cukor 
kartellnél és még sok más ma 
gánkézbeu levő vállalatnál. Be 
vált és a kartellek igen tekinté
lyes hasznot is zsebrevágnak 
ezen az utón, amely haszon az 
értékesítő szövetkezetnél teljes 
egészében a gazdáink jut, ha az 
tiszta szövetkezeti ahpon alakul 
meg.

Marad még egy kérdés. Mi 
történik a szegénységgel, akik a 
30 pengős búzából készült ke 
nyeret a mai napszámukból, ke 
resetükből nem bírják el. Erre a 
felelet részben az, hogy maga
sabb gabonaáraknál a mezőgaz
dasági munkásság is többet ke
res, az ipari munkásság nagy
részben megvan szervezve és 
megvan a módja arra, hogy meg 
felelő munkabéreket érjen el. 
Egyébként is ma már nemzet
közi megállapodás van és nálunk 
is már tárgyalnak a bevezetése 
felől, hogy minden foglalkozás
nál megállapítják a minimális 
munkabéreket. Miután pedig ab
ból az elvből indultunk ki, hogy 
a mezőgazdasági árak emelése 
kedvezően hat minden foglalko
zásra, az esetleges magasabb 
munkabéreket is könnyebben bír
ják el a munkaadók akkor, mint 
most a teljes forgalom hiány 
mellett.

Ez a tervezet csak egy helyen 
akad meg. A gabonakereskede
lem ma igen jó üzlet a nagy
bankoknak, tehát nem szívesen 
engedik ki a kezükből s nem 
fogják azt finanszírozni. Itt azon
ban a kormánynak kell megmu
tatni, hogy erős tud lenni ezek
kel a nagyhatalmakkal szemben, 

különösen akkor, ha ez az erő 
az egész nemzet boldogulását 
fogja eredményezni.
POP POP POP 000 POP POP GDP cp gcd pop on jg

Gimnázium.
Kaptuk a következő sorokat:
Hiia Istennek! Sóhajtozik fe| 

ismét sok érdekelt szü'ő Újból 
napirendre került és talán végre- 
valahára már egészen kívánságunk 
szerint teljesülni fog Vannak azon
ban megint, akik szeretnék elfuj 
tani és mindenféle alaptalan 
anyagi nehézségi elvekkel e kul- 
turális ügy e'é is akadályokat 
gördíteni. Tudjuk, hogy a város 
adóf'zetői már több terhet nem 
bírnak el. D? nen s kíván sen- 
kisem tőlük anyagi áldozatot és 
mégis minden egyesnek haszna 
lenne belő e. Mohács város tár
sadalmának az ügyre vonatkozó 
véleményét naggyából ismerjük.

Mi a vidék kívánsága?
A vidék is százszáza'ékos opti

mizmussal siet a sötétenlátók és 
kétségbeesők megnyugtatására és 
kéri a város pesszimisztikusan 
gondolkodóit, hogy némi rész
véttel legyenek a vidéki érdekel
tekkel szemben is E küzdelem 
ben segítségre is szükség van 
a városnak sez a vidék. A kétség
beesők részére mi leszünk a vi
gasztalók és az esetleges anyagi 
terhek javarészbeni viselői is.

Nem kö tségvetést, hanem té
nyeket akarok leszögezni. Miért 
lehet a szomszéd vármegyében 
négy helyen gimnázium es ná
lunk mindenamegye székhelyen? 
Pedig Mohács vidéke nagyobb, 
mint akármelyik helyiségé. Ott 
is, mint Pécsett is minden iskola 
zsúfolva van és a mi gyerme
keinket csak akkor veszik oda 
fel, ha esetleg hely marad a mi 
részünkre is Hát mi mostohák 
vagyunk? Talán azért, mert a 
végeken lakunk és sokszor szen
vedünk és tűrnünk keli?!

A Dunántúl 1933 évi október 
hó 27. számában beszámol egy 
kimu'atásban azokról a gyerme
kekről, akik naponta vidékről 
járnak be Pécsre iskolába Alig 
van a vármegyének olyan távo
labb eső községe, ahonnét ne 
volna tanulója a pécsi iskolák
nak. Csak egy példa a sok kö
zül : Mohács város közvetlen 
szomszéd falujából egy diák 
mindennap vonattal jár be Pécsre 
gimnáziumba. Hogy ez nTlyen 
fáradságot ró az illető gyermek
re, az kitűnik abból, hogy 
sokszor az éjjeli órákban ér haza 
és másnap már kora hajnalban 
elindul hazulról. Hát mennyi a 
mi vidékünkről a bennlakó és 
ha azok szülei havonta csak egy
szer látogatják meg gyermekei 
két 10—20 pengő a költség. 
Nem volna olcsóbb és kényel
mesebb nekünk Mohács? És 
ki adná máshová középiskolába 
gyermekét ? A piacunk'ott van, az 
utak és közlekedési eszközök is 
olyan kedvezők, hogy 20—30 
km.-nyi körzet minden falujából 
könnyen megközelíthető.

Helyiség van, tanerők is van
nak és a létszám is biztosítva 
lesz, hacsak a kerület minden 
helyiségből átlag 5 van. Nem 
akarok elfodult optimista lenni, 
de a pesszimistáknak mégis 
ezzel azt üzenem, hogy még 
zsúfoltság is lesz. Tehát nem 
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kell attól tartani, hogy esetleg a 
polgáriban nem lesz akkor meg 
a létszám.

Ha a vidéki tanulók három
negyed része lakna csak Mo
hácson, az egynegyed része 
mindennap bejáró lenne, akkor 
is 100—150 szegény kosztos- 
családnak adná meg a megélhe 
tést, sok érdekelt nyugdíjas is 
letelepedne stb.

Hát az iparosságnak, és keres 
kedőknek ez mit jelentene? Sze
rény véleményem szerint az ed
digi nyeremények között ez 
volna Mohács városának a fő
nyereménye, amiből még az egy- 
e őre kételkedőén gondolkodók
nak is biztosan hasznuk lenne. 
A d áksereg a város büszkesége, 
az épület Mohácsnak dísze lenne.

Minden megvan. Csak jó ke 
zekbe kell adni az ügyet és egy 
kis jóindulat hozzá, a szülői 
gondokon könnyitünk, könnye
ket törlünk és Mohács város 
lakóinak nagyobb jövedelmet, 
munkaalmat és könnyebb meg
élhetést biztosítunk.

Vegyük fel újból a harcot és 
ne csüggedjünk — még ha egy
előre anyagi áldozatok árán is — 
mert küzdelmünk eredménnyel 
fog járni és a szebb jövő hálás 
lesz érte.

Vidéki szülő.

A hatvan holdas gazda 
csolédje: háztartási alkal

mazott...?
Az OTI. egy furcsa határozata.

Tanulságos és érdekes lesz az 
alábbi história, mert nagyon so
kan okulni fognak majd ebből. 
Történt ugyanis, hogy egy mo
hácsi gazda, akinek hatvan ma
gyar hold földje van, cselédet 
fogadott fel. [Igy: cselédet, mert 
a magyar gazda a „gazdasági 
munkavállalót1' is, ha állandóan 
dolgozik nála, cselédnek nevezi, 
de — ha nálunk nem is szokás 
— még az apró gyermekeit is.

Mint törvénytisztelő gazda, 
miután a cseléd idegenből jött, 
eiső dolga volt az államrendőr
ségen bejelenteni. Egy ismerő
sét kérte meg, hogy hozzon neki 
bejelentő lapot „cselédje bejelen 
téséhez". Az ismerős hozott is 
„cseléd bejelentéshez", szolgáló 
űrlapot, amit a gazda hűségesen 
kitöltött és elküldte ki az állam 
rendőrséghez.

Az államrendőrség pedig — 
miután a cseléd a háztartási al
kalmazottak bejentésére szolgáló 
űrlapon volt bejelentve — to 
vábbitotta a megfelelő részt az 
OTI-hoz, amely viszont beteg 
segélyezési járulékot vetett ki. 
Amikor a gazda megkapta a fize 
tési meghagyást, először nem 
tudta mire jó ez, mert hiszen a 
gazdasági cseléd után nem kell 
az OTI nál fizetni s amikor meg
magyarázták neki, hogy ez mi
csoda, ismét teljes jószeműség- 
gél most már kijelentette. Abban 
a hiszemben volt ezekután, hogy 
most már el van intézve.

Jaj, pedig csak most kezdődött 
az igazi ...!

Ugyanis valaki megmagyarázta 
neki, hogy helytelen volt a kije
lentés, hanem a törlést kel

lett volna kérni, mégis meg
fogalmaztak egy levelet, amely
ben az OTI-tól utólagosan kérik 
a járulék törlését, mert hiszen a 
bejelentés tévesen történt, miután 
gazdasági cselédről van szó.

Az OTI kiküldte tisztviselőjét 
a gazdához s a helyszínen meg
állapította, hogy a cseléd, „gaz
dasági munkavállaló". Gazdasági 
munkában is találta, mert éppen 
a tehenek között foglalatoskodott. 
Ami természetes is, hiszen egy 
hatvan magyar holdas gazdánál 
akad mindig munka a jószág 
kőiül, segíteni kell a kapálásban 
s egyéb gazdasági munkálatok
ban s ha nincs elegendő család
tag — mintahogy ebben az eset
ben nincs — akkor a gazda 
cselédet tart.

.\mde az OTI pécsi pénztára 
nem igy vélekedett. A biztosítási 
törvény egyik szakaszára utalás
sal nem törölte a járulékot, mert 
mint Írják „ ... ha a munkaadó 
a munkavállalóját, aki nem esik 
biztosítási kötelezettség alá,

a valóságnak meg nem 
felelő adatok feltün 
tetősével biztosításra kő 
telezett alkalmazottként 
be jelente ni,

tartozik a járulékot utána meg
fizetni ..

Igen, ha valaki tudatosan, a 
pénztár félrevezetésének szándé
kával teszi ezt, ha azonban vélet
lenül, a bejelentési űrlapok nem 
ismerése folytán teszi ezt, talán 
mégis csak más elbírálás alá 
esik! ?

A gazda ezt a határozatot meg 
felebbezte a választmányhoz, de 
ott is igy vélekedtek. Most ma
radna neki a választott bíróság, 
ez azonban Pécsett székel s ha 
ott meg is nyeri az ügyet, ugyan 
annyiba kerülnek a beutazási 
költségek, mint a járulék, tehát 
inkább mégfizeti.. .

Eddig a történet. Ehhez ne
künk a következő megjegyzésünk 
lenne. Mi intelligens embereknek 
tartjuk magunkat, "de kijelentjük, 
hogy — miután nem igen van 
ezzel dolgozunk — ugyanígy el
tévedtünk volna a bejelentési kö
telezettséggel. Nem lehet és nem 
szabad egy jóhiszemű embert 
ezért úgyszólván megbüntetni, 
mert nem ismeri ki magát a be 
jelentési nyomtatványok között 
úgy, mint az OTI. tisztviselője...

Ebben az esetben mérlegelni 
kellett volna, hogy egyszerű gaz 
dáról van szó s ebből a szem
pontból jóhiszeműséget feltéte
lezni, ami tnyilvánvaló is. És 
máskor is ily esetben a szegény 
polgárokkal szemben elsősorban 
a jóhiszeműséget kell feltételezni, 
mert nekünk kérem ismerni kel
lene az adótörvényeket, a for
galmi adót szokásokat, a rendőr 
ségi és OTí. bejelentési módo 
kát, alkalmazottak kereseti adó 
bejelentését és még úgyszólván 
minden hivatal munkakörét és 
ügykörét, pedig ez nem lehet... 
Ha pedig nem lehet, lehetőleg 
elsimítani a hibát és nem rossz 
hiszemüséget feltételezni...

— Név változtatás. A belügy 
miniszte megengedte, hogy Betyo 
Gyula nagynyárádi kovács csa
ládi nevét Garamszegire változ
tassa.

Halottak napja.
.4 temetők virágba öltöztek. 

.4 későre nyúló ősz minden 
’ virágát, minden ékességét össze

szedték az élők és kivitték 
\ halottaiknak. Néhány szál 

gyertya égő lángja egy-egy 
síron, a virágok halmaza 
között égő lánggal hirdeti a 
megemlékezést, a megmarad
tak szeretetét.

Egy nap az egész évből, 
amely minden halottnak jut 
az élők részéről. Azoknak, 
akik talán nem is oly regen, 
itt küzdötlek-harcoltak az élet
tel, az életben, a darab ke
nyérért, miérettünk. .4 leg
szebb nap ez s úgy érezzük, 
hogy ezen a napon az égő 
gyertyák lángjaival üzenünk 
át, hogy ne feledkezzenek meg 
ők sem rólunk hiszen ... me- 
mento móri . . . jövünk mi is, 

l csak még — ki tudja mennyi 
— néhány röpke pillanat 
van itt a földön részünkre...

A halottak napja elmulik, 
de a virágok meg sokáig ott 
diszlenek a sírokon s a fél
behajtó ősz lassan elfagyasztja, 
itt is mutatva az elmúlást a 
ma még kacagó, jókedvű, hol
nap esetleg csendes, sápadtá 
vált arcú embereknek ...

— Áthelyezés. Schneider Re
zsőt Frigyes főherceg sátorhelyi 
uradalmának föintezőjét, ugyan
ezen rangban a magyaróvari ura 
dalomhoz helyezték át. A szim
patikus, az egész környéken közbe 
csülésnek örvendő főintéző távo
zását sajnálattal veszi tudomásul 
a környék úri társadalma.

— Ügyvédi hír. Dr. Német 
István ügyvédi irodáját II. Lajos 
utca 16. számú házba helyezte át.

— Eljegyzés Molnár Terikét 
Szombathelyről eljegyezte Koller 
József Mohács. Minden külön ér
tesítés helvett.j

— Országos vásár. F. hó 
6-án, hétfőn Mohácson or
szágos állat és kirakodó vasár lesz 
amelyre vészmentes helyről min
denféle állat felhajtható.

— A Független Kisgazda Párt 
németbólyi gyűlése Vasárnap 
délután a Független KisgazdaPart 
Németbólyon gyűlést tartott. A 
gyűlésen — amelyet Riesz Adam 
szajki gazda nyitott meg — Eck- 
hardt Tibor németül, Turchányi 
Egon németül, Dr. Szabó Karoly 
ügyvéd magyarul s végűi tselstö- 
ger Alajos olaszi esperes plébá
nos németül tartottak beszedet.

— A Kát. Legényegylet 
Leánycsoportja ma, vasarnap 
delu’án pontosan 4 órakor a 
belvárosi elemi népiskolában gyű
lést tart, melyen tagfölvétel is 
lesz. A tagoknak teljes szambán 
való megjelenését kéri ezúton az 
elnökség.

— A Nemzeti Egység Pártja 
gyűlését vasárnapra halasztottá. 
Lapunkmult szamaban emlékez
tünk meg a Nemzeti Egység 
PArtja mohácsi es dunaszekcsői 
gyűléséiről. Időközben az az ér
tesítés érkezett, hogy közbejött 
akadályok miatt a gyűléseket jövő 
vasárnapra, november hó 12 re 
halasztottak el. Egyébként a 
programm a jelzettek szerint ma
radna, csak a gyűlések ideje szen
ved halasztást.

— A Szinpártoló Egyesület 
uj tagjai figyelmébe. A Szin
pártoló Egyesület ebben a hó 
napbin megkezdi a tagdijrész- 
letek beszedését s a pénzbeszedő 
természetesen az újonnan jelent
kezett tagokat is meglátogatja. 
Miután a pontos tagdíjfizetésen 
alapszik a Szinpártoló Egyesület 
eredményes tevékenysége, mert 
csak a befolyt tagdijak alapján 
lehet megfeielő társulatot sze
rezni, ezúttal is kérik a tagokat, 
hogy az esedékes részleteket fi
zessék meg.

— A Mohácsi Sokacok Kato
likus Magyar Legényegylete, 
ma vasarnap este ponti fel 8 órai 
kezdettel, sajat helységeben, 

i (Rozsa u 29. volt Gazdakör) köz
kívánatra megismétli. „A legna
gyobb hatalom" c. táncos daljá
tékot 3 felvonásban. Belépődíj 

; 20 tói 60 fillérig.
— Képktállitás a Korona 

éttermében. F. hó 4-én, szom
baton reggel — lapunk megjele
nése napján — a Korona-éttermé
ben képktállitás nyílik meg. Va
dász Endre aliitja ki festményeit, 
rézkarcait és metszeteit. A mű
vész bajai kiállítása után jött Mo
hácsra. A bajai kiállítással kap
csolatban a bajai lapok a legna
gyobb elragadtatassal írnak a mű
vész tehetségéről s bizonyos, hogy 
a kiáilitás a mohácsi közönség 
tetszését is megnyerik.

— Közgyűlés. A Református 
Nőegylet f. hó 5-én, vasárnap 
d. u. tartja rendes közgyűlését a 
ref. elemi iskolában. A tagokat 
ezúton is kérik a teljes számban 
való megjelenésre.

— Bűnvádi eljárás Indul a 
pécsi sikkasztó ellen. Pécs .vá
rosának szenzációjává nőtte ki 
magát az a sikkasztás, amelyet a 
pécsi vizmüvoknel Szmida Géza 
tisztviselő követett el. A feltűnő 
ecettel a fővárosi lapok is foglal
koztak. A sikkasztást az tette 
lehetővé, hogy nem vezettek ket
tős könyvvitelt s igy nem jöttek 
ra Szmida manulacióira. Ez év 
elején szervezték at a vízmüvek 
köny vvitelét s ekkor Szmidanak 
abba kellett hagyni a szikasztást, 
de még egyszer megkísérelte s 
ekkor jöttek rá. A könyvvizsgálat 
15.800 pengőben állapította meg a 
siknasztas végösszeget. A nyomo
zás befejezése után Szmida Gézát 
átkisértek az ügyészségre. A bűn
ügyi iratok áttanulmanyozasa után 
az ügyészség 1 rendbeli folytatóla
gosan elkövetett hivatali sikkasz
tás büntette cimen készített vad
indítványt s ez alapon indítvá
nyozta a megtévedt alkalmazott 
előzetes letartózatasba való helye
zését.
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— Egyesültek a magyar 
horogkeresztes pártok. Eddig 
mint ismeretes Magyarországon 
két Nemzeti Szocialista (horog
keresztes) párt szervezkedett. Az 
egyik Aleskó Zoltánt, a másik 
Böszörményi Zoltánt ismerte el 
vezérének A két párt között egy 
időben ádáz harc dúlt, de ug>- 
látszik a vezetők is belátták, hogy 
ezen az utón nem lehet az egy 
ségen alapuló nemzeti szociáliz- 
must megszervezni. Mint a la 
púnkhoz küldött jegyzőkönyvből 
is kitűnik, a két párt október 
10 én Böszörményi Zoltán nélkül 
egyesült s most a párt Meskó 
Zoltán vezérlete alatt folytatja 
szervezkedését.

— Koldusok a temetőben. A 
szerdai Mindenszentek ünnepén 
az egri norma nagyobb dicsősé
gére egész sereg koldus állott a 
temetőhöz vivő utón, de a teme
tőben is. Mar ismételten felszólal
tunk az ellen, hogy a szegény
ellátás bevezetése mellett is jár 
nak koldusok. Most egész nyil
vánosan koldultak ott és senki 
hatósági közeg ez ellen nem in
tézkedett. Úgy vettük észre, hogy 
idegenek is voltak köztük, ami 
aztán külön kritikát von maga 
után. Mohács városnak elsősorban 
a mohácsi szegényekről keli gon
doskodni, van elég s az idegen 
koldusokat egyszerűen ki keli til
tani innen.

— Nem mondják be többó 
a három percet az interurbán 
beszélgetésnél. Az interurbán 
beszélgetésnél a telefónközpont 
eddig mindig jelezte, ha a három 
perc lejárt, ami figyelmeztette a 
beszélgetőket, hogy újabb díjfize
tés terhére hosszabbithatjak csak 
meg a beszélgetést. A posta ve
zérigazgatósága most uj szokást 
tervez bevezetni, hogy ezentúl a 
központ nem fogja figyelmeztetni 
a telefonálókat Ez természetesen 
a beszélgetések megdrágítását 
vonja maga után, mert hiszen 
senki sem szokta órával a kézé 
ben mérni az időtartamot. Az 
érdekeltségek előterjesztéssel for
dulnak a távbeszélő vezérigazga
tóságához, hogy hagyja meg a 
régi rendet s a három perc le
teltét ezentúl is jelezze a köz
pont.

— Csökkent a megélhetési 
Index. Októberben a megélhetési 
index az előző havival szemben 
0 72 százalékkal csökkent. Az 
olcsóbbodás az élelmiszerárak 
esése folytán következett be. Az 
1914 évi állapotokkal szemben 
élelmiszer Árak 15.13 százalékos 
olcsóbbodást mutatnak, ellenben 
az összes szükségleti cikkek árát 
számítva 18.6 százalékos drágu
lás tapasztalható.

— A pécsi barack diadala. A 
pécsi idegenforgalmi hivatal most 
készítette el jelentését a pécsi ba
rack értékesítéséről. A pécsi ba
rackból a jamboreen 894.3 kg.-ot 
adtak el, a többit — a beszállított 
mennyiségből — máshol értékesí
tettek. A termelők igen szép ara
kat értek el s különösen a ca- 
binet minőség hozott szép árat, 
amennyiben kilóját 1.08 P.-ért 
adták el.

— Talált tárgy. Folyó hó 
24-én egy darabj szemüvegtok s 
benne egy darab szemüveg talál 
tatott. Igazolt tulajdonosa a rend
őrkapitányságon átveheti.

'A Mohácsi volt Úrbéresek Közös Erdőbirtokossága 
dr. Német Kálmánt választotta meg elnöknek.

Vasárnap délután népes köz
gyűlése volt a Mohácsi Volt 
Úrbéresek Közös Erdőbirtokos- 
ságának. A nagy érdeklődés a 
közgyűlésen szereplő elnökvá
lasztásnak szólott, amikor néhai 
dr. Réder Károly elhalálozásával 
megüresedett tisztséget kellett 
betölteni

A kögyülést megelőzőleg dél 
után 2 órakor választmányi ülés 
volt Pécsi István alelnök elnök
lete mellett. A választmány a 
folyó ügyek letárgyalása után 
jelölő bizottságot alakított, amely 
rövid tanácskozás után mohácsi 
Német Kálmán dr. ügyvédet, 
Frigyes főherceg uradalmi ügyé
szét jelölte az elnöki tisztségre. 
Ezt a jelölést a választmány egy
hangúlag tudomásul vette és a 
maga részéről is javasolta a köz
gyűlésnek

Délután 3 órakor nyitotta 
meg a közgyűlést Hrobács Jó
zsef főerdőmérnök. akit a Mező
gazdasági Kamara küldött ki az 
alnökválasztó közgyűlés lefoly- 
letására. A megnyitóban kegye- 
letes szavakkal emlékezett meg 
dr. Réder Károly elhunyt elnök 
tevékenységéről és javaslatára a
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— Lesz pénz I A magyar ál
lam 30 millió pengő értékű ólján 
váltópénzt verethet, amely nem 
nemes fémből készült. Ebből az 
összegből eddig 22 millió pengő 
váltópénzt bocsátották ki, inig 
most a fenti keret terhére további 
5 miliő darab egyfillérest veret
nek, 50.000 pengő értékben. Pénz 
tehat lesz, mert hát ne nézzük 
azt, hogy egyfilléres, ha ötmillió 
d rab van belőle, minekutána igen 
szép dolog milliókban beszelni. 
Egyébként is fillérből lesz pengő, 
meg hat aki a kicsit meg nem 
becsüli, a nagyot nem érdemli...

— Nem bzellk a tagdíjat a 
pécsi iparosok. A Pécsi Ipar 
testület Pécs városához fordult s 
9000 pengő előleg folyósítását 
kerte azzal az indokolással, hogy 
a pécsi iparosság oly súlyos 
anyagi helyzetben van, hogy 
nem tudta a testületi tagdíjakat 
sem fizetni Az ipartestület az 
előleg íejeben atcedalna követelé
sét a varosra, amely azt közadók 
módjára hajtana be.

— a jótékonysági mulat
ságok ellen. Németországban 
rendelet jelent meg, amely meg
tiltja az u. n. jótékony celu mu
latságok rendezését, mert ezeket 
nem tartja összeegyeztetnetöne k 
az igazi jótékonyság fogalmával. 
— Mennyire igaza van ennek a 
rendeletnek, amely megszüntet 
egy olyan szokást, amikor a jó- 
izlesü ember szajaban mindig kis 
keserűség maradt. A fenyes bál
teremben draga ruhákban, első 
rangú ételek es italok mellett jóté
konykodna < a szegények javara. 
A belépődíj mondjuk 2 pengő, 
ebből rendezési, rendőrségi, zene, 
stb. költsé6ek címen elmegy úgy 
másfél pengő s tényleg megma
rad ötven fillér per koponya a 
szegényeknek. Ugyanakkor a bál 
belekerül az apanak 30—40 pen
gőjébe. És ha pld. megjelennek a 

j közgyűlés jegyzőkönyvileg örö- 
| kitette meg emlékét.

A tárgysorozaton a választ- 
i mány jelentése, majd a költség

vetés szerepelt s ezután került 
sorra az elnökválasztás. A köz
gyűlés mintegy 12 ezer szava
zatot képviselő jelenvolt tagjai 
egyhangú lelkesedéssel dr. mo
hácsi Német Kálmánt választot
ták meg elnöknek. Az uj elnö 
kért küldöttség ment, akit meg
érkezésekor lelkesen ünnepeltek.

Az uj elnököt Horbács József 
üdvözölte, aki válaszában bizto
sította az erdőbirtokosság tag
jait, hogy minden erejével azon 
lesz, hogy a mohácsi gazdák ezt 
a nagyjelentőségű intézményét 
munkájában, fejlődésében támo
gassa.

Az közgyűlés ezen ünnepélyes 
aktussal véget ért.

A választás az érdekelt gaz
daközönség legszélesebb rété 
geiben a legnagyobb megelége 
déssel találkozott, mert mohácsi 
Német Kálmán dr személye, sze
retetreméltó egyénisége minden
hol köztiszteletnek és közmeg
becsülésnek örvend.

szegények részére kéregető höl
gyek s kérik a harminc fillért, 
ugj anettől a családapatói, akkor 
tönkremenetelről és egyebekről 
beszél s esetleg oda sem adja 
ezt a hatalmas összeget... Le
gyünk egyszer igazán jótékonyak 
s ha mulatni akarunk, valljuk be 
és mulassunk, ha ugyan van 
miből. ..

— Anyát keres... Rincsó 
\ József 1913 evben Miskolcon szü

letett es ugyanottani lakos a mis
kolci rendőrségen ismeretlen he
lyen tartózkodó édesanyjának fel
találása érdekeben a nyomozás 
megindítását kerte. Édesanyjáról, 
kit Rincsó Máriának nevez, csak 
annyit tud, hogy jelenleg mint
egy 40 éves korú lehet. Születési 
helye Dobsina. Termete magas, 

i haja vöröses. Egyébként őt — 
Rincsó Józsefet — két hetes ko
rában a miskolci Erzsébet kór- 

, hazban hagyta. Mindazok, akik 
nevezettről valami közelebbi ada
tot tudnak, ezt vagy a mohácsi, 
vagy a miskolci rendőrségen je
lentsek.

— Ellenőrzés alá kerül az 
úszás oktatás. A hivatalos lap 
közli a belügyminiszter rendeletét, 
amely az uszasoktatast engedély
hez köti. Az úszómesternek leg
alább a 21 e.etevet kell betölteni, 
magyar állampolgárságot es bün
tetlen előéletet igazolni és az 
állami vizsgázó bizottság előtt 
vizsgát tenni. A most uszasokta 
tassai foglalkozók kötelesek 1934. 
május 1-ig folyamodni a további 
oktatás engedelyezese iránt.

— Uj váltótörvény Készül. Az 
ígazsagügyminiszeriumban már 
hosszabb ideje dolgoznak a vál ó- 
törvény reformján. A munkálatok 
annyira előre haladtak, hogy az 
uj váltótörvény ebben az évben 
eletbelép. Az uj törvénynek sok 
uj intézkedése van, amelynek be

vezetését már rég óta sürgették 
az érdekeltek.

— A pécsi kereskedelmi al
kalmazottak a vasárnapi mun
kaszünetért. Pécsett már hosz- 
szabb idő óta meg van a vasár
napi munkaszünet, azouban egye, 
sek mozgalmat indítottak annak 
megváltoztatásáért. A pécsi keres
kedelmi alkalmazottak vasárnap 
gyűlést tartottak, amelyen rámu
tatták, hogy a vasárnapi nyitva 
tartás nem segítene a kereskedő
kön s hogy ezért a már 15 éve 
bevált vasárnapi munkaszünetet 
továbbra is tartsák fenn A gyű
lés egyben követelte az egész 
országra kiterjedő vasárnapi műn- 
kaszünetet és a zárási idő tör
vényes rendezését.

— Termelők és Fogyasztók 
Nemzeti Blokkja. Ezzel a cim- 

’ mel az Országos Gazdikor au- 
I gusztus hó 20 án tartott közgyű- 
! lesének határozatából kifolyóan, 

újszerű tömörülést szervez. A 
Termelők és Fogyasztók Blokkja 
közös táborba igyekszik beszer
vezni a termelőket és fogyasztó
kat a különféle kartellek, mo.no- 
polisztikus központok, illegitim 
közvetítők ellen, hogy megvédje 
úgy a mezőgazdasági, ipari, mint 
a szellemi termelést is, azt jöve
delmezővé tegye. Az alapszabá
lyokat kidolgozták és november 
hó 12-én délelőtt 9 órakor Buda
pesten a Lloyd dísztermében tart
ják meg a díszközgyűlést.

— A sütőipar engedélyek uj 
rendezése. A kereskedelmi mi
niszter rendeletet adott ki, hogy a 
sütőipar ezentúl csak ipar engdély 
alapján gyakorolható. Az iparen
gedély kiadása előtt az iparható
ság meggyőződik, hogy a sütöde 
helye és berendezése megfelel-e a 
törvényes követelményeknek.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi október hó 
27 tői 1933. november hó 3-ig. 
Születések; Matkó János és Jak- 
sics Katalin gyermeke: Katalin, 
Boros Antal és Sárközi Gizella 
gyermeke: Terézia, Virág Lajos 
és Németh Erzsébet gyermeke: 
Erzsébet, Nagy Ferenc és Dara 
Maria gyermeke: Maria, Kiss 
Aurél és Schantzl Matild gyer
meke: Erzsébet, Haász István és 
Kulutacz Maria gyermeke: Ilona, 
Balatinácz Pál és Pávkovics Ma
ria gyermeke: János, Martines 
Maria gyermeke: Katalin. Házas
ságkötések : Pataki József es Tóth 
Ágnes, Gadányi Antal és Magyar 
Anna, Gulyás János és Kósza 
Ilona, dr. Csáky Árpád és Uhl 
Mária, Rókus János és Dutka 
Julianna, Bodrics Vilmos és Mitt- 
Ier Róza, Mijokovics János es 
Göbl Teréz, Élő Pál és Faragó 
Erzsébet, Haber György es 
Rosenthal Éva Magdolna. Halá
lozások: Tadity Radojka 10 hó
napos, Keinrath Györgyné68 eves, 
Makai György 78 éves, Pantyata 
János 5 éves, Papp József 80 
éves.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. leír, téli 

gazdasági isicol a meteo
rológiai állomása jelenti 
1933. október 27-től nov. 3-ig 

Mohácson 
a hőmérsékleti maximum -f- 21 C° 
a hőmérsékleti minimum -f- 1 C° 

csapadék 1° 7 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG.
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— Hadimuzeumot létesíte
nek a 19 esek. A volt 19-es 
pécsi honvédek egy csoportja el
határozta, hogy a 19 es honvédek 
haditényeinek megőrzésére hadi- 
n uzeumot létesítenek. Ezúton is 
felkérik a volt 19 eseket, hogy 
akinek birtokában ezt a célt szol
gáló emléktárgy van azt Hím
mel Ferenc pécsi bajtárs cimére, 
Felső V.imhAz u. 40 sz. alá küldje 
el, ahol elismervény ellenében ve
szik át és helyezik el a létesítendő 
hadimuzeumban.

SPORT.
Nagymányoki SE — MTE 0:0

Nagymányok. Bajnoki. Biró : 
Sturm.

Az MTE vasárnapi nagymá
nyoki eredménye a 8-ik bajnoki for
duló legnagyobb meglepetése volt 
A PEAC-ot verő NSE otthonából 
elhozni egy pon'ot, nagy sikert 
jelent Különös értéke van a si
kernek akkor, ha olyan csapat 
vesz el egy pontot a favorittól, 
mint — sajnos mostanában — az 
MTE. Az NóE nagy győzelmi és 
gólaranyjavitó reményekkel szállt a 
küzdelembe. Csak igy történhe
tett meg, hogy az MTE legény
ségével kiállt bajroki mérkőzésre 
annak ellenére, hogy a mohácsiak 
viharos utazas után a kitűzött 
időnél 35 perecéi későbben ér
keztek a mérkőzés színhelyére. 
Az NSE a 0 : 0 után bánta is e 
könnyelmű beleegyezést, de eső 
után köpönyeg ... Az MTE tel
jesen vedekezve játszott eleinte s 
n tkor az 1. felidő gól nélkül vég- 
zcdött, akkor a center és szélsők 
revén veszélyes lefutásokkal ostro
moltak az eiler.fél kapuját.

A taktika jól bevait es kis sze
rencsével győzni is tudott volna 
az MTE Az agyagos talaj síkos 
volt, külör.ösan pedig azzá lett, 
mikor a II. felidőben 20 perces 
zápor lepte meg a mérkőző fele
ket. Ez csak Dichternek tett jó', 
aki eddig is jó volt, de azután 
csúszó-niaszó stílusával tette lehe
tetlenné ellenfeleit, mellette Dettkó 
volt az, aki kitűnő kvalitásait 
még a hátvéd nehéz posztján is 
jói érvényesítette. Balatoni is ki
tett magáért, amikor Berg 11- 
esét ártalmatlanná tette. A többi 
is küzdött, kinek-kinek hogyan 
ment, de becsülettel.

Az NSE vesztese lett saját elbi
zakodottságának. A biró — ami 
nagy szó — mindkét fél általános 
megelégedésre vezette a játékot.

•
Vasárnap az MTE Komlón 

játszik bajnoki mérkőzést. Az 
eredeti terminus november hó 
19-én volna, de mindkét csapat 
beleegyezésére a szövetség előre
hozta.

e
Délnyugat válogatott labdarugó 

csapata vasárnap Nyíregyházán 
játszik Szentkorona kupa-mérkő
zést kelet csapatával.

«

A 8. forduló eredményei:
PVSK—PSC I 5 :‘2 (2 :0)
TSE—DVAC 3:1 (1: 0) f |
PÁC—DPAC) 3:0 (0:0)
PEAC—KJE t 3 :|0 (1:0) J
BTC-SSE 1:1 (1:0)

* .. üá

Az MTE őszi szereplése elé 
Mohács sporttársadalma valami 
bizakodó várakozással tekintett. 
Ennek ok’.t sokan abban látták, 
hogy Bárácz István, aki edző
tanfolyamon vett részt, vette ke
zébe az MTE gárdáját. Tőle vár
ták a rossz szellem átalakulását 
és a régi mohácsi sport feltáma
dását Hogy ez nem következett 
be, nyilvanvalóan őt tették meg 
bűnbaknak. Ped g a dolgok ilyen 
felfogása téves A tréner az orvos 
szerepét tölti be, miként ennek 
munkája is időbe teiik, úgy a 
tréner rövid munkájától sem lehet 
csak úgy máról holnapra csodát 
várni. Hiaba van jó tréner (edző), 
ha a csapat tagjai között szemé
lyes ellentetek dúlnak, mely a 
pályán sem szűnik meg. Hiába a 
tréner minden igyekezete, ha a 
heti edzéseken az első vonaiú 
játékosok közül állandóan 2—3- 
nál több nincs jelen. Hiába a 
tréner jóakaralu munkája akkor 
is, ha közte és a vezetőség kö
zött nincs meg a szoros kapcso
lat, ha egyik a másikkal homlok 
egyenest ellenkező munkát végez. 
Hiaba minden buzgolkodás akkor 
is, ha ez a játékosok renitenssé- 
gén törik meg, vagy a könnyen 
kritizáló, de keveset méltányló 
publikum hangján. Végül negatív 
a tréner munkája akkor is, ha 
olyan „igazi" játékosok szavaban 
sem bízhat. Az olyan „nagy" 
neveket viselő játékosok makacs
ságának megtörése pedig nem a 
trener dolga. Ezek, ha van jóér
zésük, akkor önként jelentkeznek 
szolgalattételre az MTE-nél, hogy 
ludasukkal, de főként akarásukkal 
segítsek ki a bajból egyesületünket. 
Nem egy, nem is kettő van ilyen, 
akik nem restéinek kivetkőzni 
„öregségükre" sem, csakhogy ki
bújjanak adott szavuk megtartá
sának kötelessége alól. Ezek a bűn
bakok 1 Nem a trerer és nem az a 
fiatal társaság, mely jelenleg még 
nem képes pótolni az elődöt. Ez 
a fiatal társaság, kellő igyekezet
tel — közeljövőben már produ
kálhat valamit A veresegeket ilyen 
szemszögből is kell tudni meg
ítélni, nemcsak lekicsinylő mo
solygással.

Bírálni szabad, sőt kell is, de 
beszélni könnyű, dolgozni, javítani 
nehéz, pedig most ez kell. Tes
sék mindenkinek, akinek a sport 
szívügye, azon dolgozni, hogy az 
MTE minél előbb a régi legyen, 
azután mindjárt könnyebb lesz 
kritizálni is, mert kevesebb lesz 
az „anyag*. _______ ________

— Teli divatlapok megér
keztek es kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- es papirkereske- 
deseben Mohács.

Szerkesztői üzenetek.
Vidéki tzGIő. Szívesen állunk 

a rendelkezésére, de még szívesebben 
vennénk, ha adatokat küldene. Akár 
kis-akár nagyközségben pontosan tud
ják név szerint kik járnak, vagy készül
nek gimuáziúmba Ezeket a neveket 
kérjük összegyűjteni és egy kis statisz
tikát készíteni belőle. Szó! ez az üze
netünk más vidéki tisztviselőknek is, 
elméleti fejtegetések helyett számo
kat kérünk, mert elméletileg teljesen 
egyetértünk úgyis.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

Laptulaldono* és kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

Gyümölcsfa,rózsa, 
díszcserje stb. 
jutányos áron kapható 

Gazdasági Kertészet 
Báfj Baranya megye

Egy jókarban levő

gyermekágyat
megvételre keresek

Páncsits.
1933. vh. 592. sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Szabó Károly ügyvéd által 
képviselt Schultz Cedamir gör. 
kel. szerb lelkész végrehajtató 
javára végrehajtást szenvedett 
sároki lakos ellen 66 pengő 
tőke és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbiróság 1933. Pk. 3046 sz. 
végzésével elrendelt kielégitési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1933. évi julius hó 
18-án le, illetve felülfoglalt és a 
592 1933. sz. foglalási jegyző
könyvben 1—3 tétel alatt össze
irt 12010 pengőre becsült in
góságokra a mohácsi kir. járás
biróság 3046 1933 számú 
végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLÍ. t c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre,ha kielégitési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs 
végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében Sárokon leen
dő megtartására 1933. évi no 
vember hó 10 napjának délután 2 
óráját tűzöm ki, amikora biróilag 
lefoglalt bútor, cséplőgépkészlet, 
traktor, korcsma berendezés stb. 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés ellené
ben eladom. Az árverés alá kerülő 
ingók a becsérték kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem adha
tók el.

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

Mohács, 1933. évi október hó 
20 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint birósági kiküldött

Férfi inget 
bármely kivitelben és mindennemű férfi 
fehérneműt mérték szerint szavatosság
gal készíti Pontosan ! Szépen! Gyorsan! 
Olcsón!

V0R1SEK
férfi fehérnemű üzeme.

Különböző jó fajta 

a I mafa, 
közte körülbelül 1200 darab 

garantált 
Jonathán almafa eladó. 
Cím: Fii'dő ucca 2. Mohács.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

Zephir kályha
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Eladó ház
a Molnár ucca 23. szám alatt. 

Érdeklődni lehet ugyanott

Balázs József
tulajdonosnál.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

PETRÚLÉUm

Díjmentesen átalakít juk

ALADDIN 
pefróleumgáz lámpára 

Nincs pumpál ás. előmelegítés. 
Automatikus üzem. — 125 gyertyaerejű hófehér 
izzófény, szagtalan, zajtalan, robbanásmentes.

ÁTALAKÍTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

p 20.—

Kérjen díjmentes bemutatást 
KRAMER ANTAL FIAI cégtől 

Mohács.
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Ültessünk gyümölcsfát!
Értesítem Mohács és környéke n. 

é. közönségét, hogy ifi Zsiga András 
jóhimevű szegedi faiskolájának kép
viseletét .átvettem

Gyümölcsfák, rózsák, 
díszfák és cserjék

a legolcsóbb napi áron kaphatók. 
Előjegyzéseket már most elfogadok.

Kertészetemben vágott és cserepes 
virág nagy választékban kapható és 
koszorukótést a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig olcsó áron elvállalok.

Szives pártfogást kér 
özv, Peck Gusztávné 

kertészete.

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

önálló 4 szobás

lakás

Piaci áraki he*tl"’X
Búza — — 7.— p
Rozs — — 4.— p
Árpa — 6.— P
Zab — — 5.50 P
Tengeri csöves 3— P 
Tengeri morxs. 7.— P 
Bab — — 9.— p

A dunaszekcsöi piac-téren álló 

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

eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

KISSFALUDY VIDOR 
ny. jegyzőnél.

Szerb ucca

8. számú házamat
szabad kézből eladom.

Átyimovits Lázár
háztulajdonos.

mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó. 
Felvilágosítást ad

NÉMET GÉZA
Kossuth Lajos u. 45,

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

Értesítem a közönséget, hogy 
a piacon a szokott helyen 

különféle fűszerpaprikát 
árulok.

LIZIGAM ANTAL 
Szentháromság u 10.

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

F
I

flL, 
VöL iwc>

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

csekély zsírtartalmú 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.

I

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




