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A munkanélküliek.
A selyemgyár ügyében itt 

járt belga érdekeltség képvi
selője egy kicsi, furcsa em
berke volt. Amikor a két 
minisztérium kiküldötteivel 
kijött a gyár épületéből mint
egy 70—80 munkásnő és 
munkás állt az ajtó előtt. 
Reménytől csillogó, de a 
szegletben kissé bizalmatlan 
leány és asszony szemek 
nézték az embereket s arcuk
ról szinte lesugárzott a vágy, 
hogy megkérdezzék az ura
kat, mi lesz? Lesz-e kenyér, 
lesz-e munka, megindul-e a 
hatalmas épületben ismét a 
gépek sokasága, zúg-e majd 
a munka zaja, hoz-e friss 
cipót a szegény emberek asz
talára ?

A kis belga elcsodálkozva 
nézte a munkásnőket s ami
kor megmagyaráztak, hogy 
ezek a gyár megindulása re
ményében, a munka hitében 
jöttek ide, nagyon jól esett 
neki. Ha a gyár megindulá
sából lesz valami, nagyon 
sokat fog jelenteni a munkás
nők felvonulása, mert a kis 
belga ezt külön is hangsú
lyozta.

— Nálunk — mondotta — 
ugy kell levélben felkeresni 
és meghívni a tisztelt mun
kás urakat. Jól esik látni ezt 
a munkakészséget.

A munkakészséget! Bizony 
a „győző" államok legkiseb- 
bike el sem tudja képzelni, 
hogy milyen munkakészség 
van itt! Mennyire vágyódnak 
a túlságosan is kipihent iz
mok a munka után, de főleg 
mennyire kell az a pár ga
ras, amit a munka jelent az 
embereknek. Ott a csoportok
ban érdekes volt meglátni, 
hogy mennyien vannak, akik 
oly szívesen dolgoznának, 
akiknek annyira kellene a 
kereset, amit a munka jelent.

Láttunk lányokat, akikkel 
naponta találkozunk s azt 
hisszük, hogy a séta a cél
juk, azt hisszük, hogy a j 
sétával pihenni, szórakozni, | 

az egészségüket ápolni akar
ják, pedig ezek szegények 
munka hiány miatt tétlenked
nek az utcán. Láttunk asz- 
szonyokat. akiknek a férje 
dolgozik, de bizonyára kevés 
amit hazahoz szombatonkint 
és meg kellene pótolni. Iste
nem, micsoda boldogság lenne 
ezekben a kis családokban 
ez az „áldáshalomzás" ha az 
asszony is keresne valamit, 
ha ő is hozzájárulna a ke
nyér gondokhoz, a mostani 
tétlenkedés helyett!

Elmondhatja a belga ott
hon a hazájában, hogy mi
csoda érdekes találmánya le 
hét a magyaroknak. Amikor 
a hajó kikötött még senki 
sem tudta, hogy kik jönnek 
vele Még csak azután terjedt 
el a hir, hogy a belga érde
keltség a selyemgyárat meg
nézni s esetleg üzembe állítja 
s mégis már percek múlva 
ott voltak a munkásnók. Elő
ször csak páran, de aztán 
mindtöbben és mindtöbben s 
a végén nem hisszük, hogy 
sok hiányozhatott azokból, 
akik egyszer naponta járták 
ide és dolgoztak, tevékenyed- 
fek és keresték kicsiny, de 
jól megérdemelt kenyerüket.

Elmondhatja a belga ott
hon, hogy ebben a népben 
mennyi munkakészség van s 
itt nem kell levelezni a mun
kásokkal. Jönnek maguktól 
és keresik a munka alkalmat. 
Elmondhatja, hogy micsoda 
poklot létesítettek ebből az 
országból ott Trianoban, hogy 
dolgozni kívánó munkás ke
zek százereinek nincs mun
kája. De megmondhatja a 
megbízó tőke érdekeltségnek 
is, hogy nagyobb istentelen- 
séget nem lehet elképzelni, 
mint a bujkáló tekét, amely 
elfelejtette a hivatását s a 
helyet, hogy munkát adna, fut 
remegve ,országokon, világo
kon keresztül, pedig milliók 
és milliók varjak tőle min
dennapi kenyerüket.

Ha egvszer a nagy tőke, 
a nagvgizdag urak megtud
nák érteni, hogy mit jelent a 
szegénységnek a mindennapi 
munka, ha megbecsülnék azt 
a munkakészséget, amely ott 
él minden szegény munkás 
szivében, ha egyszer a szi
vüket tennék a fejükbe,
XXXXXXXXXXXXX

Négy államnak dolgozna a bourett- 
fonal gyár üzembehelyezése esetén.

A belga francia érdekeltség és az érdekelt minisztériumok 
képviselői Mohácson — Mihálffy Vilmos dolgozik a gyár 

érdekében.
Kedden reggel a hajóval Mo

hácsra érkeztek dr. Mihók Ernő 
selyemtenyésztési felügyelő, mint 
a földmivelési miniszter megha
talmazottja, Flettner Henrik gaz
dasági tanácsos, a selyemtenyész
tési felügyelőség és a keresk. 
minisztérium részéről, Qotthard 
Zsigmond miniszteri főmérnök, 
Dr. Vér Tibor a József műegye
tem tanára, valamint a belga
francia tőkecsoport képviselői, 
akik már hetek óta tárgyalásokat 
folytatnak a mohácsi selyemgyár 
nak beurett fonal gyártásra való 
üzembehelyezése érdekében.

A hivatalos kiküldöttek és az 
érdekeltség képviselői Mihálffy 
Vilmos ny. államtitkár, ország
gyűlési képviselőnk közbenjárá 
sára érkeztek Mohácsra aki — 
mint megírtuk — a földmivelési 
és kereskedelmi minisztériumok
kal karöltve dolgozik az üresen 
álló gyár munkába állítása iránt. 
Mohácson is Mihálffy várta a 
kiküldötteket dr. Margitay Lajos 
polgármester és Fehérváry István 
műszaki tanácsnok kíséretében.

A kiküldöttek sorra járták a 
hatalmas gyárhelyiségeket, min
dent megtekintettek s hosszas 
tárgyalásokat folytattak a belga 
érdekeltséggel. A tárgyalások 
eredményéről a következőket si 
került megtudnunk:

A belgafrancia érdekeltség 
nagyszabású bourett-fonal gyár 
részére keres megfele'ő helyisé
get, amely

nemcsak a hazai szük
ségletet látná el, hanem 
Ausztria, Csehország és 
Jugoszlá via részére ex
portálna, mert ezekben 
az államokban sincs ilyen 
gyár.

Az üzem eszerint igen jelen
tékeny tényezője lenne gyáripa- 

agyvelejük helyébe, talán 
akkor megváltozna ez a világ, 
talán akkor akadna munka 
minden embernek és ne n 
lenne éhező, rongyos koldus 
és nem lenne elégedetlen em
ber, mert a munka jelenti a 
kenyeret, a megelégedettséget 
és a családi boldogságot.
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| runknak. A kormány mint felté
telt kikötötte, hogy az érdekelt
ség magyar részvénytársaságot 
tartozik alapítani.

A helyszíni szemlén a belga- 
francia érdekeltség képviselője 
kicsinek találta a gyárat nagy
szabású tervéhez s a hosszas 
tárgyalások legnagyobb része 
ennek az akadálynak az elhárí
tásával foglalkozott. Mihálffy Vil
mos minden rábeszélőképességét 
elővette, hogy Mohácsnak bizto
sítsa a gyárat, amely

éppen nagyszabású vol
tával mintegy 150—200 
munkásnak adna ke
nyeret.

A megbeszélések nem hoztak 
azonban végleges döntést. Az a 
terv merült fel, hogy vagy csak 
a gyár egy részét hozzák le 
Mohácsra, vagy pedig hozzáépí
tenek a gyárhoz és igy teljes 
üzemmel foghatnak munkához. 
Ez esetben azonban jogi komp
likációk keletkeznének a tulaj
donjog körül, mert az épület az 
állam tulajdona, mig a hozzá
építendő rész a részvénytársaságé 
lenne. A megbeszélések Buda
pesten folytatódnak s miután 
Mihálffy Vilmos közbenjárása 
folytán az illetékes földmivelési 
és kereskedelmi minisztériumok 
teljes erővel azon vannak, hogy a 

gyár Mohácsra kerüljön, 
minden remény meg van 
arra, hogy sikerül Mo
hács kívánsága szerint 
az ügyet dűlőre vinni.

Felmerült az a terv is, hogy 
amennyiben a belgákkal még sem 
sikerülne a megegyezés, ez eset
ben

mint selyemszövőt állít
ják ismét üzembe, ami
hez a helyszínén járt 
szakértők véleménye sze



mohács hírlap 1933. november 12.

rint mindössze 80 ezer 
pengőre lenne szükség s 
ezt esetleg a két minisz
térium folyósítja

Örömmel hallottuk a megbe
széléseken, hogy a mohácsi se
lyemnek milyen jó neve volt. A 
selyemtenyésztési felügyelőség 
szerint a mohácsi selyemnek el
ismert márkája volt már, mert 
minősége, hibátlan szövése min
denütt elismerésre talált.

Amig a kiküldöttek a helyisé
geket járták, ezalatt az idő alatt 
már az egész városban elterjedt 
a hire a helyszíni tárgyalásnak 
és csakhamar

mintegy 80—100 mun
kásnő és munkás gyűlt 
össze, akik körülvették a 
kiküldötteket, a belga 
érdekeltség képviselőit és 
kérték, hogy helyezzék 
üzembe a gyárat, hogy 
ismét munkájuk legyen.

A belga érdekeltség vezetője 
egy kis alacsony emberke volt, 
akinek ez a spontán megnyilvá
nulása a dolgozni akarásnak na
gyon jól esett. Meg is jegyezte, 
hogy mennyire örül ennek, mert 
náluk — mint mondotta — úgy 
kell levélben felkérni a tisztelt 
munkásokat, hogy hajlandók e 
dolgozni ?

A munkásnők ezután Mihálffyt 
vették körül és kérték, hogy 
hasson oda, hogy a gyár ismét 
dolgozzon. Mthálffy biztosította 
a munkásnőket, hogy minden 
erejével

rajta van, hogy minél 
előbb megkezdődjön a 
munka.

A kiküldöttek a gyár megtekin
tése után a Korona kávéházban 
tanácskoztak tovább, majd itt 
megebédeltek és a MFTR. hajó 
val tértek vissza Budapestre.

♦

Befejezésül még külön meg kell | 
említenünk Dr Mihók megjegy
zését, aki munkatársunk eiőtt 
külön is hangsúlyozta, hogy az 
egésznek Mihálffy Vilmos a 
mozgatója, aki fáradhatatlanul járja 
az illetékes helyeket s tárgyal a 
gyár érdekében. Ez a helyszíni 
szemle is az ő közbenjárására 
törént s reméli, hogy ez az ügy 
szeretet, lelkesedés megtermi a 
gyümölcsét és ismét megindul a 
munka az elnémult gyárfalak 
között.

— November 15 én hozzák 
forgalomba az olcsó ruházati 
akció szöveteit. Hirt adtunk már 
arról, hogy a kormány elhatároz
ta, hogy a rossz gazdasági vi
szonyok folytan mindjobban el
szegényedő és lerongyol dó gaz
datársadalom részére olcsó ruhá
zati cikkeket hoz forgalomba. 
Ezen terv most már a megvaló
sulás stádiumába lépett, mert ér
tesülésünk szerint az olcsó anyag
mintákat már eljuttatták vala
mennyi községbe és hogy azok 
november 15-én kerülnek a for
galomba, miután addig már meg
felelő mennyiségben elkészültek. 
Az olcsó ruházati akció által for
galomba hozott inganyag kiske
reskedői ára nyerspamutból |48'3 
f, a fehérített pamutszövet 62'3 
f, a sima festett pamutszövet 68*6 
i, mig a bekecsszövet kiskeres- I 
kedői ára 4 83 P, a struxé pedig 
2 09 pengő lesz.

Lényegesen emelkedett a város által különféle 
címen szedett fogyasztási adó.

Az erélyes rendszabályok hatása. — Bevételi többlete volt a 
vágóhíd Üzemének.

Ha figyelemmel kísérjük a gaz
dasági helyzetet, szemünkbe öt- 
lik, hogy az eladásra kerülő ja
vak száma a termelés és fogyasz
tás között évekkel ezelőtt fenn 
állott arányt messze túlmenően 
emelkedett. Ez nem csak az ipari, 
de a mezőgazdasági termelésre 
is vonatkozik. Az azonban, hogy 
a mezőgazdasági termelvények- 
ben túlkínálat van, — miként 
ipari téren — nem csupán a túl 
termelésnek és a fogyasztás csök
kenésének tulajdonítható, hanem 
ezeken, a gazdasági helyzet rósz 
szabbodása és az általános pénz 
telenség folytán előállott körül
ményeken kívül más tények is 
nagy szerepet visznek. Ugyanis, 
mig ipari téren a nyersanyagok 
alacsony ára nemcsak, hogy nem 
gátolja, de egyesen serkenti a 
a termelést és a rendelkezésre 
álló tőke nem teszi szükségessé 
az előállított cikkek azonnali ér 
tékesitését, addig a mezőgazda 
sági termelők, kiknél csupán a 
termelési önköltség emelkedik s 
a produktum piaci ára legkevésbbé 
sincs arányban az előállítással 
járó munkával, mint hogy a tér 
melés csökkentése létalapjukat tá
madná meg, a reájuk nehezedő 
terhek következtében kénytelenek 
még azt a termést is piacra dobni, 
amely jobb gazdasági viszonyok 
között saját, illetve gazdaságuk 
fenntartására volt szükséges.

Ennek tudható be az is, hogy 
mig évekkel ezelőtt a gazda állat 
állományát és ennek szaporulatait 
megfelelő ellenérték elérése előtt 
nem kényszerült eladni s azok 
tartásával gazdaságát jövedel
mezőbbé tette, addig ma, bár az 
alacsony terményárak éppen in
dokolttá teszik az állattartást, a 
gazdák részben tőke, részben 
hitel hiányában képtelenek meg
felelő anya állatok beszerzése ré 
vén az állattenyésztésre berendez
kedni. Sőt a meglévő állatállo
mányukat is kénytelenek pénzzé 
tenni, miáltal akaratuk ellenére 
és ön hibájukon kívül soha nem 
pótolható károkat okoznak ön 
maguknak.

Éppen ezért a most irt körül
mények következtében beállott 
túlkínálat, illetve a folyó év fo
lyamán életbelépett uj, szigorúbb 
ellenőrzést nyert rendeletek kö
vetkezménye, hogy a város által 
szedett helypénz, illetőleg a kü 
lönböző fogyasztási adók terén 
bevételi többlet jelentkezik.

Felkerestük ezért vitéz Szőnyi 
Alajos gazdasági tanácsnokot, aki 
érdeklődésünkre készségei elő
adta, hogy az uj vágóhíd hasz 
nálati kényszer, illetve a díjtarifa 
újabb szabályozása következtében 
a vágóhíd forgalom többlete a 
tavalyi év első tiz hónapjához 
viszonyítva 2 071 P 15 f re, mig 
a husfogyasztási adó 2647 P 28 
f re rúg. Ez a bevételi többlet csak
nem kizárólag a vágóhíd hasz
nálati kényszer bevezetésének tud
ható be, mert nem csak egész
ségügyi szempontból volt nagy
fontosságú ennak rendszeresítése

de gazdaságosabbá tette a város 
eme, nagy összeg beinvesztálá 
sával újjá épített üzemét is. Ez 
által volt csak elérhető, hogy 
beteg, vagy más okból ártalmas 
hús ne kerüljön forgalomba, ha
nem szakszerű kezelésben része 
süljön, ami ezelőtt szinte ellen
őrizhetetlen volt, aminek nem 
egyszer a fogyasztók látták ká 
rát.

A helypénzszedés terén is be
véted többlet állott elő. Ezzel, a 
város közönséget közelről érintő 
kérdéssel behatóbban kel foglal
koznunk Ugyanis nem egy kísér
let történi már, hogy ez a kér
dés közmegelégedére nyerjen 
megoldást, ami azonban minden 
igyekezet ellenére mai napig sem 
következett be. Ez év folyamán 
a Mohácsi Sokacok Magyar 
Olvasóköre terjesztett a város 
közgyűlése elé egy, a termelők 
tetszésével találkozó javaslatot. 
Nevezetesen arra való figyelem
mel, hogy a fennálló rendelke 
zések értelmében a helypénz 
szedés a háztartási alap javára 
ne n tehető gazdaságossá, a hely 
beli termelőknek a fizetés alóli 
mentesítését javasolták. Ez az 
ind'tvány, amely kétségkívül 

. méltányos alapon végleg rendez
né ezt a sokat vaudó kérdést, 
a képviselőtestület elfogadása 
ellenére sem valósulhat meg 
gyakorlatilag. Minthogy pedig 
ígéret tétetett annak idején, hogy 
amennyiben újabb mérséklés 
volna eszközö'hető, úgy az meg 
fog történni, felhívjuk a város 
vezetőségének figyelmét ezen 
ügyre.

Egyébként itt 1 387 P 31 f-rel 
haladta meg a bevétel a múlt év 
első tiz hónapjában elért jőve 
delmet. Ez az emelkedés egyrészt 
a túlkínálat, másrészt a fogyasz
tás csökkenése, illetve beszerzés 
halogatása és végleges elmara
dása folytán állott elő, mert a 
termelők áruikat több ízben is 
kénytelenek a piacra hordani és 
a helypénzt megfizetni, amely 
végeredményben csak az önkölt
séget emeli.

Bevételi többlet jelentkezik a 
kövezetvámnál is, ahol 2.763 P 
61 f emelkedés volt,

Bár a borfogyasztási adó terén 
a tavalyi évhez viszonyítva 8.423 
P 99 f csökkenés jelentkezik, a 
valóságban mégis túlhaladta a 
bevétel a tavalyit. Nevezetesen, 
ha figyelembe is vesszük, hogy 
az idén behajtott 56 482 P 54 f- 
ból mintegy 10.000 P a múlt 
év hátralékaként jelentkező 64 906 
P 53 f vei való összevetés esetén 
közel 10.000 pengő többlet je 
lentkezik. Ez nagyrészben az 
ezen adónem szigorú ellenőrzé
séből és behajtásából származik.
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— Gazda védelmi nyomtat- 
ványolc kaphatók Fridrich 
Oszkár könyv- és papirke- 
reskedésébcn Mohács.

Kisipari és kiskereskedői 
hitelakció — a városok 

hozzájárulásával.
A megindított kisipari és kts- 

kereskedő hite'akcíó céljaira a 
kereskedelmi miniszter 120 000 
pengőt irányzott elő azzal, hogy 
ezen összegből arányos felosztás 
utján mindami városok iparos és 
kereskedő társadalma részesí
tendő kölcsön utján segélyben 
amelyek az állami folyósítást 
meghaladó összeggel járulnak a 
kö'csön akcióhoz. Néhány város 
azonban, hogy nagyobb összeg 
álljon rendelkezésre az előírt 
összeget messze tu<ha'adó hozzá 
járulást helyez kilátásba az esetre 
ha az állam is hasonló összegre 

I emeli fel a juttatott összeget.
Most érkezett leirat a minisz

tériumból a város gazdasági ügy. 
osztályához, amelynek értelmében 
a hitelakció keretén belül a kor
mány a város kisiparos és kis
kereskedői megsegítésére 850 P t 
juttat az esetre, ha a város is 
ugyanily összeggel áll rendelke
zésre. Az igy előálló 1.700 pen
gőt tévő alapból a város kisiparo
sai és kiskereskedői nyernének 
legfeljebb 200 pengőig terjedő 
hitelt. A kölcsönvett összeg ki
zárólag áru — és anyag beszer
zésre fordítandó és 6l 2% os ka
mataival együtt egynegyed, ille
tőleg fél év múlva fizetendő 
vissza, amely határidő újabb fél 
évvel hosszabbítható meg.

A kérdésben először a város 
képviselőtestületének kell dön
tenie, a kölcsön feltételeit és 
módját annak idején közölni 
fogjuk.

Minthogy a hitelakció a teljes 
pangás és munkanélkül álló kis
iparos és kiskereskedő társada
lom megsegítését célozza, csak 
örömmel üdvözölhetjük annál is 
inkább, mert kifejezésre juttatja 
a kormánv abbeli akaratát, hogy 
minden társadalmi réteget egy
aránt segítsen a mai válságos 
helyzetben. Miután pedig a köl
csön csak áru és anyag beszer
zésre fordítható, serkentőleg 
hatna a termelésre is, amely ma 
forgó tőke hiányában úgyszólván 
teljesen szünetel, nem is említve, 
hogy általa hány munkás jut 
kenyérhez

Örömünk azonban hamar szer
tefoszlik nem csak azért, mert 
az igy nyújtott kölcsön kis ősz- 
szegénél fogva nem elegendő a 
termelés megindulására és az 
üres áruraktár pótlására, hanem 
a visszafizetési határidő rövid 
volta miatt is. Úgy véljük 
ugyanis, hogy ha az iparos és 
kereskedő üzemébe invesztálja a 
kölcsön kapott összeget, az elő
irt rövid határidőn belül nem áll 
módjában a termelt illetve vásá
rolt áruit értékesíteni, mert hi
szen köztudomású, hogy nem a 
termelés kis mértéke, vagy az 
áruk csekélysége folytán állott 
elő a forgalomcsökkenés, hanem 
a fogyasztás teljes hiánya mialt. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a köl
csön igénybevétele esetén a 
kisegzistenciák fél, illetőleg egy 
év múlva teljesíthetetlen kötele
zettségekkel találják szembe ma
gukat.
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A Nemzeti Néppárt november hú 19-én zászlúbontó 
nagygyűlést tart Mohácson.

Grieger Miklós betegeskedése miatt nem jött el a keddi 
értekezletre.

Kedden délután a Katolikus 
Legényegylet nagytermében a 
Nemzeti Néppárt tartott értekez
letet, amelyen a párt zászlóbontó 
nagygyűlését tárgyalták meg. 
Eredeti terv szerint Grieger 
Miklós a Nemzeti Néppárt vezére 
jött volna az értekezletre, azon- | 
bán betegeskedése gátolta meg 
ebben s helyette dr. Tóth Ernő 
országos központi titkár érkezett 
meg.

Délután 3 órakor volt az érte
kezlet, amelyen 160 ember vett 
részt. Az értekezletet Petrovics 
Károly elemi iskolai L igazgató 
nyitotta meg.

— Az uj párt — mondotta 
— nem akarja a mohácsi szét- i 
húzást fokozni, hanem közös elvi 
alapot keres, amelynek keretén 
belül találkozhassanak az embe- ' 
rek. Grieger Miklós vezérlete 
alatt álló Nemzeti Néppárt meg
hozza a lelkek egységét, a sze- j 
génység részére a szociális alko 
tasokat s ezek keretén belül egy 
lesz a nemzet a napszámostól 
egészen a királyig.

A tetszéssel fogadott beszéd 
után dr. Tóth Ernő állott fel. 
Először is kimentette Grieger 
Miklóst, aki az utóbbi napokban 
sok gyűlésen vett részt s miután 
beteg, kímélni kell az erejét. Ez
után a párt keletkezését ismer- | 
tette. Mintegyegy éve annak, hogy 
azok, akik a legitizmus híveinek 
vallják magukat, belátták, hogy 
a legitimista propaganda részére 
nem elegendők az addig volt 
egyesületek, mert a propaganda 
sokkal jobban érvényesülhet egy 
politikai párt kebelében. Ezért 
alakították a Nemzeti Néppártot, 
amely küzd a iegitimista felfogás 
érdekében.

Az első gyűléseket nem a 
Dunántúlon tartották, hanem el
mentek a Tiszántúlra, Karcagra, 
Debrecenbe, hogy onnan indul
jon ki mozgalom a legnehezebb 
helyekről.

A Nemzeti Néppárt Nagy-Ma- . 
gyarországért küzd Egész or- | 
szágot akar, nem egy darabot. 
Mindent, ami amiénk volt a Kár 
pátoktól a az Adriáig. Miénk 
legyen minden fűszál, minden fa 
Akarja, hogy a magyar katona 
ismét a régi határokon álljon őrt. 
Miedenkit, foglalkozásra és fele-

A városháza
Magyar nevük lesz a 

Ki kell terjeszteni
A városháza hivatali helyiségei

ből érdekes és örvendetes hírek 
érkeznek: A városháza alkalma 
zottai között mozgalom indult 
nevük megmagyarositása iránt, 

az összes tisztviselők és 
alkalmazottak, akiknek 
eddig idegen nevük volt 
megmagyarositják azt.

A hírek már hozzák is az uj 
neveket s örömmel halljuk az 
eddigi idegen hangzású nevek 

kezetre való tekintet nélkül hív
nak a közös munkához. Ezt az 
országot csak a törvényes főn 
felragyogó szent korona adhatja 
vissza A törvényes uralkodó vál
lát boritó palást jelenti az egész 
országot.

Jól tudja a párt, hogy az or
szág a mezőgazdasággal áll, vagy 
bukik Ezért különös gondot kí
ván fordítani arra, hogy a ma
gyar mezőgazdaság termelése is 
mét rentábi is legyen A virágzó 
mezőgazdaság az erő, amely fel
gyújtja a kialudt kisipari műbe 
lyek tüzét s kezébe adja a mun 
kásnak kihullott munkaszerszá
mát. Ezért a párt uj földrefor
mot akar. Rögzített mezőgazda 
sági árakat, amelyek biztosítják 
a föld hasznát

A párt zászlaja Griger Miklós 
kezében van, aki mindig a sze 
gények, az elnyomottak védője 
volt. O üzeni, hogy fel a fejjel, 
lesz még kikelet, lesz még Ma
gyarország I

A hatásos beszédet élénk él
jenzés követte, majd Petrovics 
Károly felkésére jelölő bizottság 
alakult, amelynek javaslatára az 
alábbi tisztikart választották meg.

Elnök: Erős József Alelnökök : 
Pécsi István, Csupics Lukacs, 
Láng Aladár és Ehrenfeld Antal. 
Ügyvezető igazgató: Petrovics 
Károly. Főtitkár: Dr. Csáky Ár
pád. Ügyész: Dr. Horváth Lajos 
Vidéki szervező: Dr. báró Mirbach 
Antal. Igeiglenes intéző bizott
ság: Halász Péter, Heréb József, 
Jamty Antal, Inkei Miklós, Kvála 
István, Kovács János, Leovics 
János. Lusztig Pál, Mohácsán An
tal, Petricsevics Lajos, Pazaurek 
János, Pávkovics Fülöp, Pavko- 
vics János, P. Rubavina József, 
Dr. Rüll János, Stranczinger Sán
dor, Schvarcz Gyula, Schön 
Miksa, Szitár János, Treuer Ke- 
resztély, Uhl Ferenc, Vörös Já 
nos.

A tisztikar megválasztása után 
Erős József köszönte meg az 
értekezlet bizalmát. Egyben be 
jelentette, hogy a Nemzeti Nép
párt nyilvános zászlóbontása no 
vember hó 19-én lesz Mohácson, 
amelyre Griger Miklós, gróf 
Sigray Antal és Palavichini őr
gróf jelezték részvételüket.

Az értekezlet ezután a Hiszek
egy elmondásával ért véget.

névmagyarositó akciója, 
városháza összes alkalmazottainak. — 

a mozgalmat az egész városra
helyett a magyar fülnek oly kel
lemes, uj magyar neveket. Ezeket 
egyelőre nem közöljük, majd a 
mozgalom befejezésekor, de ez
zel kapcsolatban rá kell mutat
nunk arra, hogy

a névmagyarositási ak 
dónak az egész városra 
kell kiterjednie.

A legszívesebben látnánk, ha 
a város polgármestere, Dr. Mar 
gitay Lajos állna egy ilyen ak

ció élére és esetleg a társadalmi 
egyesületekkel, intézményekkel 
karöltve dolgozna az eléggé nem 
helyeselhető cél érdekében.

Ha úgy hirtelen végig gondol
juk a vátos életében szerepet, 
hivatali állást betöltő családok 
nevein, szinte megdöbbentő, hogy 
mily kevés a magyar név közöt
tük. Ugyanakkor alig tudunk oly 
családot, amelynek idegen neve 
olyan jelentőségű lenne, hogy 
kár lenne felcserélni a magyar 
névvel. A város életében ezzel 
szemben már akadnak sze
repet vivő családok, akik 
megmagyarositották nevüket és 
ma már magyar nevük régen el
felejtette a régi idegen nevet.

Ezeken a hasábokon már so
kat irtunk a névmagyarosítás 
fontossága érdekében s nem 
akarunk ismétlésbe bocsátkozni. 
Lenne azonban egy két ötletünk 
az uj neveket illetőleg Az egyik 
az, hogy igen sok szép név van 
varosunkban, amelyek közül le
het választani s amelyeket érde
mes felvenni. De szét kellene 
nézni Mohács történelmében s 
kihalt magyar családok neveit 
felvenni, azután igen eredeti öt
letet hallottunk még, hogy a hősi 
hallottak magyar neveit átvenni s 
ezzel mintegy jelezni, hogy az a 
hazafias magyar lelkesédes, amely 
őket a hazaszeretetben a háláiig 
kisérte, tovább él nevükben az 
utódokban.

Egyébként a városházán egy- 
hatalmas könyv van, amelyben 
rengeteg magyar név között vá 
laszthat, aki tanácstalan s bízó 
nyara, kézséggel állanak mindenki 
rendelkezásére a névmagyarosítás 
ügyében.

Nagyon szeretnénk, ha szavai
nak hatása képen megindulna a 
mozgalom s szivesen láttunk 
minden hozzászólást ebben az 
ügyben, amely érdemes arra, 
hogy állandóan felszínen tartsuk 
mind addig, amig ezen a földön 
mindenki magyar névvel él a 
magyar területen, magyar kenyér 

i mellett.

A mohácsi szabadliceum 
1933-1934. évi 

progíammja.
November hó 16 án Kápolnai 

Zsigmond dr. esperes-plebanos: 
Az emberi élet erteime Gothe 
Faustjában.

November hó 23 án dr. Vörös 
Marton egyetemi lektor: Svéd 
ország. Velitettképes előadás.

November hó 30 án dr. Kovrig 
Jar.os a „Magyarság" Keletazsiai 
tudósítója: „A japan élet". Veti- 
tettkepes előadás.

December hó 7-én dr. Máté 
Karoly egyetemi magántanár: A 
reklám tudománya. Vetitettképes 
előadás.

December hó 14-én Kelemen 
Andor dr. szentszéki ülnök Pécs* 
belvárosi esperes-plébános. Szent
földi emlékek. Vetitettkepes elő
adás.

December hó 27-én. Mohácsi 
előadó.

1934. évi január hó 4 én 
Koczkás Gyula egyetemi magán
tanár : A világegyetem keletke
zése.

a márka csokoládé.

Január hó 11 én dr. Fejes 
György muzeum igazgató : Duna- 
szekcső és Mohács környéké a 
rómaiak korában. Vetitettkepes 
előadás.

Januar hó 18-án Schobert Jó
zsef polg. iskolai tanár: Lengyel
ország, különös tekintettel magyar 
vonatkozásaira. (Vetített képek kel.)

Januar hó 25-én dr. Duzár 
József egyetemi tanár: A gyer
mekorvostan köréből. Vetitettké
pes előadás

Február hó 1 én dr. Schaurek 
Rafael egyetemi tanár: Látogatá
sok a regi zenei világban (Bach 
Ha idei, Glück stb.)

Február hó 8-an dr. Scipiades 
Elemer egyetemi tanár: A nők 
testneveléséről.

Február hó 15 én Mohácsi 
előadó.

Február hó 22 én dr. Szilárd 
Leó gyak. főrealiskolai tanár : A 
nepek himnuszai.

Március hó 1-én A „Külügyi 
Tarsasag" vitaestje Magyarorszag 
külpolitikai helyzetéről és politikai 
célkitűzéséiről.

Az előadások mindenkor dél
után fel 6 órakor veszik kezde- 
ükét. Jegyek ára egész idényre: 

3 pengő. Egy előadásra 50 fillér. 
A jegyek kaphatók: dr. vitéz 
Horváth Kázmérnál.

— A kormAnyzóné ínség
akciója. Vitéz nagybányai Horthy 
Miklósné ezidén is fckérő szóval 
fordul az ország tehetősebb pol
gáraihoz, hogy ne feledkezzenek 
meg az ínségesekről. Nemes lelkű 
kormányzónénk insegakciója eddig 
minden évben sikerült. A társa
dalom felfigyelt mindig a magas 
helyről jött akcióra és megértő 
lélekkel sietett a nélkülözők meg
segítésére. Bizonyára az idén is 
ugyanazzal az áldozat készséggel 
fogja ezt tenni és ismét sok köny- 
nyet fog az akció felszáritani. 
Mohács városában a polgármester 
kapott gyüjtőiveket s az adomá
nyok nala ajánlandók fel, sőt 
egyenesen kérik az adakozókat, 
hogy ne a kabinet irodába, vagy 
postatakarékpénztár utján küldjék 
adományaikat, hanem a polgár
mesternél adjak le. Ez annál fon
tosabb, mert az itt jegyzett és 

Az
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itt összegyűlt adományokat Mo
hácson fogják, a mohácsi Ínsége
sek javára használni. Reméljük, 
hogy a tehetősebb polgárok nem 
vonják ki magukat s az akció 
sikerrel fog járni.

— Halálozás. Ungár Géza ny. 
igazgató-tanitó folyó hó 10-én, 
Dunaszekcsőn elhunyt A hir szó 
moruságot keltett mindazokban, 
akik a közbecsülésben állott ig - 
tanítót s érdemes munkásságát 
ismerték.

— Tombola az elszegénye
dett iparosok javára. A Mo
hácsi Általános Ipartoötülét veze
tősége ez év folyamán tombola 
játékot rendez, melynek tiszta jö
vedelmét az ínségbe jutott, elsze
gényedett és rokkant iparosok, 
valamint a meghalt iparosok öz
vegyei és árvái javára fordítja. 
Az ipartestület évről-évre folyósí
tott segélyeket, segélyalapjuk ez- 
idén kifogyott s ezért ily módon 
fognak segíteni a nélkülözőkön. 
Az iparosok tombola játékot még 
nem rendeztek s ezért városszerte 
óriás az érdeklődés. Az iparosok 
ipari termékekkel sietnek komoly 
tárgyakat jegyezni és adományoz
ni. A keieskedők, akik kivétel 
nélkül összeköttetésben vannak 
az iparosokkal, készséggel jegyzik 
adományaikat. A tombola játékot 
rendező bizottság szerényen mun
kálkodik. Adományok közvetlen 
az ipartestület jegyzői irodájában 
is leadhatók.

— Református egyház kö 
réböl. Az Országos Ref. Jóléti 
és Gazdasági Társulat kiküldötte 
Ádor Sándor lelkész vasárnap este 
7 órakor a ref. iskolában előadást 
tart a felnőtt egyház tagok szá
mára, hogy milyen előnyökkel 
jár minden ref. ember számára, 
ha ennek a szolid református 
társulatnak a tagja és ennek a 
biztosításaiban résztvesz. Minden 
egyház tagot ezúton is felkérünk, 
hogy saját jól felfogott érdekében 
jelenjen meg.

— Frontharcos Bajtársak 1 
Főcsoportunk folyó hó 26-án 
délelőtt fél 11 órakor tartja ren
des évi közgyűlését. Mar most 
felkérünk minden bajtársat, hogy 
ezen a közgyűlésen résztvegyen. 
A legnagyobb valószínűség szerint 
budapesti központunk is képvi
selteti magát. Tehát már azért is 
kívánatos, hogy a közgyűlésün
kön minél számosabban jelen
jünk meg. Vezetőség.

— A szőlősgazdák panasza. 
A szőlősgazdák közül többen kér
ték szóvátenni a bor ellenőrzés 
körüli eljárást. Ugyanis a város
háza részéről felhívást kaptak, 
hogy regyel 7 órakor legyenek a 
pincéjükben. Megtörtént azonban, 
hogy a kiküldött csak a késő 
délutáni órákban ért oda, de az 
is, hogy azon a napon egyálta
lában ott sem volt. Semmi külö
nösebb nehézségbe nem kerülne 
annak kiszámítása, hogy kb. hány 
órakor ér egy-egy pincéhez az 
ellenőr s eszerint megidézni a tu
lajdonosokat, mert ahhoz senki
nek sincs ideje, hogy egész na
pon át lesse, mikor is jönnek s 
a végén egyáltalában ne érkéz 
zenek oda.

— A Negró gyógycukorka 
csillapítja a köhögést és rekedt
séget. Hurut és nyálkásodás ellen 
kitűnő eredménnyel alkalmazható. 
Negró a torok kéményseprője.
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— December 10-én lesz a j 
Nemzeti Egység gyűlése. A 
Nemzeti Egység Pártja most va
sárnapra jelzett ülése fontos okok 
miatt ismét halasztást szenved. A 
gyűlés hutarnapja december 10-ike 
lesz s ezen a napon tartják meg 
ugy a mohácsi, mint a duna- 
szekcsői gyűlést. Annak idején a 
határnapot ismét jelezni fogjuk.

— Dr. Kápolnai újabb nagy
szabású színdarabja Kerül 
színre t. Kát. Legényegyletben. 
Folyó hó 18 án es 19 én, köve - 
kező szombaton és vasárnapon 
este pontosan fél 9 órai kezdet
tel kerül színre dr. Kápolnai 
Zsigmond esperes-plébános újabb 
színdarabja: „Amikor a nap fel
kel- címmel. A háború után 
„Hazudik az Élet" címen adták 
elő sorozatos előadásokban e 
darabot a Pécsi Nemzeti Színház
ban, ahol rendkívüli sikert és 
tetszést aratott. A darab uj cime 
uj ruhát jelent, mert a szerző 
azt teljesen átdolgozta és elmé
lyítette. Alapgondolata : Amikor a 
nap felkel, eltűnnek a kis csilla
gok. Jelképes gondolat. A nap 
egy előkelő opera énekesnő, aki 
rendkívüli lényével uralkodik 
mindenkin, aki bűvkörébe jut. 
A kis csillag egy ideális lelkű 
fiatal leány, akinek mélységes és 
ideális szerelme egy festőművész 
iránt diadalt arat a Nap fölött, 
de ugy, hogy a Nap is megtalálja 
a maga boldogságának útját Akik 
emlékeznek a szerző „Diák Kis
asszony" című darabjara, azok
nak az uj darab uj élményt je
lent. A kedves szép darab után 
befolyó tiszta jövedelmet a szer
ző a mohácsi Kát. Legényegylet 
céljaira ajanlja föl. A belépődijak 
mérsékeltek lesznek. Belépőjegyek 
kaphatók a Fridrich könyvkeres
kedésben és a Diákboltban. Az 
előadáson a másvallásu testvé
reinket is szívesen látjuk.' A da
rabot a városunkban már előnyö
sen ismert kitűnő múkedvelőgárda 
viszi diadalra. Szereplők: Rudas 
Pál festőmővész: dr. Szkladányi 
László. Szigetközy báró : Csongor 
Béla. Cumberland amerikai milliár
dos: Vörös Imre. Schwarcz Jakab 
kereskedő : Dettkó Karoly. Gerő 
Agos titkár: Balogh Pál. Pethes 
Bianka operaénekesnő: Ferenczy 
Kiérni, özv. Kürtösné: Marton 
Kató. Erzsiké a leanya: Sepacz 

| Erzsi. Klári Erzsiké baratnéja: 

Knittl Ilonka. A darab három fel- 
vonásos színmű, amely az egész 
estet betölti. A szövevényes és 
ragyogó stílusban felépített szin 
darabot maga a szerző rendezi.

— A Jegyzöegyesület közgyű
lése. Baranyavármegyei Községi 
és Körjegyzők Egyesülete novem
ber hó 3 án tartotta évi rendes 
közgyűlését Pécsett a vármegye 
háza a kisgyülési termében. A 
közgyűlést Börzsöny László Du 
naszekeső nagyközség főjegyzője, 
elnök, vezette. Több felszólalás 
után határozati javaslatot fogad 
tak el, amely a jegyzők kívánsá
gait tartalmazza s amelyet eljut
tatnak a kormányhoz.

— Ebzárlat. Oxtóber hó 31- 
tői kezdődőleg, január hó 29 ig a 
közigazgatási hatóság ebzarlatot 
rendelt el. Ezzel kapcsolatban is
mételten rá kell mulatnunk, a la
punk által már több ízben hang
súlyozott álláspontra, hogy a ve
szettség kiirtásának ez nem célra
vezető módja. Egyszer ezt a kér 
dést végleg kell rendezni s oly- 
intézkedéseket bevezetni, amelyek 
tényleg segítenek majd a hely
zeten, mert az ebzárlat folytonos 
meghosszabbitásasemmiképensem 
oldja meg ezt a kérdést.

— A helyi ipar és kereske
delem támogatása. A pécsi la
pokban az utóbbi időben rövid 
felszólítások, jelmondatok látnak 
napvilágot, amelyek a közönséget 
a helyi ipar és kereskedelem tá
mogatására buzdítják. Ez a 
„szent önzés" nagyon is helyesel
hető. Vannak cikkek, amelyeket 
a helyi ipar és kereskedelem ep- 
olyan minőségben nyújt, mint a 
fővárosi , miért kell tehat a helyi 
pénzt kivinni s a már ugy is 
annyi bajjal küzködő foglalkozási 
rétegeket a további elszegényedés
hez segíteni. Ajánljuk ezt a mo 
hácsiak figyelmébe is. Nagyon di
vatos a „pesti ruha," vagy kalap, 
vagy cipő, pedig azt ugyanabban 
az arban tudjak itt is előállítani. 
Az ilyen vevők elfelejtik, hogy a 
mily mértekben olcsóban vasáról 
a nagyobb forgalmat lebonyolító 
fővárosi kereskedő, annyira na
gyobb a rezsije, tehat nem lehet 
olcsóbb. Az olcsóság mindig a 
minőség rovasara megy s a vevő 
fizet ra, a kereskedő sohasem. 
Hogyan lehet elhinni, hogy egy 
100 pengős telikabátol a főváros
ban ötven pengőért tudjak kialli- 

; tani ? Es még sok ilyen példát 
I mondhatnánk, de csak azt jegyez- 
i zük meg, hogy minden fillér a 

helyi forgalomból kivont pénzt 
nemcsak az iparost és kereskedőt 
hanem annak elköltőjét is károsítja’ 

, mert annyival kisebb lesz a pénz 
forgalom tehát a jövedelem is 
minden foglalkozási ágban.

— Decemer 1 ig kell aku. 
koricaszárat kivágni. A város
háza hirdetményt bocsátott ki, 
amelybeu figyelmezteti a gazdá
kat, hogy a kukoricaszárat decem
ber 1-ig kell kivágni. Amennyiben 
az időjárási viszonyok folytán a 
kukoricaszár nem lenne behord
ható, ugy az összehordást a föl
dek szélére kell elvégezni s a 
behordás a belteiekre későbbre is 
maradhat.

— A kereskedők is kérnek 
kedvezményt. A kereskedelmi 
érdekeltségek küldöttsége megje
lent Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
miniszter előtt s kerte, hogy a 
kereskedők is kaphassanak hátra
lékos adójuk kifizetésére olyan 
kedvezményt, mint a gazdák. A 
kereskedelmi miniszter megértés
sel fogadta a küldöttség kérelmét 
és megígérte, hogy érintkezésbe 
lép a kormány többi tagjaival az 
ügy érdekében.

— Szerencsés lefolyású bal
eset a Dunán. Folyó hó 3 an, 
pénteken Ötvös Mihály mohácsi 
lakos három inasával egyetemben 
csónakkal ment az u. n. Pál-er- 
dőbe, ahonnan is fával alaposan 
megterhelve a csónakot, igye
keztek visszatérni. Menetközben 
azonban a túlterhelt csónak súly- 
lyedni kezdett s félő volt, hogy 
elmerül. A veszélyben forgó csó
nakosokat a folyamőrség mentette 
meg. Ugyanis észrevéve a csónak 
süllyedését motorcsónokkal siettek 
segítségükre s csupán enne< tud
ható be, hogy nemcsak hogy 
emberéletben nem eset kár, de 
sikerülj még a vizar által elsodort 
fát is összeszedni.

— AnyaKönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi novevember hó 
3 tol 1933. november hó 10-ig. 
Születések: Mészáros Mihály es 
Babos Maria gyermekei: Hona, 
Régért József és Krausz Margit 
gyermeke: Rozália, Fischer János 
és Barinyos Katalin gyermeke: 
Katalin, Berdi Mihály és Vacsek 
Katalin gyermeke: Imre, Schveier 
József és Petz Maria gyermeke: 
Ádam, Lovak Mátyás és Cselinácz 
Ágnes gyermeke: János, Scheich 
János es Gaszt Teréz gyermeke: 
János, Muth Ferenc és Posvari 
Judit gyermeke: Etelka Ibolya, 
Kiéin Miksa és Fleischer Rózsa 
gyermeke : László, Pogledics Jó
zsef es Brunner Mária gyermeke: 
József. Házasságkötések: Bősz 
Marton és Tardos Katalin, Fröh- 
ling Ferenc és Ruppert Katalin. 
Halálozások: Schweier Ádám l 
napos.

IDŐJÁRÁS
A tnohácsi m. kir. téli 

Uazd aaá^i iskola meteo
rológiai állomása Jelenti 
1933. november 3-tólj rtov. 10 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4- 10 C° 
a hőmérsékleti minimum 4-0 5C0 

csapadék 12 a mm. volt.
IGAZGATÓSÁG'
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Revolverrel támadt 
válófélben levő 

feleségére.
Kozó Ferenc MFTR. hajós volt 

felesége szül Makkai Julianna f. 
hó 4-én, szombaton Budapestről 
hajóval Mohácsra érkezett, itt 
lakó szülei meglátogatására. Kö
zöné ezelőtt mintegy hat hónap 
pal elhagyta férjét s azóta kü- 
lönváltan él. A hajóst ugylátszik 
elkeserítette felesége távozása és 
mint kiderült, tudomást szerzett 
arról, hogy felesége szüleihez 
költözik, ami arra bírta őt, hogy 
árnyékként kísérje útjában.

Kozó Ferenc a férj, a szom
bati napot azzal töltötte, hogy 
szerszámot kerítsen arra, hogy 
felesége előtt nagyobb nyoma 
tékot szerezzen szavainak. Ezért 
szombaton este belopódzott a 
hajóállomáson levő pénzügyőri 
szobába, ahol is sikerült egy 
Frommer pisztolyt kerítenie. Ez
zel felfegyverkezve ment azután 
felesége lakására, aki nem kis 
meglepetéssel nézte férje betop- 
panását. Kozó kérlelni kezdte 
az asszonyt a visszatérésre.

Miután az asszony minden 
szép szó ellenére sem mutatott 
hajlandóságot a férjéhez való 
visszatérésre és az együttélésre

Kozó előkapta a magá
val hozott revolvert és 
azzal feleségére akart 
lőni.

Szerencsére azonban a pisz
toly nem sült el s a keletkezett 
zavarban az asszonynak sikerült 
a lakásból az utcára menekülnie.

Vad hajsza fejlődött ki a há
zastársak között. A férj ugyanis 
kezében a pisztollyal üldözőbe 
vette a megriadt asszonyt, aki a 
temető fele futott félelmében. 
Azonban csakhamar üldözött lett 
az üldözőből, mert egy, a közel
ben cirkált rendőr nyomukba 
szegődött s csakhamar sikerült 
is utolérnie Kozót. Amikor a férj 
látta, hogy elmenekülnie lehetet
len és az asszonnyal sem végez
het, dühében és tettének követ
kezménye miatti félelmében ön
maga ellen ford totta a pisztolyt.

A revolver most azonban nem 
mondott csütörtököt, még sem 
sikerült kárt tenni önmagában 
mert a golyó csupán a kabátját 
járta át, de sérülést nem okozott.

Lefegyverzése után az őrszo
bába kisérték, ahol is kihallga 
tása után kiderült, hogy azért 
akart feleségével végezni, mert 
az hat hónappal ezelőtt elhagyta 
s nagyon elkeserítette, hogy fe 
lesége nem mutatott hajlandó
ságot hozzá visszatérni.

Kihallgatása után átkisérték a 
pécsi kir. ügyészségi fogházba, 
ahol is előzetes letartóztatásba 
helyezték és szándékos ember
ölés kísérlete miatt vádat emel- 
tek ellene._____________ _______

— Téli divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
köny v-, zenemű- és papirkereske- 
déseben Mohács.

SPORT.
Komlói SE-MTE 2:0 (1:0)

Komló. Bajnoki. Biró: Ktller.
Fiaskóval végződött az MTE. 

komlói játéka. A nagy mányoki dön

tetlen után szebb eredményt re
mélt és várt mindenki. Ennek el
érése pedig a jelen esetben nem 
tartozott a lehetetlenség birodal
mába. A KSE csapata nem játszott 
nagyvonalúan, nem csinált szép 
dolgokat, „csak* nyert. Ezzel 
szemben az MTE különösen az 
1 félidőben volt fölényben, szépen 
játszott, de minden eredmény nél
kül. Így talán még egy mérkőzés 
sem „feküdt* az MTE-nek, mint 
a komlói. A győzelem elmaradása 
teljes felelősséggelfa csatársorra 
hárul ők voltak azok, akik el- 
könny elmüsködték a legnagysze
rűbb es legkinalkozóbb gólhelyze
teket is. Valamire való csatar 
egymaga szinte a gólok özönét 
rúghatta volna. De nálunk ilyen 
csatar nincs. A csatársorban 
nincs igazi taktikus, aki felismerje 
saját vagy taisa jó helyzetét es 
mindig kellő időben, kellő hatá
rozottsággal tudja, hogy ezután 
mit csinál a labdával. A öt csatár 
ötfélekepen játszott, nincs ben
nük egy ség, nincs őket 'össze
fogó és irányitó. Dichter kiállítása 
után, — mely a lehetetlen biró 
leglehetlenebb ítélkezése volt — 
is egyenrangú ellenfél volt az 
MTE 60 percen keersztül bizony
ságául annak, hogy a csapat 
javul hátul, de elül stagnál. A 
védelem és halfsor ellen nincs 
kifogas, a csatársorról nem érde
mes szólni — annyira rossz. 
Végeredményben egy illúzióval 
újra szegényebbek lettünk.

A komlóiak mar ebben az idény- 
is sok kellemetlenséget okoztak a 
nagy csapatoknak, úgyhogy sok
kal jobbnak gondoltuk őket. Va
sárnap csak jobbszelsőjük és a 
center munkája tetszett..

Roller biró sokszor és nagyo
kat „tévedett* az MTE terhére.

Kezdes után mindkét csapat 
tapogatózó játékba fog, a KSE 
biztosabb pályán, aminek már az 
5 percben meg is van az ered
ménye. Jobbról indul a támadás, 
a szélső befelé gurit, Balatoni 
tétovázik és az összekötő mellette 
a hálóba helyez 1 : 0. Heves tá
madás a felelet a vendegek ré
széről. Németvarga kap labdát, 
viszi, már a 11-nél van, amikor 
lövés helyett Vargának ad s az 
eredmény : semmi. A KSE most 
csak lefutásokkal kísérletezik, de 
az MTE védők jól állják a he
lyüket. Az MTE a többet táma
dó, de a fölénynek nincs magva. 
A 3 percben a Roller biró téve
sen állitja meg a mohácsi csata
sort (les ?), Dichter csodálkozó 
mozdulatát a biró kiállítással bün
teti. Ettől kezdve Hafner center- 
halfol, mig Hűl jobbhalf lesz. 10 
emberrel is egyenlő ellenfél az 
MTE.

Szünet után a KSE taktikája a 
védekezés. Az MTE, mint akinek 
nincs mit veszteni, támad, támad, 
de a csatársor siralmasan tologat 
és valósággal megöl minden ki
bontakozó tamadast, vagy pedig a 
legszebb gólra jogosító helyzete
ket hagyja veszendőbe menni. A 
KSE az első felóra elteltével jut 
újra szóhoz, amikor a mohácsiak 
már nem bírjak tüdővel. A 37. 
p-ben a balszélsőjük elcsíp egy 
egész reménytelen labdát és le
hetetlen szögből a sóbálvánnyá 
meredt Balatoni mellett a gólba 
vágja 2:0. Az MTE még kicsikar 
egy komért, de az eredményen 
mar nem tud változtatni.

•

Vasárnap délután */< 3 órakor 
az MTE—DPAC bajnoki találko
zás kerül sorra a kastélykerti 
pályán.

e

Szent Korona Kupa mérkőzést 
játszott Délnyugat válogatott lab
darugócsapata kelet csapatéval, 
mely 3 : 1 (1 : 0) arányú keleti 
győzelmet eredményezett.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS 

Laotula|dono« és kiadó t 
FRIDRICH OSZKÁR.

2265. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Mangold József és dr. 

Vanó Endre budapesti ügyvéd 
által képviselt Nitrogén Műtrá
gya és Vegyiipar r. t. javára 
iiptódi lakosok ellen 233 pengő 
42 fillér tőkekövetelés és járu
lékai erejéig a budapesti közp. 
kir. járásbíróság 1932. évi 424 205. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőktől 1932. évi junius 
hó 9 én lefoglalt 1913 pengő 
20 fillére becsült ingóságokra a 
mohácsi kir. járásbíróság Pk. 
5595 1932. számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak 
1908 évi XLI. t.-c. 20 §-a
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára 
is végrehajtást szenvedők laká
sán Liptódon, I rendű végrehaj
tást szenvedőnél, majd folytató
lag II. rendű végrehajtást szen
vedő lakásán, majd annak pin
céjében leendő megtartására ha
táridőül 1933. évi november hó 
18 napjának délelőtt 9 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútorok, állatok, borok, hor
dók, gazd. gépek s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet (ígérőnek kész
pénzfizetés ellenében, esetleg 
becsáron alul is elfogom adni.

Mohács, 1933. ; évi október 
hó lóén.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Bérbeadó esetleg Eladó
lakások és házak 

Kossuth Lajos ucca 33. sz. 
Korsós ucca 71. sz.

Horthy JKiklós ut 38. sz. 
értekezhetni

Mohácsi Takarékpénztárnál. |

_ - WJ
Férfi inget 

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

V0R1SEK
férfi fehérnemű üzeme.L ____

Eladó
a Baross ucca 83. számú HÁZ 
NAOY KERTTEL szabad kézből.

Bővebbet
a háztulajdonosnál.

Ház
szép egészséges és forgalmas 
helyen fekvő, esetleg üzlettel 

együtt ELADÓ. 

WOLF GYÖRGY 
Szentháromság ucca 69.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

díjmentesen átalakítjuk

'lAmpftr' 
HRSZnftL

pt^róleu ingáz támlára
Nincs pumpál ás. e I ö m e 1 e g i i e s. 
Automatikus üzem. — 125 gvertvaerejű hófehér 
izzófény szagtalan, zajtalan, robbanást! entes.

ÁTALAKÍTÁSHOZ
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

p 20.—
Kérjen díjmentes bemutatást 

KRAMER ANTAL FIAI] cégtől 
Mohács.
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Különböző jó fajta 

a I ma fa, 
közte körülbelül 1200 darab 

garantált 
Jonathán almafa eladó. 
Cím: Firdö ncca 2. Mohács,

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

önálló 4 szobás

lakás
Szerb ucca

8. számú házamat
szabad kézből eladom.

Átyimovits Lázár 
báltulajdonos.

Zephir kályha
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó. 
Felvilágosítást ad

NÉMET GÉZA
Kossuth Lajos u. 45,

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

Piaci árak,
Búza — — 7.— p
Rozs — — 4.— p
Árpa — 6. — p
Zab — — 5.50 p
Tengeri csöves 3__ p
Tengeri morzs. 7.— p
Bab — — 9.— p

A dunaszekcsői piac-téren álló 

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

eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

K1SSFALUDY VIDOR 
ny- jegyzőnél.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

•• Ff

TOLTOTOLLAR
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig 
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

O

Ön 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, zsirdus tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 
Szentháromság u. 3. szám.

I

nwc
miíT

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




