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Az adós világ.
Ha vigasztalás volna az, 

hogy mások is bajban van
nak. mások is gondokkal küz- 
ködnek, akkor az adósoknak 
óriási vigaszt nyújthatna az 
a jelentés, hogy a háborús 
kölcsönök legutolsó részletét 
csak egy állam tudta kifizetni 
a többiek vagy részlet fize
tést teljesítettek, vagy sem
mit sem fizettek. így például 
az aranyhegyeken trónoló 
Franciaország egy centet sem 
fizetett Amerikának, azzal az 
indokolással, hogy ő sem 
kapott Németországtól.

Ennek a jelenségnek igen 
érdekes a boncolgatása. így 
például rájövünk arra, hogy a 
világháború oly adóságba ker
gette nemcsak a legyőzött, 
de a győztes államokat is, 
amelyeknek teljes kifizetésé
hez ma semmi remény sincs. 
Az a rettenetes pusztítás, 
amelyet öt éven keresztül 
végeztek elpusztította a pusz
títókat is, de azokat is tönkre
tette, akik ehhez anyagi tá
mogatással, kölcsönnel járul
tak. És az eredmény ? Ugy
látszik semmi, mert hiszen 
ha eredménnyel járt volna, 
akkor ma lenne miből fizetni.

A másik észrevétel azok
nak szól, akik még ma is 
büszkén vallják nálunk, hogy 
becsület kérdése az adósság 
fizetése, amit természetesen 
elxben senki nem ellenez s 
mindenki elfogad. Igen, de a 
gyakorlat azt mutatja, hogy 
az adósnak többszörös érté
ket kellene visszafizetni, mint 
amit felvett, ugyanakkor a 
jövedelme pedig csak ,egy 
hányada annak, amellyel ak
kor rendelkezett. Tessék az
tán a becsületet tartani! De 
kérdezzük, hát ezekben az 
államokban, mint amilyen 
Anglia, Franciaország, Bel
gium nincs becsület? Ezek 
talán azért nem fizetnek, mert 
kiveszett belőlük a becsület
érzés, a kötelesség érzése? 
Ki merné ezt nci dtr í ? Nem 
fizetnek, mert nekik sem fi

zetnek s azok viszont ugyan 
ezért nem fizetnek s igy ezen 
a láncon jutunk el a válság 
körforgásához, amely a végén 
abban a tőmondatban talál
kozik, hogy nincs pénz!

Nincs pénz? Hát hogy ne 
lenne, hiszen a lapok szerint 
óriási tőkék hevernek munka 
nélkül, kamatozatlanul, ha
talmas vagyonok húzódnak 
meg vaduzi magányukban és 
pihennek, egyben remegben, 
félnek, hogy mi lesz veiük?

Ki tudna ezen eligazodni? 
Ki tudná megmondani, hogy 
miért lett most világjelen
séggé annak szegény ember
nek a sóhajtása, hogy ha már 
van pénz, hát miért nincs? 
Mert hiszen van. Latjuk, tud
juk, hogy van s lám mégis 
hatalmas, gazdag országok 
nem tudnak fizetni. Régi gaz
dagok ma gondokkal küzköd- 
ntk, valamikor tekintélyes pol
gárok ma megtört fejjel, ba
rázdás homlokkal járkálnak, 
nagy cégek húzzák le az üz
let redőnyét, mert elfogyott, 
nincs az, amit az apák, vagy 
ők szereztek egykoron...

Amit az emberek, családok, 
cégek kicsiben szenvednek, . 
ugyanezt érzik országok, 
világrészek nagyban. Nincs 
külömbség szegény és gaz
dag ország között. Az egyi
ket gazdagsága tette tönkre, 
a másikat szegénysége. Az 
egyik országban a bő termés 
ad gondot, mert nem tudják 
értékesíteni s ha igen, túl 
alacsony áron s i{ y a srát 
zsírjukban fül cink n cg h ó 
szoros értélén bér, a nitik 
országban éhcmkaz cn te
rek. mert nit cs i r i iva t i.k.

És jöhetnek a tvöctck el
méletekkel, n í j I a’ji k 
előadásokon, könyveiben, | 
belük tengerén keresztül, an.i ; 
egyszerű fejünk, rendes gon
dolkodásunk nem tudja meg
érteni s eltűnődik fejcsóválva 
a szegény ember gondjain, 
hegy ha van, hát miért nincs 
és ha nincs, hát miért van?

A helyi ipar és kereskedelem _ 
pártolása mindenkinek kötelessége!

Miből fizet az iparos, a kereskedő adót, ha a pénzt elviszik? 
Hozzászólás a Mohácsi Hírlap múlt heti közleményéhez.
Lapunk múlt számában egy 

kis közlemény jelent meg, amely
ben rámutattunk arra, hogy 
mennyire helytelen az a szokás, 
hogy bevásárlásainkat nem itt
hon, a helyi iparosnál, kereske 
dőnél végezzük, hanem elvisszük 
pénzünket máshová. Ezzel kap
csolatban több oldalról hallot
tunk elismerő megjegyzéseket 
s a héten a következő hozzá
szólást kaptuk.

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Mohács város gondokkal ten

gődő iparosai és kereskedői ne
vében köszönetét mondok a 
Mohácsi Hírlap múlt számában 
megjelent kis köz'eményre, amely 
a helybeliek pártolását ajánlja. 
Engedje meg, hogy ezzel kap
csolatban én is rámutassak a 
kérdés lényegére, mert ezt a régi, 
rossz szokást ki kell küszöbölni 
a város életéből.

Pécs város öntudatos polgár
ságának ez a mozgalma nem 
abból indult ki, hogy egyesek 
feljárnak a fővárosba bevásárolni, 
mert ugylátszik ott ez nem any- 
nyira divat, mint nálunk, Pécs 
az újabban annyira erőszakolt 
különféle fővárosi akciókkal 
szemben mozdult meg, amelyek 
a vidéket a fővárosba vonzzák s 
igy természetesen ott is költik 
el pénzüket. Vannak egyes dol
gok, amelyek annyira speciális 
munkát igényelnek, hogy esetleg 
tényleg csak a fővárosi iparos tudja 
elkészíteni, de vannak a keres
kedelemnek is olyan cikkei, ame
lyeket a vidék nem tart, azonban 

a rendszeresített fővárosi 
kirándulások a tömeg- 
vásárlcsokat viszik el a 
vidék iparától és keres- 
/ d In col és cmi a leg- 
J<jdi n au Ib : a kész- 
I u z \tiék< t, n ni hiszen 
a Ji tanban c ak kész- 
liizeit unni a vevő.

Ipy ;z,;r. rdtil irrndmeg 
f inő üihíglt t itk kisebbik 
ié‘;e <s ;!<)«• szín köny
vi i 11 < v<7< I <ti i k <s nyilván- 
urc| ítl í’ji k ni a éheken ke
resztül, mert a vivő ; nnyira túl
költekezett a fővárosban, hogy 
nem marad pénze nálunk a hi
telt kifizetni ...

Igaza volt a Mohácsi Hírlap
nak, hogy az intelligens ember
nek nem szabad elhinni, hogy 

ugyanazt a minőségű szövetet, 
ruhát feleáron lehet a főváros
ban bevásárolni. Ha túlságosan 
jóhiszeműen is vesszük, legfel
jebb csekély százalékkal ol
csóbb a pesti árú, de ez is csak 
tömecikkeknél, amelyeket reklám
áron dobnak ki, hogy aztán a 
másik árun behozzák az elveszí
tett hasznot.

A gondolkodó embernek még 
is kell annyira számolni tudni, 
hogy a kereskedő rezsijét ő fizeti 
meg, már pedig egy fővárosi 
üzlet bére ezrekbe, tízezrekbe ke
rül s az alkalmazottak fizetése, 
a különféle városi közterhek 
mind mind a vevőt terhelik. 
Hogyan lehetne tehát a fővárosi 
kereskedő olcsóbb?

Van egy helytálló megjegyzés, 
hogy a fővárosban nagyobb a 
választék Hát ez igaz, de még
sem mentség. Ugyanis a 
helyi kereskedő is nagyobb vá
lasztékot tudna tartani, ha a ve
vők minden szükségletüket itt 
szerzik be. A kereskedőnek, az 
iparosnak az a célja, hogy tel
jes megelégedésre szolgálja ki 
vevőjét,

olyan választékot tart 
tehát, amilyent a közön
ség keres, de ha ez a 
jobb árut a fővárosban 
keresi, kénytelen olyant 
tartani raktáron, amit 
keresnek nála.

Most nézzük aztán a kérdés 
másik oldalát. Ki "ásárói a fő
városban? Többnyire tisztviselők, 
de akad köztük más foglalkozású 
is, tehát iparos és kereskedő is. 
Az ilyen iparos arra gondoljon, 
hogy mit szólna hozzá, ha az az 
iparostársa, ekinél ő mindig vá
sárol, egyszer visszaadhatná az 
ő boltjában a látogatást és — a 
fővárosban megy ? Ugyanez áll 
a kereskedőre is.

A tisztviselőknek, szabad fog
lalkozású intelligencia, orvos, 
ügyvéd, stb nek viszont arra kell 
gondolni: Mi történne akkor, 
ha szabad lenne az adót, forgal
mi, fogyasztási, kereseti, jövedel
mi sfb. adókat más városban 
fizetni, miből élne a város, mi 
lenne, ha a betegek fővárosi 
orvoshoz, a pereskedő felek 
pécsi ügyvédhez mennének?

| Tekintsük városunkat egy szü 
kebb családi körnek, amely egy 
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másra van utalva, amelynek egy
mással és egymásból kell meg
élni

$ minden elvásárlindó 
fillérünket hagyjuk meg 
itt a mohácsiaknak.

Ez a pénz úgyis a közvetítő 
kereskedelem, az anyagbeszerző 
központok folytán elvándorol 
részben a nagjobb városokba, a 
fővárosba s ott is hagy hasznot.

Nagyon örülnénk, ha ezen so
raimat megszívlelnék mindazok, 
akik eddig pénzüket máshová 
vitték. Különösen ma fontos ez, 
amikor annyira kell a munka, 
a kereset mindegyikünknek, ami
kor a megcsappant kereseti le
hetőségek annyi bajt és gondot 
okoznak, hogy minden fillér itt 
maradjon s ne vonják el a helyi 
forgalomból.

Soraim közléséért köszönetét 
mondva, vagyok

tisztelettel:
Egy mohácsi kereskedő.

Nagy az érdeklődés 
dr. Kápolnai újabb 
nagyszabású szinda- | 

drabja iránt.
Dr. Kápolnai Zsigmond esp.- 

plebánosnak szövevényes és ra- 
gyogó stílusban megirt három fel- j 
vonasos színműve iránt városunk
ban mar nagy érdeklődés nyilvá
nult meg. A kitűnő darab ma ; 
szombaton és holnap vasarnap 
este pontosan fel 9 órai kezdettel 
kerül színre a Kát. Legényegy
letben „Mikor a nap felkel" cím
mel.

A próbák már heteken át foly
nak komoly munkával, faradsag. 
gal és lelkesedéssel, a szerző ki
finomul irányítása mellett s igy 
megvan a teljes garancia arra, 
hogy a darab felejthetetlen él - 
menyt fog szerezni a közönség
nek.

Ferenczy Kiérni a nap, egy elő
kelő opera énekesnő szerepében, 
Sepacz Bözike Kis csillag, dr. 
Szkladányi László a festőművész, 
Csongor Béla a bár , Vörös Imre 
az amerikai milliárdos, Dettkó 
Karoly a képügynök, Balogh Pál 
a titkár, Marton Kató özv. Kür- 
tösné és Knittl Ilonka Erzsiké 
baratnéja játékában, már ismert 
ügyességükkel és elevenségükael 
fényesen meg fogjak állani he
lyüket.

A színmű összeállítása, annak 
műveszi felépítése a szerző nagy 
irodalmi tudására és színpadi ér
zékére, ízlésére enged következ
tetni. E színdarabot a háború 
után „Hazudik az élet** címmel 
adták elő sorozatos előadásokban 
a Pécsi Nemzeti Színházban, ahol 
rendkívüli tetszéssel találkozott.

Az ifjúságot szerető szerző e 
darabja után befolyó tiszta jöve
delmet a Kát. Legényegylet ne
mes céljaira adja. így mindaz, ki 
a színművet végig nézi, fillérjei- 
val a mohácsi aranyifjuságot, an
nak otthonát, a Legényegyletet 
támogatja.

A belépődíjak mérsékeltek, hogy 
minél többen élvezhessék a ked
ves darabot, melynek sikerét fo
kozni fogja a jelmezek szépsége, 
ragyogása, a színpad pompás 

megvilágítása és díszítése. Jegyek 
kaphatók a Eridrich-köny vkeres- 
kedésben, a Diakboltban és a 
Legényegyletben. Ülőhely 80 fii*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nagyobb védelmet a kezesek részére.
A fö'dteherrendezés tárgyában 

az elmúlt években egymást kö
vetően kiadott rendeletek után 
az elért eredmény leszűrése ré 
vén a végleges kibontakozást 
megvalósítani h'vatott legutóbbi 
gazdarendelet elé úgy tekintett a 
közönség, mint amely al almas 
lesz — az eredeti ígérettől elté
rően — a fö dteherrendezés kér
désében több éves nyugalmi ál 
lapot megteremtésére. Ügy hitte 
mindenki, hogy az a hosszú idő, 
amely a korábbi rendeletek meg
jelenésétől a nemrég életbelépett 
rendelet megszületéséig e telt, 
elég volt ahhoz, hogy a kormány 
ne csak a kétségkívül nehéz 
probléma egyes kiragadott kér
déseire nyújtson megoldást, ha
nem az anyag minden részét 
magába foglaló rendeietet 
hozzcn Azt remélte mindenki, 
hogy a rendelet nemcsak egye
dül és kizáró ag a hitelintézetek 
érdekeit fogja képvise ni és a 
mezőgazdák, a főadósok, védel 
mét tárgyalni, de megoldást hoz 
a földteherrendezéssel szorosan 
egybefüggő többi kérdésre is.

Ez azonban elmaradt. Tartal
maz ugyan a rendelet néhány 
oly intézkedést is, amely a me 
zőgazdak tehermentesítésének és 
a hitelintézetek érdekei meg
óvásának célján túlmegy, még
is szükségesnek tartjuk, hogy 
miután a rendeletet általánosság
ban is, részleteiben is lapunk 
korábbi számaiban ismertettük, 
ezekre is kitérjünk és rámutas 
sunk egy nem kevésbbé fontos, 
a gazdamoratórium védelme alatt 
álló ádósok kezesei védelmét el 
mulasztó, rendelkezése hiányos 
voltára.

A 14 000 1933. M. E. sz. ren
delet 31. § áriak első bekezdése 
szeriRt ugyanis a tartozás be 
hajtásának ideiglenes korlátozd 
sát nemcsak a személyes adós, 
hanem a kezes, az egyetemleges 
adóstárs és a nem személyes 
adós jelzálogtulajdonos is kér 
heti saját védett birtoka, valamint 
a 9. § bán (1. bek.) megjelölt ingó
ságai tekintetében, ha saját sze
mélyére nézve a rendeletben 
meghatározott előfeltételeknek 
megfelel.

Mig az u. ezen szakasz máso
dik bekezdése értelmében a nem 
készfizető kezesség esetében a 
kezest nem fosztja meg a sor
tartás kifogásától az, hogy a kö
vetelés behajtása végett a főadós 
ellen a jelen rendelet alkalmazása 
folytán egyelőre nem lehet el 
járni.

Az utóbbi bekezdésben irt 
védelmet elfogadhatónak tartjuk, 
de az első bekezdésnek a kész 
fizető kezes, az egyetemleges 
adóstárs védelmét tárgyaló ren
delkezéseit vajmi kevésnek talál 
juk, már csak azért is, mert a 
kezesek nagyrésze nem mező
gazda. Ez pedig annak tudható 
be, hogy a kölcsönfolyósítások 
idején, 1927—1930. években a 
földbirtok jobb jövedelmezőség 

lér, állóhely 40 fillér Az egye 
sülét külön meghívót nem küld 
szét, hanem ezúton meghív tisz
telettel minden érdeklődött.

mellett megfelelő értéket repre
zentált és a kö'csön fedezetére 
nézve kellő megnyugtatást nyúj
tott olyannyira, hogy a készfizető 
kezesség vállalás, illetőleg a váltó 
zsirálása, úgyszólván csupán fór 
mai jellegű volt. A megfelelő 
fedezet folytán állott elő aztán 
az a helyzet, hogy ezeknek for
mai kezeseknek csak igen kis 
része került mezőgazdákból s 
ez is a vagyonosabb polgárok 
ból mig tu nyomó része más 
társadalmi állású és foglalkozású 
egyénekből tevődött ki Ez a 
formai jellegű kezességvállalás 
mégsem tekinthető könnyelmű
nek és a gazdák eladósodását 
előmozdítónak, mert az akkori 
fedezet mellett a kölcsön folyó 
sitása anélkül is megtörtént 
volna, amit az is bizonyít, hogy 
a készfizető kezes, a váltó zsiráló 
nem is kötötte ie a vagyonát.

I
Az azóta eltelt rövid néhány 

év alatt bekövetkezett gazdasági 
válság elég vöd ahhoz, hogy ne 
csak a gazdákat, a főadósokat 
tegye az osszeomiás reménytelen 
helyzetébe, de rideg valósággá 
érlelje a formai kezességet és a 
kezes fizess követelése révén a 
más társadalmi osztályú kezesek 
anyagi romlását is előidézze.

Amikor a köz, az állam csu 
pán a hitelintézetek érdekében és 
védelmében 140 milliós áldoza 
tót hoz, igazságos és méltányos 
volna, hogy egy szemernyi vé 
delemben a kezesek is részesül
jenek annál is inkább, mert hi
szen a 140 milliót az ország 
ezeken és a többi adófizetőkön 
veszi meg. Emellett annak meg- 
valósiiása közel sem kerül oly 
nagy áldozatba, mint a milyenbe 
a hitelintézeti védelem került. 
Hogy a kezes védelmi szaka
szokba is hitelintézet védelmi ren 
delkezés vegyül, azon a szinte 
tulsásba menő dédelgetés folytán 
nem is kell csodálkozni. Éppen 
igy nem szolgál meglépetésül az 
sem, hogy bár rendelet célja két 
éves nyugalmi idő teremtése, 
mégis módot nyújt a hitelintéze
teknek arra, hogy sorra pereljék 
a kezeseket. Ugyanezt szolgája 
az az intézkedés is, mely szerint 
az egyenes adós negyvenszeres 
adósságát meghaladó pénzinté
zeti követelésnek könyvadós 
sággá való átalakítását a hitelező 
nem köteles elfogadni az esetben 
ha a gazdaadósnak oly kezese 
vagy adós társa van, akivel szem
ben a követelés ily átvállalásá
nak helye nincsen. Vagyis még 
abban az esetben is, ha a kezes 
birtoka is védetté van nyilvánítva, 
a hitelező nem köteles megelé
gedni a kincstár által térített 
21/s°/o kamattal és a követelésnek, 
20 év alatt történő törlesztésével, 
hanem felléphessen a kezes ellen, 
amit nem is fognak elmulasztani.

Szükséges volna ezért, hogy 
a könyvadósággá való átalakítás, 
ha a főadós terhelése az előirt 
négyszerest meghaladja, arra való 
tekintet nélkül, hogy a kezes vagy

adóstárs tartozása eléri e ezt a 
mértéket, helyt foghasson

De ezen túlmenően megenged
hetőnek tartjuk, hogy az adós 
ingatlanainak védett birtokká vaó 
nyilvánítását necsak az ingatlan 
tulajdonosa, hanem bármely más 
érdekelt, igy a kezes is kérhesse. 
Bár a védett birtokká való nyíl 
vánitáshoz megkívánt legkisebb 
terhelés is nehezen teljesíthető 
kötelezettséget ró a tulajdonosra 
mégis valószínű, hogy a kezes 
is kényszerit a főadóst, hogy 
kötelezeitségeit pontosan telje
sítse, mert ez reá nézve is elő 
nyösebb vo'na, mintha a hitelin
tézet a kölcsön visszafizetésének 
követelésével lépne fel

De módot kell találni ama a- 
nomális helyzet megszüntetésére 
is, hogy míg a védett b:rtoku fő
adós a rendeletben előirt kötele
zettségeit teljesiti, a hite'intézet 
a nem védett kezestől visszafi
zetést követeljen.

ügy mondják, hogy a mező
gazdák érdekében hozott nagy 
áldozatok folytán joggal ró a 
kormány a védett birtokra egyes 
hátrányos terhet is. Igazán nem 
látjuk akadályát annak, hogy 
ugyanezt megtegye a hitelinté
zetekkel is, már csak azért is, 
mert ők 140 milliós kétes köve
telésüket kapják meg. De a ke
zes védelem nem volna még a 
hitelezőkre nézve sem nagyon 
hátrányos. És még ha az is volna, 
a kész fizető kezesek, az egye
temleges adóstársak, a ma még 
életképes adófizetők megmentése 
minden bizonnyal felér azzal. 
Ennek pedig még addig kellene 
megvalósulnia, mig mostani véd- 
telenségük folytán el nenvérez- 
nek.

«««<•«

Készül a minimális mun
kabérek megállapilásáról 

szóló törvényjavaslat.
Magyarországon a munkabér 

kérdése még mindig nyitott 
probléma s ahol eddig megoldás 
történt, az a munkás szervezke
dés következménye volt Nyil
vánvaló pedig, hogy ez olyan 
nagyjelentőségű kérdése az or
szágnak, hogy ebbe az állam
hatalomnak kell beleszólni s meg
találni a középutat a munkaadó 
és a munkás érdekei között.

Roosevelt politikai célkitűzé
seinek egyike a munkabér mini- 
málizása s kiindul abból, hogy 
a termelést a fogyasztás táplálja, 
a fogyasztás nagysága pedig a 
jövedelem nagyságától függ. 
Nagyon természetes, hogy olyan 
országban, ahol a munkabér ép
pen csak a létminimumot bizto
sítja, nem lehet prosperi társról 
szó, nincs fejlődési lehetőség, 
mert az igények nem nyerhetnek 
kielégítést az elégtelen jövede
lem miatt.

A munkabérek legalacsonyabb 
mértékének megállapítása nem
zetközi megállapodások folytán 
most uj lendületet nyert s a ma
gyar kormány is foglalkozik 
ezzel. A kereskedelmi miniszté
riumban értekezlet volt, amelyen 
a kormány az éredkeltekkel vi- 

I tatta meg a kérdést. Nagyon 
I érdekes, hogy mig 
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a kisipari érdekeketségek 
készséggel hozzájárultak 
a minimális bérmegálla
podáshoz, ugyanakkor a 
gyáripar hallani sem 
akart arról, hogy ebbe 
a kérdésbe az államha
talom beleszóljon.

A kereskedelmi minisztérium 
természetesen ennek dacára foly
tatja az előmunkálatokat s a tör
vényjavaslat főbb vonásokban 
már el is készült. A törvény
javaslat legfontosabb része a 3. 
§ bán lesz lefektetve, amely 
szerint

,,az olyan termelési á- 
gakra vonatkozóan, ame
lyekben a munkabérek 
bárminő okból rendkívül 
alacsonyak, a munká 
soknak fizetendő legki
sebb munkabérek hiva
talos megállapodásának 
van helye."

A törvényjavaslat azokra az 
iparágakra fog kiterjedni, amelyek 
az 1922. évi XII. t.-c., illetőleg 
az 1884 : XVII. t. c. hatálya alá 
tartoznak, tehát valamennyi ké
pesítéshez (iparigazolványhoz kö
tött iparágakra.

A törvényjavaslat értelmében a 
munkásokból és munkaadókból 
álló bizottságok fognak alakulni 
s ezek állapítják meg a minimá 
lis béreket. Minden termelési 
ágnak külön ilyen bizottsága lesz 
s legalább hat tagja s ugyan
annyi póttagja lesz minden ér 
dekeltségnek.

A bizottság határozatait a ke
reskedelmi minisztérium hagyja 
jóvá, amelynek joga van a hatá
rozatot elfogadni, vagy elutasí
tani vagy uj határozathozatalra 
utasítani a bizottságot.

A végső jokon megálla
pított munkabérek leg
kisebbjénél kevesebbet 
aztán egy munkaadó 
sem fizethet.

A javaslatnak óriási szo
ciális jelentősége lesz, de 
egyben végét veti annak az ál
lapotnak is, hogy egyes munka
adók alkalmazottaik bőrére űzze
nek tisztességtelen versenyt. Ed
dig, ha valamely munkaadónak 
volt lelklismerete pária-béren 
dolgoztatni, versenyképesebb 
volt a jószivü, munkásainak ér
dekeit és jólétét is képviselő 
munkaadónál.

Nem terjed ki a javaslat a 
mezőgazdasági munkásokra Az 
indokolás szerint az ipari érde
keltségeknek módiak van a fel
emelt munkabért áthárítani, ezzel 
szemben a gazda terményeinek 
árát a piac állapítja meg s kü
lönösen most a lehetetlen ala
csony árak mellett, nem lehet a 
munkabér kérdéséhez hozzá
nyúlni.

Ebbe, sajnos, bele kell nyu
godni, de mindamellett a tör- 1 
vényjavaslat mégis kimondhatná 
azt, hogy olyan esetben, amikor 
az átlagnál is kevesebbet fizet
nek valahol, az ipari munkás- j 
bérekhez hasonló eljárás indít- 
tassék. Ez is sokat segitene és 
meggátolná egyesek kapzsiságát

‘ — Találtatott. E hó 28-án 
egy darab női sapka és e hó 4 en 
egy darab alsónadrág és egy 
gummi szallag találtatott. Igazolt 
tulajdonosa a kapitányságon át
veheti.

MAGYAR SZÍVHEZ,
MAGYAROS NEVET!

Irta : vitéz Maro»y Gyula.

A megujhódás, a nemzeti ön- 
céluság, az uj magyar élet gon
dolata, szelleme és e fogalmak 
kimélyitése töltik ma be, a po
litikai és társadalmi élet minden 
megnyilvánulását, de alig van 
egyén is, — pártokon, egyesü 
leteken belül vagy kívül — aki 
valamilyen módon — hacsak 
baráti beszélgetés formájában is 
— részt ne kérne és venne, a ma
gyar életnek ebben a zsongásában, 
ebben az eredményes kiutat ke
reső, tekintélyt és nemzeti jelle
get reprezetálni akaró munka 
programmban anélkül, hogy — 
tisztelet a kormány felhívását 
megszívlelő kivételeknek — a 
szükséghez képest, legelső köte
lességének tartaná, érzései mel
lett

magyar hangzású névé 
ben is kidomborítani az 
ősi egyetemleges magyar 
jelleget.

A magyar nemzet — ahogy 
ezt oly találóan olvastam — 
valahányszor súlyos megpróbál
tatásokon ment keresztül, mindig 
ősi jellegzetességével tüntetett 
élni akarása mellett! Lehet-e a 
mai, a minden idők legsúlyosabb 
megpróbáltatásában ősibb jelleg
zetessége a magyarnak, mint — 
érzése és nyelve mellett — ma 
gyáros neve, amellyel félreismer- 
hetetlenül reprezentálhatja magyar 
jellegét, akár politika, akar pedig 
a tudomány, művészet, ipar, ke 
reskedelem, vagy sport világában 
és nem látunk e erre követendő 
példát, a világ valamennyi nem 
zeténél és okulásul nem érezzük 
e ennek szükségét, további élni 
akarásunknak már alapkővé 
nél is!

Ha az ország talpköve a tiszta 
erkölcs, úgy annak az erkölcs
nek csak a szív lehet az erőfor
rása, az a magyar szív, amely 
inspirálni hivatott minden — a 
magyar egyetemesség érdekét 
szolgáló — ténykedésünket, igy 
köztük nem utolsó sorban azt 
is, hogy

ne idegen, hanem ma
gyar hangzású névvel 
pallérkodjunk az egye
temes nemzeti érdekek 
szolgálatában és ezzel 
társadalmi és egyéni 
boldogulásunk feltételei
nek megteremtésén.

Egy nemzet értéke, különösen 
kifelé, nagy mértékben attól az 
erőtől függ, melyet nyelvével, 
szokásaival, jellemével és a 
hovatartozását megpecsételő ne- 
névéi tud reprezentálni. Ősi és 
örök érvényű dogma ez, melyet 
elismer mindenki, mégis, túl 
sokan vannak még, úgy az egész 
országban, mint városunkban, 
akik mesterkélt kifogásokkal vo 
nakodnak és hárítják el maguk
tól ennek a magyar névre vonat 
kozó, ősi dogmának, önmagukra 
kötelező erejét és gyakorlati 
megtesitését.

És ha sorra vesszük ezeket a 
kifogásokat, keresve sem találunk 
köztük olyant, amely indokolttá 
tenné, nevüket megmagyarosilani 
még vonakodók véleményének

helyességét. Mert, mik is azok 
a vélt indokok? Van, aki korát, 
családtalan, vagy csak leány 
gyermekes voltát említi, sokan, 
idegen hangzású nevűk mellett, 
jó magyar érzésükre hivatkoznak, 
egyesek üzletük menetét féltik, 
masok, hiúságból fakadó feltété 
két szabnak, avagy vállukat 
vonogatva pató-páli szellemben 
azt mondják, ha apámnak jó 
volt, nekem is jó a régi nevem 
és .. . még egy egész sereg 
mesterkélt okot hoznak fel, anél
kül, hogy közülük csak egy is 
ne állana homlokegyenest ellen
tétben, a nemzet egyetemességé 
nek és jellegének legszentebb 
fogalmával. Mert, szabad-e meg 
alkudnia a nemzet géniusától 
ihletett és magyar érdekekért 
dobogó magyar szívnek, kicsi 
nyes és mesterkélt okokkal ? S 
lehet e joga bárkinek is, nemzete 
faji jellegének reprezentáló erejét 
gyengíteni, akár koros, akár 
egyedülálló, akár pedig az u. n. 
családi tradíciókból vonakodik 
régi, idegen hangzású nevét el
hagyni !

Igen, tiszteljük apáink 
emékét, régi nevükön, de 
legyünk ősei mi, az uj, 
a magyar névvel virágzó 
utódainknak! Nem ál 
dozat ez, de kötelesség, 
melyet sem feltételekhez 
szabni, sem előítéletek
kel és hiúsági kérdések
kel beárnyékolni nem 
szabad!

Az országos névmagyarositási 
akció, már eddig is szép ered
ményeket mutat, de nekünk 
mohácsiaknak, az egyetemes ér
dekek mellett, egyéni érdekünk 
is, hogy városunk történelmi 
elhivatottsága magyar nevű pol 
gáraival is példaadóan tündö
köljön. Mozdítsák meg tömegei
ket a cél érdekében, anyagi ál
dozatok árán is, hazafias, a tár 
sadalmi, kulturális és vallási 
egyesületek, vagy alakítsunk, ha 
kell alkalmi szervezetet tartsunk 
ismertető, felvilágosító előadáso 
kát, hogy a társadalom minden 
rétegét megnyerhessük és meg
győzhessük a névmagyarosítás 
szükségéről és jogáról, hogy 
ekkép is névben is újjá születve 
dolgozhassunk a keresztre feszí
tett nagy Magyarország feltá
masztásán. Olthatatlan tüzként 
égjen a névmagyarosítás eszméje 
szivünkben és szájunkon, ne 
szálljon le a nap, e gondolat egy 
egy uj harcosának eskü tétele 
nélkül és catoi fanatizmussal 
mondjuk el mi is: ceterum cen 
seo . .. magyar szívhez, magyar 
nevet!

— Állami segélyt kapott a 
Legényegylet. A Mohácsi Kát. 
Legényegylet a még fennálló adós
ságainak csökkentése végett folyó 
évi október hónapban a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minisz
terhez fordult kérvénnyel. A ké
relmezésnek, melyet Virág Fe- 

' renc megyéspüspök terjesztett fel 
pártolólag újabb 200 pengő segély 

I lett az eredménye

— A járásbíróság uj elnöke. 
A üresedésben levő mohácsi já- 
rásbirósági elnöki tisztet az igaz
ságügy miniszter előterjesztésére 
Kőnig Antal dr. volt mohácsi, 
jelenleg pécsi kir. járásbiróval 
töltik be. Értesülésünk szerint a 
kinevezés már a közeli napokban 
benne lesz a hivatalos lapban. 
A kitüntető előléptetés osz
tatlan örömet keltett nemcsak a 
mohácsi jogászkörökben, hanem 
a társadalom széles rétegeiben 
is, hiszen városunk szülötte az 
uj elnök, akit ezernyi szál köt 
Mohács város közönségéhez.

— Schneider Lajos igazgató
tanító kitüntetése. ZTsr/wBéla 
alispán, a vármegye közönsége 
nevében meleghangú leirat kísé
retében Schneider Lajosnak, a 
külvárosi rk. elemi iskola igazga
tójának a gyermeknevelés és ok
tatás terén kifejtett s kitűnő ered
ményeket felmutató tevékenysé
géért elismerését fejezte ki s egy
ben e kitűnő pedagógust 100 pen
gős jutalomban is részesítette. A 
tanügy egyik legkiválóbb aposto
lát méltán ért ezen kitüntetéshez 
szívből gratulálunk.

— Halálozás. Heller Kálmán, 
a „Duna" Szállítási Vállalat tulaj
donosa folyó hó 13 án délután 
meghalt Temetése szerdán dél
után fél 3 órakor volt általános 
részvét mellett. Halálát édesanyja, 
felesége, gyermekei és széleskörű 
rokonság gyászolja.

— A Nemzeti Néppárt zászlóbontó 
gyűlése. Mint lapunk múlt szá
mában jeteztük a Nemzeti Néppárt 
folyó hó 19 én, vasárnap délután 
fél 4 órai kezdettel tartja mohá
csi zászlóbontó nagygyűlését. A 
gyűlés a Kát. Legényegylet 
nagytermében lesz s azon Orieger 
Miklós a Nemzeti Néppártvezére, 
Palavicini György őrgrőf, gróf 
Csekonich Iván ésSomlódy László 
országos igazgató szólalnak fel. 
Mohácsról Erős József ny. igaz
gató tanító és Petrovics Károly 
beszélnek. A gyűlés iránt város
szerte nagy az érdeklődés.

— Halálozás. Kugyeray Mária 
ny. tanítónő életének 70 ik évében 
f. hó 14-én meghalt. Az elhunyt
ban a régi, boldog Mohács tár
sadalmának és tanítótestületének 
egy kedves, közbecsülésben volt 
tagja hagyta el az élők sorát, 
akire különösen, mint kiváló kézi
munka tanítónőre emlékeznek 
hálásan volt növendékei. Halálát 
dr Kugyeray Ede és nővére Ku- 
gyeray Teréz s széleskörű rokon
ság gyászolják. Temetése csütör
tökön volt mély részvét mellett.

— A Vöröskereszt egylet 
közgyűlése. A Magyar Vörös
kereszt Egyesület mohácsi fiókja 
közgyűlését kedden délután fél 
5 órakor tartja a városháza kis- 
tinacstermében, amely most meg
jelentek szamára való tekintet nél
kül határozatképesjesz.
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— Doktorrá avatás A pécsi 
Erzsébet Tudományegyetemen 
az államtudományok doktorává 
avatták Tibor Béla dunaszekcsői 
igazgató tanítót.

— Baranyavármegye kls- 
gy ülése. Baranyavármegye leg
utóbbi kisgyülésén, — amelyen 
Mohácsról Schmidt Lajos és Dr. 
Beck Alajos vettek részt — jóvá
hagyták Mohács város képviselő
testületének azon határozatát, 
hogy részben a Speyer kölcsön 
kamat nyereségének felhasználá
sával, részben kölcsön felvételével 
útburkolási és útépítési programot 
hajt végre.

— Folytatja az állam a szi
geti partvédelmi munkálato
kat. Mihálffy Vilmos országgyű
lési képviselő és Dr. Margitay 
Lajos polgármester eljárták a 
földmivelési minisztériumban, ahol 
sikerült ki eszközölni, hogy a 
szigeti partvédelmi munkálatokat 
folytatja az állam. Az állam 
egészen a strandig terméskövek
kel rakja ki partott, hogy a szi
get ezen részét megvédjék a be 
szakadástól.

— Az Ipartestület vezető 
sége felkéri mindazokat, akik 
voltak szívesek az iparos tombo
lára gyűjtést vállalni, hogy az 
adakozók névsorát folyó hó 25 ig 
(szombat) az ipartestület irodá
jába leadni szíveskedjenek. Ha az 
adomány közvetlen az ipartestü
lethez lesz beküldve, ugy az ado
mányozó nevét kérik közölni.

— Fővárosi szerzői est — mohá
csi szerzővel A budapesti Nemzeti 
Kultur Egyesület november hó 
21 én, kedden délután Budapes
ten szerzői estet rendez, amelyen 
három szerző művei szerepelnek. 
Köztük régi mohácsi kedves is 
merős nevet találtunk: Szarvady 
né Vdmossy Ilonka. A szerző 
egy novellával és költeményekkel 
vesz részt és az estén s mun
káinak értékét bizonyítja a szer 
zői est többi neve. Így Dezső 
Gábor, Járosi Jenő, Kárpát Zol
tán, Morgács Kálmán, Sebők 
Gyuláné, Teghze Gerber Miklós. 
Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy Sz. Vámossy Ilonkának 
meleg bensőséges sikere lesz s 
ezúton tolmácsoljuk a mohácsiak 
örömét és szerencse kivánatait.

— Remény van a selyem
gyár üzembeállítására. A na 
pókban Dr. Margitay Lajos pol
gármester Bueapesten járt, ahol 
Mihálffy Vilmos ny. államtitkár, 
országgyűlési képviselőnkkel el
jártak a mohácsi selyemgyár ügyé
ben a kereskedelmi minisztérium
ban. Az ott tartott megbeszélésen 
az a vélemény alakult ki, hogy a 
mohácsi selyemszövőt feltétlenül ; 
üzembe kell helyezni. A hír min- ' 
den bizonnyal örömet kelt a mo
hácsi munkás körökben.

— A Kát. Legényegylet Le
ánycsoportja ma vasárnap dél
után pontosan 4 órai kezdettel 
rendes gyűlést tart. Előadó lesz 
dr. Szabó Károly ügyvéd A ta
goknak teljes számban való meg
jelenését kéri a vezetőség.

— Közgyűlés. A Mohács és 
Vidéke gyümölcs értékesítő és 
központi Szeszfőzde rendes köz
gyűlését f. hó 19 én délután fél 
3 órai kezdettel tartja meg az úr
béres birtokosság hazában. Hatá
rozatképtelenség esetén a jövő 
vasárnap tartják meg.

— Hétfőn megszólal a tűzoltók 
uj szirénája. Megemlékezíünn 
annak idején, hogy a Mohácsi 
önkéntes Tüzoltóegylet elhatá 
rótta, hogy a tűz jelzésére szíré 
nát vesz. A célja az, hogy a vá
ros különféle részeiben lakó tűz 
oltókat, de természetesen a nagy
közönséget is figyelmeztesse a 
veszedelemre, hogy mennél gyor
sabban a helyszínére érve véde
kezzenek a veszedelem ellen. A 
sziréna meg is érkezett s hétfőn 
délután fogják kipróbálni. A 
tűzoltóság ezúton figyelmezteti 
a közönséget, hogy csak kipró
bálásról van szó, nehogy ijedel
met okozzon. A sziréna igen 
hatalmas hangot ad s hétfőn 
egész délután kísérleteznek vele.

— Elfogott tolvaj. Pécsi Sán
dor cipész segéd, pécsi lakos f. 
hó 16-an,’ csütörtökön Mohácsra 
érkezett s benézett Schleicher 
András Horthy Miklós utcai ci
pészüzletébe alaalmazást kérve 
Az ajánlkozó Pecsi azonban, mig 
Schleicher kiment az üzletből, 
módját ejtette, hogy az asztalon 
levő tula ezüst órát elemelje s 
tovább menjen. Schleicher vissza
érkezésekor vette észre az óra 
eltűnését. Tudomást szerzett erről 
fia is, aki ezt jelentette a Szent
háromságnál posztoló Golubics 
Vince rendőrnek azzal, hogy a 
tettesről pontos leírást adni nem 
tud. Egy eredménytelen igazolta
tás után a Nyul-féle trafikból jö
vet a Korona felé haladó s zse
beben gyanús csomagot vivő 
fiatalemberre lett figyelmes Goiu- 
bics. A fiatalember a rendőr ker- 
desere előadta, hogy a csomag
ban cipészszerszam van s hogy 
azt a Lehmann házban levő Ke
lemen cipésztől vette a sógorától 
kapott pénzén. Golubics meggyő
ződvén arról, hogy a szerszámot 
tényleg ő vette, a pénz szerzésére 
vonatkoz.ó körülmények tisztázása 
céljából az őrszobára kisérte. Pa
csi Sándor útközben beismerte, 
hogy ő lopta el az órát s azt 
nyomban értékesítette is 2 és fel 
pengőért s az igy szerzett pén 
zen vette a szerszámot. Az eljá
rás megindult ellene.

— A DÓT. utólsó járatai. A 
Dunagőzhajózási Társaság közli, 
hogy az idei évben az utolsó 
személyhajó Budapestről f. hó 
19-én, vasárnao indul, mig Mo
hácsról hétfőn délben megy az 
utolsó — hajó.

— Kedvezményes utazás a 
baromflkiállitásra. A Baromfi
tenyésztők Országos Egyesülete f. 
évi december 6—11 között nem
zetközi baromfixiállitást rendez. A 
kiállítás igen értékesnek Ígérkezik. 
A felutazashoz 50% os kedvez
ményt nyújtanak a vasutak, az 
ennek elnyeréséhez szüksékes 
igazolvány kapható Bán tőzsdében. 
Ara 1 P. 30 f

— Pécs-Baranyai ismertető. 
Hatalmas munka hagyta el nem 
régiben a sajtó ezzel a címmel s 
kereskedőknek, intézményeknek, 
közhivataloknak, ugy mint ma
gánosoknak nélkülözhetetlen 
könyvet nyújtva a mindennapi 
használatra. Mig a régi baranyai 
ismertető csak a száraz adatokat 
nyújtotta, addig ez a hatalmas 
könyv Pécs és Baranya társadal
mi és tudományos kiválóságai 
tollából cikkeket tartalmaz, ame
lyek Baranya múltjával és jelené
vel foglalkoznak történelmi, szép

irodalmi és s egyéblszempontok- 
ból is. A Mohácsról szóló cik
ket vitéz dr. Horváth Kázmér 
városi aljegyző irta. A mű szer
kesztője Kalotai László, aki ér 
tékes munkát végzett. Megren
delhető lapunk kiadóhivatalában.

— A városháza hivatalos 
órája. A képvise őtestület elha
tározta, hogy takarekossagi szem- 
pontok szem előtt tartásával a 
városházi hivatalos időt egy foly
tában tartatja meg a tisztviselők
kel Éten határozatot a törvény
hatósági kisgyülés jóváhagyta. En
nek alapjan polgármester elren
delte, hogy további intézkedésig 
1933 nov. 13 tói reggel 8 órától 
deiután 2 óráig tartanak a hiva 
talos órak es igy délután a fűtés: 
és világítási költségekben számot
tevő megtakarítás érendő el. Felek 
9—12 óráig fogadtatnak, kivéve 
a városi pénztárt, akol 9 — 1 óráig 
fogadnak el befizetéseket.

— A szarvasmarhák törzs 
könyvezése. A város polgármes
tere hirdetményt bocsátott ki, 
amelyben^ felhívja a gazdakat a 
Baranyavármegyei Szarvasmar 
hatenyésztők Egyesületébe való 
belépésre Tagdij kistenyésztők 
nek 2 P, nagytenyésztőknek 5 P. 
Az egyesület célja a szarvasmar
hák törzskönyvezése s ezzel a 
tenyésztés és a tejtermelés ellen 
őrzése, aminek végeredményben 
a gazdák érdekében óriási fon
tossága van, mert az állandó el
lenőrzés folytán csak jó tejelő, 
elsőrangú fajtiszta anyag lesz a 
gazdák kezében, amelynek tartása 
rentábilisé teszi a tejtermelést. 
Jelentkezni lehet Éva László köz
igazgatási tanácsnoknál a város
házán.

— Kiváló szaktekintélyek 
utasítása szerint közönséges mu 
lékony hurut és köhögés meg
szüntetéséhez elégséges 2—3 
zacskó Negro elfogyasztása. Negro 
a torok kéményseprője.

— A kórházi orvosok fe
gyelmi ügye. Hoffer Kálmán 
vármegyei főjegyző mar harmadik 
hete vezeti a kórházi orvosok el
len elrendelt fegyelmi vizsgalatot. 
Hoffer ennek során kihallgatta a 
megvádolt orvosokat és a tanuk 
egész sorát. Közben Pécsett járt 
és referált a fegyelmi eredményé
ről az alispánnak. A fegyelmi vizs
gálat lefolytatása után az iratokat 
átadják Gács Ferenc dr. tiszti fő 
ügyésznek, aki azok áttanulmá
nyozása után tesz javaslatot a 
fegyelmi választmánynak.

— A jegyzők fizetés hátra
léka. A Jegyzők Országos Egye
sülete most tárgyalta a jegyzők 
fizetés hátralékának ügyét. A bá
rányára vonatkozó adatok a kö
vetkezők : Nem kapta meg a fize
tést 8 főjegyző 14 hónapra, 7 
segédjegyző 9 hónapra, 8 iroda
tiszt 13 hónapra és végül öt orvos 
öt hónapra. Az összeállított ki
mutatás szerint más megyékben 
sokkal kedvezőtlenebb a helyzet.

— A köz- és magánalkalma, 
zottak egyházközségi adója. 
A rk. egyházközség képviselőtes
tülete folyó hó 14-én tartott ülé
sében korábbi határozatát a köz- 
és magánalkalmazottak adózása 
tárgyában oda módosította, hogy 
rájuk a kereseti adó 50%-at álla
pította meg. E határozat ellen 
december 1 ig lehet fellebbezés
sel élni az egyházmegyei ható
sághoz.

— A gazdaadósságokról szóló 
rendelet a gyakorlatban. Már a 
rendelet megjelenésekor meg. 
jegyeztük, hogy a gazdaadósá 
gokról szóló rendelet milyen 
komplikált. Kritikánkat igazolja 
az eddigi gyakorlat is, mert pld. 
az egyik pénzintézet még mindig 
8% ot számit, a másik, ha az 
aláírók között nem gazda is van 
3-%-ot, ellen esetben 5 és fél»0. 
ot, végül van intézet, amely 5 
és fél %-ot számit, de minden 
esetben megkívánja a mezőgazda
ságból számazó jövedelem iga- 
zolását, Ez eddig még csak a 
kezdet, mi lesz később, ha már 
most ilyen ellentétes a gyakorlat. 
Ezt a „gyökeres" elintézést senki 
sem kérte, de senki sem fogja 
megköszönni sem, ha alkalma
zása ennyire kétséges és sokféle.

— Elveszett. Folyó évi ok
tóber hó 19 én elveszett a II. Lajos 
utca páratlan oldalán egy I. S. I. 
monogrammal ellátott nehéz ezüst 
cigarettatárca. Felső lapjába ne
felejts volt bepréselve. Beszolgál
tató jutalomban részesül.

— 50 ezer pengő útépítésre. 
Baranyavármegye a kormány út
építési programmja során 50 ezer 
pengőt kapott útépítésre. A vár
megye ezen pénzből a kozármis- 
leny-villányi közút ujpetre-villányi 
szakaszát fogja megépíteni.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi novevember hó 
10 tői 1933. november hó 17-ig 
Születések ; Petricsevics Lajos és 
Schleicher Mária gyermeke: Klára 
Emma, Szabó Ilona gyermeke: 
Rozália, Takács Ferenc es Élő 
Katalin gyermeke: Miklós, Mihá- 
lovics László és Petrovics Katalin 
gyermeke: Katalin, Grátz Bálint 
és Szauer Éva gyermeke: téter, 
Freund András és Muck Anna 
gyermeke: Anna Házasságköté
sek : Szép József és Harczi Er
zsébet, Pintér Antal és Alföldi 
Maria, Albu Dénes és Tasi Er
zsébet. Halálozások: Mészáros 
Lona 8 napos, Papp Imre 17 eves, 
Petrovics Maria 18 éves, Glück 
János 46 éves, Kersics Mária 2 
éves, Takács Miklós 3 napos, 
Eii willer Jozsefné 48 eves, özv. 
Horváth Gásparné 81 éves, Czita 
Antalné 65 eves, Heller Kálmán 
65 eves, Kugyeray Maria 70 eves.

— „Szabadság" vitéz Bajczy- 
Zsilinszky Endre pompás heti
lapja 12 nagyoldalon jelenik meg 
és minden szombaton kapható az 
árusitóknal es a dohánytőzsdék- 
ben. Cikkeit a legkitűnőbb ma
gyar irók és publicisták írjak. 
Föld Népe címmel négyoldalas 
mellékleten foglalkozik a falu né
pének minden problémájával, ba
jaival, gondjaival. Oktar, buzdít, 
szórakoztat. Uj előfizetési ara 
egész évre 5. P, felevre 2.50 P, 
negyedévre 1.30 P, egy hónapra 
50 fillér. Megrendelhető a helyi 
bizományosnál, a NRP helyi part
szervezetnél, vagy a kiadóhivatal
ban : Budapest, VI. Aradi u. 8.

I DÓ J ÁRÁS
A. mohácsi m. icir. téli 

gazdasági islcola meteo
rológiai állomása Jelenti 
1933. november 10-től nov. 17 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4- 12 Cd 
a hőmérsékleti minimum 4- 2 C° 

csapadék 3 Tg mm. volt.
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— Gazda védelmi nyomtat
ványok kaphatók Fridrich 
Oszkár könyv- és papirke- 
reskedésében Mohács.

— AilatvAsári kimutatás: Az 
1933. évi november hó 6 án tar
tott országos ailatvasárról. Felhaj
tatott szarvasmarha 1842 drb, ló 
es csikó 1422 drb, juh es bárány 
347 drb, serles és malac 1098 drb. 
Összesen 4709 drb. Kiadatott szar
vasmarha 369 drb, ló es csikó 
58 drb, juh es bárány 204 drb, 
sértés es malac 505 drb. összesen 
1136 drb.

MTE—DPAC (Pécs) 1:0 (1:0) 
Félbeszakadt.

Mohács. Bajnoki. Biró: Strenger.

Nehány vidéken lejátszott mér
kőzés után az MTE vasárnap 
újra hajai közönség előtt ütkö
zött meg a pécsbanyatelepi le
génységgel. Az utóbbi mérkőzések 
biztató jatekai után felig meddig 
„pótvizsgának" számított a va
sárnapi játék. Itt kellett eldőlnie, 
vájjon tényleg az annyira emle
getett balszerencse e a főoka az 
MTE visszaesésének. A válasz 
nem lett kielégítő, mert nem le
hetett. Ehhez két körülmény sú
lyosbító hatással járult: Berta 
sérülésé, mely szerencsére csak 
ficam, és a biró egeszen lehetet
len bíráskodása, mely miatt a 
mérkőzés a 11 felidő 8 percében 
fe beszakadt. Pedig, ha végig ját
szották volna, igen érdekes, izgal
mas küzdelem szemtanúi lehettek 
volna a nézők. Azonb-.n a kiszá
míthatatlan véletlen áthúzott min
den emberi számítást es a biró 
alakjában elküldte a balszerencsét 
és az MTE végzetét Mohácsra. 
Az MTE játékosai igen erősen 
fogadkoztak, hogy most már ha
zai közönség előtt is bemutatják, 
hogy ha tudásban még van is kí
vánni való, de küzdéssel, lelkese
déssel ketvállra fektetik a banyász- 
csapatot. Már-már a siker reménye 
csillogott fel a játékosok és nézők 
szeméből egyaránt, amikor a vé
letlen még most is kellemetlen
kedve a mohácsiaknak, a játék 
íelbeszakitasával szertefoszlottak 
a remények is. Berta öt perces 
játék utáni kiválása ellenére is 
eredményt ért el az MTE, hiába 
próbált a biró mindent a mohá
csiak ellenére Ítélni, ekkor mint
egy végső eszközhöz folyamodva 
a II. félidő elején kiállítja Hafnert, 
hogy a most már 9-re apadt ha
zaiakat biztos vereség éri. Hogy 
erre a nézők haragja a biró ellen 
fordult, az természetes. Ennyire 
nyomni egy csapatot az már több 
a soknál. Az MTE játékosai szin
te mindent kiadva magukból küz
döttek még 10-en is, hiába volt 
az ellenfél és a biró nyomása, 
nem adták meg magukat. Végre 
láttunk tőlük fegyelmezettséget is. 
Pedig idegeiket ugyancsak igény
be vette a biró s hogy az indu
lat nem robbantott ki belőlük sér
tőt, mulatja önuralmukat is. A 

védelem a szokott jó játékát adta 
most is, kellemesen hatott Zseni
ben nyugodt, biztos játéka A 
halfsor mindhárom tagja becsü
letes murikat végzett. A csatár
sorban Bertáról nem lehet bírá
latot mondani. Karácsonyi agilis, 
csak kissé szeles még. Nickmann 
tud irányítani. Heil meg kissé 
nehézkes. Linka a halszélén sem 
volt rossz, voltak szép dolgai.

A DPAC erősen ramenő csa
pat, testi erejüket 100 °/0 osan 
használjak ki Technikailag jól 
kiképzett csapat Csataraik jól 
kombinálnák, csak túlzásba vi
szik es a védők igy mindig jókor 
léphetnek közbe.

DPAC kezdés a vonalon túl 
fut. Az MTE csak a 2. p-ben 
egeszül ki s rögtön sarokrúgást 
irányit. Kapukuugasból Karacso 
nyihoz kerül a labda, lefu‘, bead, 
kavarodás, mig végül kijut a 
labda. Az 5 p-ben MTE táma
dás közben Bertát lökik, elesik s 
megsérül, innét kezdve az MTE 
10 emberrel tamad. A 8. p-ben 
kornert, mig a 9 p ben szabad
rúgást irányit a DPAC. A követ
kező 10 perc a pécsi támadások 
jegyeben telik el. A 20. p-ben 
k t veszélyes támadás hozza fel 
az MTE-t. A 23 p ben 2:1 a 
korner a pécsiek javára. Pécsi 
ostrom közben születik meg az 
MTE gólja. Hátulról kerül előre 
a labda. Karácsonyi viszi, beadja. 
Nickmai ntól Linkahoz kerül, aki 
nyugodtan gurit az ellenkező sa
rokba 1 : 0 (30 p) Most változa
tos es izgalmas lesz a küzdelem. 
Mindkét fel élénk. A 42. p-ben a 
feltűnően agilis Karácsonyi ke
resztülmegy a védőkön es irtóza
tos erejű bombája a lécén csattan.

Szünet után is igen izgalmas 
a hangulat úgy a pályán, mint a 
nézőtéren a biró működését ille
tőleg. MTE kezd, de a DPAC rúg 
kornert. Hafi er tulerelyesen lep 
közbe a 3. p-ben, mire a biro 
kiállítja Hanftorkan a tribünön. 
A tiro félbeszakítja a játékot es 
rendet kér, Tumultus keletkezik, 
a rendőrség és rendezőség garan- 
taija a rendet, a biró azonban 
érthetetlenül (életveszélyes fenye
getés??) a 8. p-ben lefújja a já
tékot. A tömeg zúgolódik es csak 
a rendőrség felszólítására oszla
dozik.

A 9. forduló
PÁC—KSE 
PEAC—BTC
PSC—TSE 
DVAC—NSE 
PVSK—SSE

eredménye:
3:2 (3:1) 
2:0 (1:0) 
1:1 (0:0) 
4:1 (1:0)
4:1 (0:1)

Szerkesztői üzenetek.
Jánossy Valéria Mohács.

Mond : Nem lesz már madárdal, illatos 
.[virág, 

Kis kertemben csak tövist ad a rózsaág, 
Mondjad,hogy életem csak röpke pillanat, 
S a csillagfenyek mind kialszanak, 
Csak azt ne mond, hogy szemed párja, 
Soh’ se néz rám égve, vágyva...

A lelkem pokol, benne izó tüzek égnek, 
Ma élni akarok, holnap halált kérek, 
Néha égi dalok gyönyörét hallom, 
Máskor szomorú bánat a napon, 
...Mindezt szemed hozza, kedves 
Mosolyog, ragyog-e, vagy könnyes?...

Mit szól ehhez? Ugy-e milyen isme
rős s mégis más Nem lehet a szava
kat olyan pongyolán oda dobni. Meg 
kell válogatni, csiszólgatni s szeretettel 
egymás mellé rakni Az a zene, az ih
let, amit a költő érez, kell, hogy a 
szavakból átragadjon az olvasó leikébe, 

akkor jó a vers. Mindenesetre láthatja, 
hogy a téma az öné, a szavakat is leg
nagyobb részben felhasználtuk, tehát 
az elgondolás jó volt, csak még sokat, 
nagyon sokat olvasni jó költőket Mind
ezt azért tettük, mert a „Szerkesztő bácsi“ 
is volt egyszer fiatal, neki is jól esett, 
amikor szívesen tanitgatták - Az „Em
lékezés" nagyon hosszú és még pon
gyolább, az „Azt beszélik" c.-vel a leg
kisebb a szerencséje. Népdalt nehéz ám 
Írni! Jó munkát!

Eeiölős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS

Lantul«|dono» kiadó • 
FRIDRICH OSZKÁB.

NYILTTÉR
Az ezen rovatban foglaltakért nem valial 

felelősseget a szerkesztőség.)

Köszonetny i I vánitás.
Mindazoknak, akik forrón sze

retett felejthetetlen gyermek, 
férj, apa és rokon

Helier Kálmán
temetésén résztvettek és részvét
nyilvánításukkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét 

Mohács, 1933. november 18.
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Hálás köszönetét mondunk 

mindazoknak, akik felejthetetlen 
jó nővérünk elhunyta alkalmából 
részvétnyilatkozatokkal és a teme
tésen való megjelenésükkel mély 
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

Mohács, 1933 november 18.
Kugveray testvérek.

Idősebb házvezetőnő
lehetőleg magános nö, felvétetik.

Cim
a kiadóban és Bán tőzsdében.

Elárusitónő
lehetőleg óvadékkal felvétetik

a Bán tőzsdében.

Bérbeadó esetleg Eladó I
lakások és házak

Kossuth T^ujos ucca 33. sz. K
Korsós ucca 71. sz.

Horthy Aliklós ut 3S. sz. |
értekezhetni R

Mohácsi Takarékpénztárnál. I
I 3VC9£9c5S$?Sc .Sic ; í.

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

| Olcsón!

ERTESITES!
Privát sertésvágást és 
husfüst ölést jutányos áron 

vállalok.
Kondor Sándor
hentes, Felszabadulás u. 35. sz.

Hirdetmény.
Lánycsók község 

elöljárósága folyó hó 23-án 
délután 3 órakor a községi bika
istállónál megtartandó nyilvános 

árverésen eladja 1 darab 

tenyészbikáját.
Elöljáróság.

Szép kilátású Dunára néző 

2 szobás lakás, 
mellékhelyiségekkel azonnal 

kiadó.
Cim: Harczi-féle ház.

Hjmentesen átalakítíjuk

^rcSróleumgáz 'ampára
Nincs pumpál ás. e lúmeleg i t c s. 
A iini’iatikus üzen. — 125 gvertyaerejű hófehér 
izzófény, s 'agtalan, zaj t a 1 a n, robbanása: cirtes.

ÁTALAKÍTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK

p 20.-

Kérjen díjmentes bemutatást 
KRAMER ANTAL FIAI]cégtől 

Mohács.

V 0R1SEK
férfi fehérnemű üzeme.
- -
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Eladó
a Baross ucca 83. számú UAZ 
NAGY KERTTEL szabad kézből. 

Bővebbet
a háztulajdonosnál

Ház
szép egészséges és forgalmas 
helyen fekvő, esetleg üzlettel 

együtt ELADÓ.

WOLF GYÖRGY
Szentháromság ucca 69.

Hirdetmény.
A kölkedi tejszövetkezet 

bérbeadja 
tejcsarnokát 

f. hó 26-án délután 2 órakor.
Az igazgatóság.

Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67

Szerb ucca önálló 4 szobás

8. számú házamat
szabad kézből eladom.

Átyimovits Lázár 
háztulajdonos.

Zephir kályha
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

lakás
mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó. 

Felvilágosítást ad

NÉMET GÉZA
Kossuth Lajos u. 45,

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

Piaci áraki hy*5i
Búza — — 9.50 p
Rozs — — 4.— p
Árpa — 6 50 P
Zab — — 6 50 p
Tengeri csöves 3— p 
Tengeri morzs. 8.— p 
Bab — — 9.— p

A dunaszekcsől piac-téren álló 

437. sz. ház, 
mely áll, 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.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig 
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

ö:

ff

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, zsírdus tejet adunk.

Házhoz is szállítunk!

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete
Szentháromság u. 3. szám.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




