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A „sajtok ii li.“
Ha Weiss István dr., mi

niszteri tanácsos, az OTI. 
vezérigazgatója, nem sértő 
szándékkal, lealacsonyító ten
denciával mondja Berényi 
Sándor dr., az Uj Nemzedék 
politikai rovatvezetőjének azt, 
hogy „szóbaálltam a sajtó
kulival", a „kuli" kifejezés 
kifejezné azt a fáradnatatlan, 
névtelen munkahadsereget, 
amely az újságokat Írja Hi
szen a kuli a világ egyik 
legigénytelenebb s mégis 
legszorgalmasabb, fáradhatat
lan munkása. Éppen csak a 
létminimumot biztositó éh
bérért dolgozik, fut néha 
kilométereken át. Igavonó
ember, aki gazdagabb em
bertársa kényelmét, szórako
zását szolgaija, amikor ta- 
lyigáján tovarepiti.

Valahogyan igy van a 
sajtó munkásaival is, akiket 
a közönség alig ismer s csak 
a kész munkájukat látja, de 
nem tudja, hogy az a szen
záció, az a kroki, a vezér
cikk, a riport és a hírek tö
mege mennyi munkát adott, 
amig odaért a vezérigazgató 
ur reggelijéhez, vagy ebéd
jéhez.

Vannak, akik még ma is 
az újságíróban a régi bohém 
népet látják s piszkos inggel, 
gallérral, kócos hajjal képze
lik el, amint éjjeli borgőzcs 
kávéházakban Írják a lapot. 
Vannak, akik félnek tőle, 
mert van valami, amit ta
kargatni kell s hátha meg
találja. Vannak, akik a ha
talmat látják benne, amely
nek módjában mindent és 
mindenkit pellengérre vinni. 
Es vannak azután még kü
lönféle vélemények a sajtó 
munkásáról, csak az igazat 
tudják kevesen: Hogy mi
lyen, néha emberfeletti mun
kát kell végezni azoknak, 
akik a közönség szenzáció
éhségének, tudásának kielé
gítését válalták magukra.

A vezérigazgató ur, aki
nek vezetése alatt álló intéz

I ményben néha heteken dol- 
| goznak egy-egy aktán, amig 

az kikerül az érdekeltekhez, 
például elcsodálkozna azon, 
hogy az újságnál nem lehet 
restancia s minden aznap 
beérkezett anyagot fel kell 
dolgozni. Mit szólna, ha egy 
nap azt Írná újságja, hogy 
nagy szenzáció van ugyan, 
de a rovatvezető szabadsá
gon van, vagy nem ért rá 
feltálalni ?

Talán nincs olyan foglal
kozás, ahol este annak mun
kása nem tenné félre a mun
kát, hogy hiszen holnap is 
lesz egy nap, csak az újság 
nem ismer ilyet Ott mindent 
el kell végezni a lap meg
jelenése előtt.

És ezért a nagy munkáért 
aztán megkapja a sajtókuli 
elnevezést köszönetül attól, 
akit talán annyiszor elgyö
nyörködtetett, akinek annyi
szor a reggelijéhez vitte oda 
az éjszaka eseményeit, az aki 
dolgozott, mig ó puha pár
nák között álmodott.

Ez az elismerése annak, 
aki megkeresi a vezetőférfiak 
örömét és osztozik benne, 
aki nem felejti el, mikor üli 
házassága negyedszázados 
évfordulóját, aki megtudja 
mikor érte el hivatali pályája 
nevezetesebb napját, aki 
örömmel adja hírül, ha elő
léptették, ha magasabb po
zícióba került.

A „sajtókuli" megkeresi 
minden közéleti tényező 
munkájának érdemeit, oda 
viszi a közönség elé, hogy 
lássátok milyen derék ember, 
mennyit dolgozott tiértetek, 
mennyit küzdött, de aki a 
m8ga személyével mindig a 
háttérből teszi ezt s eltűnik 
valahol a betűk rengetege 
mögött. Kezdve az egyszerű 
kisiparostól, aki az átlagnál 
jobb munkát ad, felfelé a 
legmagasabb állásig mindenki 
részére van a sajtó munká
sainak egy-egy elismerő 
szava. Úgy érzi, hogy vala

mennyien együvé tartozunk 
a magyar nemzet közössé
gében s az egynek öröme 
az összessé. Ugv érzi min
denkivel együtt kell örülnie 
s együtt szomorkodii. Osz
tályosa minden örömnek, 
minden bánatnak.

A sajtó munkása minden 
érdemet észrevesz, tőle ezt
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr. Margitay Lajos polgármester 
lett a frontharcosok diszelnöke.

Az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi csoportja köz
gyűlése — Hatalmas fejlődés egy év alatt. — Indítvány a 

hösök emlékművének mielőbbi megalkotása iránt.
Vasárnap délelőtt 11 órakor a 

városháza közgyűlési termében 
a körülményekhez képest impo
záns számmal jelentek meg a 
frontharcosok a rendes évi köz- , 
gyűlésre. A közgyűlést Dr. vitéz 
Horváth Kázmér nyitotta meg s 
üdvözölve a bajtársakat öröm
mel állapítja meg, hogy ma meg
telt a terem. Az 1932. évben tar
tott közgyűlésen csak 60 tagja 
volt az egyesülttnek s mintegy 
20 an vettek részt, ma pedig már 
300 tagot számlál a főcsoport. | 
Örömmel üdvözli az ifjabb ge 
nerációt, amely ma először jelent 
meg a közgyűlésen s mint uj 
front szervezkedik. Tolmácsolja 
a központ üdvözletét s a maga 
részéről is köszönti a megjelen
teket, akik a széthúzás, gáncsos- 1 
kodás dacára is lelkesedéssel 
csatlakoztak a mozgalomhoz.

Bejelenti, hogy az intézőbizott
ság egy hangulag javasolja Dr. 
Margitay Lajos polgármester 
diszelnökké való megválasztását.

A közgyűlés ugyancsak \ 
egyhangúlag, lelkesedés
sel és éljenzéssel disz- 
elnckké választotta a 
város polgármesterét.

vitéz Merzay László vezetésé
vel bizottság ment a polgármes 
térért, akit belépésekor meleg 
ünneplésben részesítettek a meg
jelentek.

vitéz Horváth Kázmér üdvö
zölte Dr. Lajos pol
gármestert, az uj diszelnököt s 
közölte a közgyűlés megválasz
tását. Kérte, hogy ezt a hazafias 
intézményt teijes erejével támo
gassa. A polgármester hala más 
beszédben válaszolt az üdvöz
lésre s a többek között a követ
kezőket mondotta: 

kötelességnek számítják és 
elismerés helyett szidalmat 
kap. Él, dolgozik, minden 
eseményt a lelkén, idegein 
keresztül ad át a közönség
nek, mig egyszer csak ösz- 
szeroskad a sok izgalmas 
munka súlya alatt s végleg 
eltűnik valahol a betűk mö
gött s elfelejtik mindörökre...

— Köszönettel fogadom a 
megtiszteltetést, átérzem annak 
nagy értékét, mert azok a férfiak 
ajándékoztak meg a bizalommal, 
akik a haza hivó szavára itthagy
tak anyát, szerető feleséget és 
gyermeket, az otthon melegségé
ből kimentek a zord idők éjsza
kájába, hogy lelkes önbizalom
mal, törhetetlen kitartással, állandó 
halálveszedelmek közt álljanak 
helyt abban a borzalmas 'vihar
ban, amely a magyar nemzet 
történelmének égboltozatán nem
rég végig vonult,

amely viharban az ágyuk 
tüzes villanása volt a 
villámlás, a pusztító 
lövegek robbanása a 
mennydörgés, a sűrűn 
hulló esőcseppek a hő
sök kiömlö vére, anyák, 
özvegyek és árvák forró 
könnye, az ilthonmarad- 
tak keserves verejtéke.

— Tudom, hogy elsősorban 
Mohács város polgármesterének 
szól ez a kitüntetés, de szól an
nak a férfiúnak is, aki minden
kor törhetetlen akarattal és lel
kesedéssel dolgoztam a hazáért 
és a közért.

— Az Önök hősies küzdelme 
nem eredményezte sajnos azt, 
amit ez a nagy önfeláldozás 
megérdemelt, hanem csak 
Trianont, amely az ezeréves ha
zát szétdarabolta és sok millió 
testvérünket elszakította tőlünk. 
Amióta a világ fennáll, sok igaz
ságtalanság történt, de ami 
Trianonban a magyar nemzettel 
történt, az párját ritkítja.

— Emésztő tűz marcangolja 
ma a lelkeket. Élet-halál harcot 
vívunk a mindennapi kenyérért. 
Ugyanakkor azonban szivünk
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ben ott ég a revízió gondolata, 
amely ma már az egész világot 
foglalkoztatja.

— Trianon revíziója jelenti a 
feltámadást és a békét !

— Vigyázzanak Trianon gő
gös urai, mert a revízió gondo
latának bukása újabb véres há- ; 
borút, sok milliók halálát je'enti. 

Vigyázzanak azért, hogy 
Trianonnak egykor a 

földi élvezetek hajszolá
sát szolgáló gyönyörű 
termei az emberi kultúra 
hideg, dohos kriptáivá 
ne valjanak

— A magyar nemzet a tűzben 
acéllá edződött s ez az acél in
dul el a harcra a békéért.

— Hunyadi János nándorfehér
vári győzelme óta minden dél
ben az egész világon megkon- j 
dúlnak a templomharangok s 
hirdetik a kereszténység győzel
mét a barbár hadak felett. Ha 
más nem is, ez a harangszó kell, 
hogy gondolkodóba ejtse a kul- 
turvilág népeit s felébresztve 
lelkiismeretüket be'ássák, hogy 
mit vétettek a nyugati kultúra 
bástyája: a magyar nemzet ellen. j

— Ha a harangok imádságos 
zúgása nem elég ahhoz, hogy 
felébressze ellenségeinknek még 
mindig az ádáz gyűlölet és nem 
felen bosszú által elhomáyosi- 
tott lelkiismeretét, ugy

a hős frontharcosok 
százezreinek lelkeben is 
is felcsap majd a láng, 
a magyar öserö lángja, 
amely átvilágít hozzájuk 
és tízmillió magyarnak 
szent fogadásával erős 
bödve, fülükbe harsogja, 
hogy:
Revízió nélkül, integer 
Magyarország nélkül 
nem lesz béke soha!

— Ünnepélyes ígéretet teszek, 
hogy együtt küzdők Önökkel s 
részt kérek minden munkából a 
magyar nemzetért, a hazáért és 
a közért. Isten engem ugy se- 
géljen!

Hatalmas taps hálálta meg a 
polgármester magasan szárnyaló 
beszédét s lelkesen {ünnepelték.

Ezután vitéz Horváth Kázmér 
dr. bejelentette, hogy az alispán 
leirata szerint a főcsoport meg
alakulását tudomásulvették.

Prókai János titkár azután az 
elmúlt évtől szóló jelentését ol
vasta fel, amelynek során a köz
gyűlés felálva hallgatta végig az 
elhunyt Weinacht Kálmánról szó
lórészt.

Reichardt György pénztári je
lentése után Prókay titkár a 
költségvetést terjesztette elő, majd 
vitéz Merzay László meleg han
gon emlékezett meg vitéz Dr. 
Horváth Kázmér elnök ered
ménydús működéséről s ezért 
köszönetét fejezte ki, majd a 
jelölő bizottság javaslatára ismét 
egyhangúlag elnöknek választotta 
meg a közgyűlés.

Ezután a tisztikart választották 
meg egyhangúlag a következők
ben : Társelnök: vitéz Merzay 
László. Alelnökök : vitéz Kürlösy 
Mátyás, Láng Aladár. Titkárok ; 
Szépe György, Prókay János. 
Pénztáros: Reichardt Oyörgy. 
Ellenőrök: Wolf Ödön, Weiiler 
Zoltán. Számvizsgáló bizottság: 
(rendes tagok) Meichenits József, 
Major László, Horváth István.

Póttagok: Káldor Béla, Krémer 
Lőrinc. Intéző bizottság tagok ; 
Bán András, Angyal Gábor, Mu 
tavsits Mátyás, Adler Sándor, 
Káldor József, Jahoda József, 
Vucskics Imre, Puppi András, 
Bauer Károly, Dr Paschke Ferenc 
és Jankovics Sándor

vitéz Horváth Kázmér dr. 
emelkedett hangú beszédben 
köszönte meg a bizalmat s 
hangsúlyozta, hogy törekvése az, 
hogy Mohács összes fronthar
cosait a szervezetben tömörítse.

Az indítványok során Sz"pe 
György a hősök emlékművének 
mielőbbi felállítását követelte s 
a következő indítványt terjesz
tette e'ő: 1. Követelje az Orszá
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I^özel másfélszázezer pengő ármente- 
sitési járulékot Írtak le a gazdáknak.

Leszállították a Mohács-Margitta-szigetí Armentesitö 
Tár utat törlesztéses kölcsönének kamatait.

A Mohács Margittaszigeti Ár- 
mentesítő Társulat vezetőségé
nek évek óta folytatott fárado
zása járt sikerrel a közeli napok
ban, amennyiben a

földmivelési minisztérium 
közel másfélszázezer pen
gő járuléknak törlését 
rendelte el, vagyis az 
érdekelt gazdák ennyivel 
kevesebbet fognak fizetni, 
illetve a már kifizetett 
tételeket jóvá irják

Az eset előzményei — mint 
Porgányi Lajos igazgató főmér
nök lekötelező szívességgel kö
zölte munkatársunkkal — a kö
vetkezők :

Az ármentesitőnek 760 ezer 
pengős törlesztési kölcsöne van, 
amellyel annak idején nagysza
bású ármentesitési munkálatokat 
végeztettek Ez a kölcsön 
10 5°/0-os s annak idején a köl
csön felvételekor előnyös volt 
az akkori kamatviszonyok mel 
lett. Később a kamat csökkené 
sével azonban terhessé váltak 
ezek a kamatok, annál is inkább, 
mert

az érdekelt gazdák jö 
védelmi viszonyai is 
gyengültek s nem bírják 
a terheket fizetni.

Igy aztán a járulékok nehezen 
folytak be, ezeket a járulékokat 
közadók módjára hajtják be s a 
befolyt adók százalékának meg
felelően téritik, tehát az állandó 
hátralékok mellett az ármentesitő 
sem kapta meg a megillető já
rulékokat.

Az igy csökkent bevétel mel
lett a társulat nem tudott ka
matfizetési kötelezettségének sem 
eleget s 1931. évben már csak 
a felét küldte el az esedékes 
összegnek, 1932. évben pedig 
semmit sem. A társulat vezető
sége azóta folyton sürgette a 
magas kamat leszállítását, mig 
végre a földmivelési minisztérium 
a pénzügyminisztériummal kar
öltve a kamatlábat 5.5°/0-ra szál
lította le.

Ezzel a törléssel egyide
jűleg elrendelte, hogy 
a kivetett járulékokat 
24fQ-ban csökkentsék, 
illetve ennyit töröljenek. 

gos Frontharcos Szövetség Mo
hácsi Főcsoportja, hogy az em
lékmű felállításában szövetsé
günk szava legyen a döntő. 2. 
Követelje a szövetség az emlék
mű felállitási munkálatainak azon
nali megkezdését, mégpedig egy 
impozáns szobor alakjában, a 
pályázatok azonnali kiírását és 
ne tűrje annak bárminemű el
odázását. 3. Szorgalmazza a 
szövetség tervünk azonnali ki
vitelét, hogy a legközelebbi hő
sök napján együtt tarthassuk 
meg az emlékmű felavatását.

A közgyűlés egyhangú lelke
sedéssel fogadta el az indítványt, 
majd a Himnusz eléneklésével 
véget ért.

Ez a 24° o azonban még min
dig nem felelt meg a kamat 
csökkenésnek s nem feled meg 
a megmaradt járulékteher a mai 
földjövedelemnek. A társulat te 
hát továbbra is szorgalmazta a 
kölcsön és az előző években 
felgyülemlet magas kamat teljes 
rendezését, mig aztán az elmúlt 
napokban ez meg is történt. A 
kormány eleget téve a kérelem
nek, mintegy

120 ezer pengő további 
járulék törlését rendelte 
el s így a fenti összeg
gel együtt 140 ezer pen
gőt Írtak le a kivetett 
járulékokból.

A helyzet ezekután az, hogy 
azok a gazdák, akik annak ide
jén a magasabb járulékot teljesen 
kifizették, most többlettel ren
delkeznek s ez a javukra van 
írva s betudják a következő ki
vetésbe, mig a hátralékosoknak 
a hátralékból leírják.

A hir bizonyára nagy örömet 
fog kelteni az érdekelt gazdák
nál, mert végre akadt egy hely, 
ahol a közterhek csökkentek.

Mint értesülünk a Nemzeti 
Egység Pártjának is érdeme van, 
hogy az ármentesitő társulat 
régóta húzódó ügye kedvező 
elintézést nyert.

ananicnienujíanur) znujíizntenum
— A sajtókuli Egy sajtóper

ből kifolyólag IVeísz István dr. 
miniszteri tanácsos az OTI vezér
igazgatója „sajtókulinak" nevezte 
Dr. Berényi Sándort, az Uj Nem
zedék politikai rovatvezetőjét. Az 
újságíró a sértés elhangzásakor 
megfeledkezve magáról, a tárgya
lás után arcul ütötte a miniszteri 
tanácsost. Ezt a pofont, amely 
igen csattanos volt, az egész új
ságíró társadalmat ért sértésre, 
senki sem helyesli, mert a sér
tésért mindenkinek az illetékes 
bírósághoz kell fordulni. Minden
esetre olyan inzultus érte a sajtó 
munkásait, akiknek éppen az 
ilyen magas funkcionárusok na
gyon sokat köszönhetnek, hogy 
jól esne ha magasabb helyről 
megfelelő elégtételt kapnának a 
sajtó munkásai. Egyébként a fel
tűnő esettel lapunk vezető helyén 
külön foglalkozunk. s,

A „Ma“ nevében a „Mái11 
bitorló .Tegnapnak."

Nemrég hallottam ismét véle
ményeket újságban, társaságban 
a «Má»-ról, a <Ma» ifjúságáról. 
Sokat beszélnek róla! Sokat 
szidják! Jampectipus. Nem csil
lognak szemébem messze fénylő 
ideálok. Cinikus eltompultság 
savanyodik az arcán. Szinte bor 
zadva sajnálkozó megbotránko
zással néznek rá a tiszta ideális 
gondolkozásu elődök N’ncs élet 
bennük! Nincs rajongás! Nincs 
tiszta szerelem, mint a ,<mi> 
időnkben —! Hja! azok más 
idők voltak — szebbek. Más 
volt az ifjúság! — mondják. 
Válaszolok !

A <Ma» ifjúsága a világháború 
kukoricakenyeres, rántottleveses, 
papirnadrágos, könnyes nyomo
rában ébredt tudatára annak, 
hogy él. Négy-öt éves korában 
már megtudta, megérezte, hogy 
mi az a nélkülözés. A kommu
nizmus alatt gépfegyvergolyók 
és akasztott emberek között 
szaladgált Pest utcáin. A múlt 
század boldog, mámoros, cigá 
nyos éjjelizenés, virágos diákévei 
helyett szükkoszton, menzák ke
sernyés levegőjében nőtt és nő 
fel. Nagy nyomorusággál és nél
külözéssel végezte iskoláit és 
amikor kikerült az u. n éleibe, 
akkor jött a megalázkodás, a 
kilincselés. Az eredménytelen 
süvegelés.

Ez a fiatalság nem lehet ideá
lista. Józan számitó és reális.

Cimborák helyett befolyásos 
öregek ismeretségét kell keresnie 
és csevegő lányok társasága he
lyett a talán állást biztositó ki
lincsek lovagjává szegődött.

Nem lehetnek vidám, mámoros, 
nótás éjszakái, mint a «Ti» idő
tőkben. Mielőtt borhoz nyúlná
nak eszükbe kell hogy jusson 
<Nem ihatom, mert akkor nincs 
miből iholnao ebédelni.*

A mai fiatalság nem hisz! 
Nem hisz a férfiben, nem hisz 
a nőben. Mert nem hihet! Mert 
sokszor keserű percei, órái, nap
jai voltak azért — mert hitt. 
Nem hisz a női csók szerelmes 
melegségében. Nem hiszi az 
Ígéretekben, a jövőben, semmi
ben. Ez a «Ma» ifjúsága. A si
vár, ruhátlan, munkanélküli, ál
lástalan máé.

Pedig van ebben a fiatalságban 
lélek, van benne erő! — de 
kinek adja lelkét? — Kire, vagy 
mire pazarolja erejét? — Van 
köztük tehetség több, mint elő
dei között, de mire használja 
tehetségét — a verejtékkel, éhe
zéssel megszerzett diplomáját ? 
Nincs tér! Nincs ut! ahol és 
amelyen haladhat, mert a meg 
élhetés és érvényesülés utjának 
kapuja egy nagy lakattal van el
zárva előtte. És ha néha-néha 
ki is nyitják ezt a kaput, ezren 
tolongnak egy helyért és a be
jutáshoz nem az igazság, hanem 
egy kegyelmes vagy méltóságos 
ur aranykulcsa kell, amit ugy 
hívnak, hogy protekció.

És amig a fiatalság, a jövő 
generáció, a jövő bizalma és 
ígérete szenved, nélkülöz, éhe
zik és veszti bizalmat és nem 
igen mutatott, de még meglévő 
és őrzött kis ideálizmusát — a
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«ma» vezérei, ezzel nemtörődve 
szép beszédekben vázolják a 
jövőt, programmot adnak és ha
sonló illatos mézes madzagokat 
huzgálnak, kenyeret, megélhetést 
váró szánk és kezünk előtt. A 
nehéz viszonyokra hivatkoznak, 
melyeket át kell szenvedni — 
mondják és közben százezrek 
csúsznak el egy-egy méltóságos 
vagy kegyelmes öregur zsebében. 
És a sikkasztások tömkellegeit 
olvassuk mindennap az újságok 
hasábjain és a napi hírek között. | 
Egy egy 60—70 éves agglegény 
pedig 15—20 állást bitorol.

Ó! Ti 15—20 állásos kegyel
mes urak! Ti kartell és bank
vezérek! Ti vén hiénái a mának! 
Ti gazdát, ifjút, országot tönkre
éhező vérszopó polipok! Vo
nuljatok félre! Adjatok nekünk 
is egy kis helyet az élet színpa
dán! Engedjetek bennünket, fia
talokat a rivalda elé ! Mi tudunk! 
Mi akarunk becsülettel dolgozni! 
A mi leikünk megtisztult a ma 
nyomorában, a ma kenyértelen 
könnyfürdőjében ! Mi ismerjük 
azt a nyomort, amit Ti zuditot 
tatok a nyakunkba! A mi lel
künk tisztább, mint a Tiétek! 
Nekünk nem kell tiz állás ! Csak 
egy !

Vonuljatok félre! Erezzétek a 
jól végzett munka utáni csendes 
nyugalmat! Megtudtok belőle 
éini! Ne szükségmunkát adjatok! 
Ne kolduskenyeret I Becsületes 
munkát! Helyet! — kérünk — 
akarunk! Ne szipolyozzatok ki 
bennünket az évekig tartó in
gyenmunkával. Az ígéretnek 
nem hiszünk és ha hinnénk ? 
Akkor is meghalhatunk éhen! 
Utódaitok, esetleg társaitok, de 
nem robotmunkásaitok és rab 
szolgáitok akarunk lenni

Nem vagyunk hajlandók in
gyen odaadni, odadobni fiatal 
akarásunkat, erőnket azért, hogy 
Ti 10—15 állás jövedelmét fel
vegyétek, mikor egy állásban 
sem tudjátok már megállni a 
helyeteket. Nem dolgozhatunk 
ingyen helyettetek!

— Lássátok be, hogy a miénk 
a «jövő> és adjátok nekünk a 
«jelen> egy részét is, hogy ne 
menjen tönkre «boldogi», de 
részünkre nem buldogitó ragasz 
kodástok miatt a jövőnk I

Lássátok be azt, amit más 
országokban már beláttak, pl. 
Olaszországban ahol az ifjúság 
vezet I És ha boldogságot, nyu
galmat akartok 1 Akkor kérjük! 
— és ha nem engedtek kéré- ! 
sünknek, akarjuk és követeljük, 
hogy adjatok I

Helyet! Helyet! Helyet! 
A <Má»-nak az ifjúságnak.

Cs. B.
—

Újabb memorandumot | 
terjesztett fel a város 

a pénzügyminisz
tériumba a házadó 

leszáliitása iránt.
Mohács városa is kérelmezi a Ferenc- 

csatorna közuti-hid megépítését.
Szerdán, múlt hó 29 én tar

totta a város képviselőtestülete 
rendes közgyűlését dr. Margitay 
Lajos polgármester elnöklése 
mellett. Több leirat bemutatása 

és tudomásul vétele után áttért 
a közgyűlés a kisipari és kiske
reskedői hitelakcióhoz történő 
városi hozzájárulás kérdésében 
vitéz Szőnyi tanácsnok által be
terjesztett javaslat tárgyalására.

Schmidt Lajos felszólalásában 
a bizottsági javas'atnak oda való 
módosítását kérte, miszerint a 
közgyűlés mondja ki, hogy 
5000 pengős hozzájárulást he 
lyez kilátásba az esetre, ha a 
miniszteriúm is hasonló összegű 
kölcsönt nyújt. Nézete szerint a 
minisztérium által folyósított 850 
P olyan csekély, hogy abból 
kölcsönt csupán 5—10 iparos 
nak lehet nyújtani, mar pedig 
százra megy azok száma, kik 
rászorulnak.

Csupics Lukács a fedezetre 
vonatkozóig kért felvilágosítást, 
mert nem látja, hogy miből 
akarja a város a hozzájárulási 
összeget elvonni. A polgármes 
tér válaszára a képviselőtestület 
akként határozott, hogy ameny- 
nyiben a minisztérium nagyobb 
összegű folyósítást helyez kilá 
tásba, úgy a város is módját 
ejti hogy maga is ugyanolyan 
összeggel járuljon hozzá.

Az inségjárulekok kivetésénél 
a közgyűlés elhatározta, hogy 
azt a tavalyi évhez hasonlóan a 
jövedelmi, társulati és tantimé 
adók 20, a kereseti adók 1° 0-ában 
állapítja meg.

Vitéz Szőnyi Alajos tanácsnok 
a pénzügy igazgatóság leiratát 
ismertette. Eszerint a város azon 
kérelmét, hogy a bérviszonyok
ban beállott 40—50° 0 os esé 
sekre való tekintettel a pénzügy
minisztérium a háztulajdonosok 
által használt lakrészek házadó 
jának alapját is ebben a mérték
ben szállítsa le, elutasította. Egy
ben megjegyezte, hogy a varos 
vezetősége a közelmúltban újabb 
memorandumot terjesztett fel 
statisztikai adatokkal alaposan 
alátámasztva, melyben ugyan 
csak hasonló értelmű intézke
dést sürget. A képviselőtestület 
a tanácsnok bejelentését tudó 
másul vette

Fehérváry István főmérnök a 
Mohács nagybaracskai műut for
galmának fellendülését gátló kö
rülményeket ismertette. Eszerint 
a mohácsi és nagybaracskai 
kompátkelés áll útjában a tran
zitó forgalom emelkedésének. 
Minthogy pedig a mohácsi Ilid 
megépítéséről egyelőre szó sem 
lehet, kéri, Írjon tel a képviselő- 
testület a kereskedelemügyi mi 
niszteriumba aziránt, hogy a 
Ferenc csatorna fölött közúti 
hidat állítson fel.

Minthogy a nagyjelentőségű 
műut forgalmi akadályának le 
küzdése a város érdeke is, a 
közgyűlés a kérelem mellett fog 
Iáit állást.

A vágóhídi és hushasználati 
rendelet szabályrendelet jóváha
gyó alisp. leirat bemutatásakor 
Varga Pál kifogásolta, hogy az 
állatorvos jutalmazása 100°,0 kai 
emeltetett.

A tárgysorozat 20. pontjaként 
a tenyészbikák beszerzése céljá
ból kamatmentes állami kölcsön 
felvételére a polgármesternek 
adandó általános meghatalmazás 
szerepelt.

Varga Pál szólt elsőnek a 
javaslathoz A gazdák között 
általános a panasz — mondotta — 

hogy a város gazdálkodása e 
téren helytelen és pénzpocséko- 
láshoz vezet. Kifogásolta, hogy 
alig egy-két hónapi használat 
után a több ezer pengőért vá 
sárolt tenyészbikák vágóhidra 
dobassanak. Helytelennek tartja, 
hogy a város nagytermetű álla
tokat vásáról. Javasolja, hogy a 
város szerezzen be fiatal tenyész
állatokat és nevelje azokat.

Több felszólalás után a javas
latot levették a napirendről.

Fehérváry főmérnök a városi 
inségmunkák lebonyolítását is
mertette. Előadása szerint e célra 
38 000 P áll rendelkezésre. Eb
ből mintegy 3000 P esik a 
szellemi inségmunkások támo
gatására.

Csupics Lukács kifogásolta, 
hogy a szellemi inségmunkások 
a városi adóhivatalnál alkalmaz
tatnak. Általános ugyanis a pa 
nasz, hogy az adókönyvek ki
töltése körül sok hiba történik, 
ami nemcsak felesleges utánjá
rást okoz, de nem egyszer 
anyagi károsodáshoz is vezet.

Petrovics Károly az uj ka 
taszteri birtokivek másolásánál 
kívánja alkalmazásukat, mert üd
vös volna, ha arról minden tu
lajdonos másolatot kapna.

A gépkocsik kompátkelési di
jait a helyi és vidéki gépko 
csikra való tekintet nélkül a 
közgyűlés szemétyautókra nézve

^ikisiasra 
legolcsóhqan csillár, rádió, állólámpa, grammofon 

METEOR
villamossági és csillárgyár r. t. pécsiQiizletébeo kapható
Király ucca 5.
4 lángu modern 

ebédlő csillár
p II.— 

— Meghívó. A Mohácsi So- 
kacok Katolikus Legényegylete 
(Rózsa u. 29) vasárnap, 3-án 
este 8 órai kezdettel tartja első 
adventi estjét. Beszédet P. Károly 
ferencrendi a'ya tartja, Kisérő 
műsor Herceg: Két ember a bá
nyában, dr Margitay Iván uj 
zongora száma stb. Belépődíj 
nincs, önkéntes adományt kö
szönettel fogad az elnökség.

— Előadás az adóról az ; 
OMKE-tven. A Pécsi Kereskedők 
Testületének ügyésze dr. Kaufer 
Imre az OMKE mohácsi kerüle
tében (Belvárosi Kaszinó nagy
termében) vasárnap d. u. fel 5 
órakor előadást tart. Előadásának 
témája: „Adó bevallásokról, rög
zítések felmondása, az adómérleg 
kérdéséi/ Az előadáson minden 
érdeklődött szívesen lát az OMKE 
mohácsi vezetősége.

2, a tehernélküli teherautókra 3,a 
megrakodt teherautókra nézve 4 
P-re szállították le azért, hogy a 
nagybaracskai-mohácsi műut ki
építése révén a forgalom a vá 
ros felé irányuljon.

A MÁV által a fővárosba való 
utazás előmozdítása céljából 
50° o-os kedvezmények adásának 
csupán a Nemzetközi, Szt. Ist- 
váni és a Mezőgazdasági kiállí
tások idejére való megszorítása 
érdekében az OMKE mohácsi 
kerülete terjesztett elő javaslatot. 
Vida Dezső előadása szerint az 
év háromnegyed részében ked
vezményes utazás csábítja a vi
déki vásárlókat a fővárosba.

Varga Pál a megszorítás ellen 
foglalt állást, mert —úgymond — 
az OMKE tagok amúgy is él
veznek kedvezményt, őket tehát 
a megszorítás nem érinti, de 
súlyosan érinti a többi népréte
get De ha a MÁV nak módjá
ban áll az év 290 napjára ked
vezményt nyújtani, úgy nyújtson 
mind a 360 napra, vagyis szál
lítsa le tulmagas tarifáit 5O°;o-kal.

Az üzletek és kirakatok meg
világításának diját 4 6 f-re szál 
liiotta le a közgyűlés, de köte
lezte a fogyasztókat, hogy kira
kataik részére külön órát állít
sanak be.

Több kisebb jelentőségű javas
lat letárgya'ása után ért véget a 
közgyűlés

Pannónia szálló épület 
Hálószoba 
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Dr. Kovrig János előadása 
a szabadliceumban.

Csütörtökön este a városháza 
dísztermében dr. Kovrig János 
a „Magyarság" keletázsiai tudó
sítója „A japán élet" ről tartott 
vetitettkepes előadást a városi 
szabadliceum keretében.

Az előadó az otthon és lakó
jának lelke közötti szoros össze
függés szemelőtt tartásával tar
totta meg előadását. Ismertette a 
japán házak építési módját, be
rendezését és szép szavakkal 
érzékeltette a nemes egyszerűség 
és művészi Ízlés csodás találko
zását. A japánok otthonukat egy
szerűen rendezik be. Ez az egy 
szerűség azonban a keleti népek 
veleszületett művészi hajlamánál 
fogva nem válhat megszokottá 
és hétköznapivá, mert otthonu
kat különös szépségű, egyes 
hangulatszülte képekkel és szob
rokkal díszítik fel. Nagy hatással 
van a lélek fejlődésére a környe
zet is. Nagy előszeretettel visel
tetnek ezért a japánok a virágok 
iránt. Ennek tudható be, hogy 
házaikat apró megkapó módon 
rendezett kertekkel övezik. A 
japán a hangulatok népe.

A mindvégig élvezettel hall 
gatott előadás végén hálás taps
sal jutalmazta a nagyszámú kö- I 
zönség Kovrig János dr. t.

— Az adóhivatal uj főnöke. 
A pénzügyminisztérium Pakusz 
Károly m. kir. állampénztári ta
nácsost a mohácsi m. kir. adó
hivatal főnöki teendőinek ellátá
sával megbízta.

— Schmidt Károly lemon
dott a róm. kát. egyházköz
ségi elnökségről. Schmidt Ka
roly a r. kát. Egyházközség el
nöke lemondott tisztségéről. A 
lemondást a volt elnök azzal in
dokolja, hogy mindazon feladato
kat, amelyeket maga elé tűzött, 
befejezte s ezért hagyja ott az 
elnöki tisztet. Meg kell állapíta
nunk ez alkalommal, hogy 
Schmidt Károly ügj buzgó, farad
hatatlan lelkesedéssel vezette az 
egyházközségi ügyeket s különö 
sen a temető rendezése és szé
pítése körül szerzett el nem múló 
érdemeket. Tavozasa mindé - 
esetre nagy veszteseget jelent az 
egyházközségnek.

— Főigazgatói látogatás a 
polgári iskolában. A szokásos 
iskola látogatást a polgári iskolá
ban ebben az évben Bolyos Ist
ván igazgató, a főigazgatóság 
kiküldöttje 20 án reggel kezdte 
meg. Négy napon át a mindenre 
kiterjedő vizsgalat, melj nek során 
Bolyos igazgató örömmel tapasz
talta, hogy a tantestület minden 
egyes tagja a legjobbat nyújtotta.

— Eljegyzés. Vida Jucit (Mo
hács) eljegyezte Honig József 
(Magocs.) Minden külön értesítés 
helyett.

— Missziógjülés. A Szociális | 
Misszió Társulat mohácsi szerve
zete rendes gyűlését folyó hó 
ö án d. u. 5 órakor tartja a 

tűzoltólaktanya tanácstermében, 
amelyre a tagokat ezúton is meg 
hívja az elnökség.

— Halálozás, özv. Németh 
Józsefne sz. Síéin Mária életének 
70 ik évében, f. hó 28-án elhunyt. 
Temetese csütörtökön délután 3 
órakor volt mély részvét mellett. 
Az elhunytban Németh László 
DGT. tisztviselő, Czigler Ká- 
rolyne sz. Németh Juliska és 
Lukács Józsejné sz. Németh 
Maria édesanyjukat gyászolják.

— Adventi est a Kát. Le
gényegyletben. A Mohácsi Kát. 
Legényegylet ma, vasarnap 
este pontosan fél 9 órai kezdet
tel tartja az idei első adventi 
összejövetelét. Műsor: 1. Szava
lat. 2. Beszéd. Tartja: P Kiss 
Szalez pécsi ferencrendi h'ttanar. 
„A középkori reformok és a ma* 
címmel. 3. Szavalat 4. Színda
rab. Szereplők: Knittl Ilonka, 
Marton Kató és Rezsonya Pál. 
Belépődíj nincsen, azonban a vi
lágítás és fűtés költségeinek fe
dezésere szives adományokat ha
las köszönetlel fogad az elnökség.

— 50%-os utazási kedvez 
meny a barorrfikiállitásra. Iga
zolvány kapható a Bán tőzsdében.

— Változások a szabadli
ceum programmjában A mo
hácsi szabadliceum programmja- 
bán a következő változások lesz
nek ebben a félévben. A kiadott 
programmban jelzett előadó helyett 
december 7-én dr. Koczkás Gyula 
tartja meg előadását a .Világ
egyetem Keletkezése" címen, ja
nuár hó 4-én Schobert József pol- 
gariskoiai tanár tartja meg elő
adását Lengyelországról, 1934. 
január 18 án lesz megtartva dr. 
Máté Károly egyetemi magánta
nár előadása. A reklám tudomány
ról.

— A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet Leánycsoportja ma, va
sarnap délután pontosan 4 óra
kor a belvárosi r. kát. elemi nép- 
isko’aban rendes gyűlés tart. 
E őadó: dr. Kápolnai Zsigmond 
esperes plébános.

— Mozielőadás a Stefánia 
javára. A Stefánia mohácsi 
fiókja javára f. hó 13 és 14-én 
az Omnia mozgóban rr.ozielőadas 
lesz, amelyen az Udvari bál c. 
nagysikerű filmet mutatják be. A 
Stefánia fiók ez alkalommal ked
ves meglepetést készít elő a kö
zönségnek, amennyiben az elő 
adason résztvevők jegyeit meg
számozzák s egy nagy sokacba- 
bat sorsolnak ki. Bizonyosak va
gyunk, hogy a nemes célú intéz
mény iránti szeretet és megbe
csülés megtölti majd a mozit 
ezeken az előadásokon.

— A színkör felújítása. Az 
uj életre támadt Mohácsi Szinpár
toló egylet uj elnöke Dr. Margitay 
Lajos polgármester nemregiben 
Budapesten Miháiffy Vilmos ny. 
államtitkár, országgyűlési képvi
selőnkkel eljárt a színházi ügyek 
referensénél a színkör felújítása 
érdekében. A polgármester rámu
tatott a szinkör értékére kultur 
szempontból s egyben ismertette 
jelenlegi állapotát, amely elodáz 
hatatlanéi parancsolja a nagyobb 
szabású javítási munkálatokat. A 
közbenjárásra múlt szombaton 
Mohácsra érkezett vitéz Dr. 
Haász Aladar min. tanácsos, a 
színházi ügyek refense, aki a 
helysziren tekintette meg a szín
kört. Megállapította, hogy mint 

nyári szinkör az egész országban 
a legszebb külsejére s feltétlenül 
kell újítani. A helyszíni szemlén 
résztvett Dr. Margitay Lajos 
polgármester, Fehérváry István 
műszaki tanácsnok, Dr. Oyarmaty 
Imre aljegyző, a szinpartoló tit
kára és Káldor Jenő pénztárnok. 
Hosszas tárgyalás után vitéz Dr. 
Haász ígéretet tett, hogy kisebb 
államsegélyt biztosit az egyesület 
részére s egyben az Országos 
Színész Egyesülettel lép érintke
zésbe, hogy onnan egy nagyobb 
kamat mentes, esetleg kisebb ka 
matozásu kölcsönt kapjon az 
egyesület. — vitéz Dr. Haász 
Aladár megnézte Mohács neveze
tességeit s különös elismerését 
fejezte ki a 11. Lajos Muzeum 
nagyszerűsége felett. Szivesen 
gratulált Brand Ede igazgatónak, 
kinek kijelentette, hogy elhinni sem 
akarja, hogy nem harminc éve 
all fenn a muzeum, olyannyira 
gazdag kincsekkel varja a|látogatót.

— Rádió előadás Mohácsról 
Múlt hét csütörtökön délelőtt 10 
órakor rádió előadás volt Mohács 
ról. Az előadást vitéz De. Horváth 
Kázmér városi aljegyző irta, aki 
az előadást főkent propaganda 
szempontból állította össze. Az 
előadás ismertette a mai Mohácsot 
felsorolta annak nevezetességeit, 
ismertette gyümölcsünket, külön
legesebb termékeinket. Az előadás 
sikerére jellemző, hogy mar pár 
nap múlva a szerzőhöz levél ér
kezett, ameljben jácinthagyma 
után érdeklődnek. Nagyon örülünk 
az előadásnak s elismeréssel adó
zunk a szerzőnek, mert ezzel elő
mozdítjuk Mohács városának ide
gen forgalmat és megismerését.

— Áramszünet. Hétfőn kel
lemetlen meglepetése volt azok
nak a villanyfogyasztóknak, akik
nek nappal is szükségük van a 
villanyáramra, akar világításra, 
akar pedig a gépi üzemhez, mert 
délelőttől kezdve déiutan fél 5 
óráig nem volt áram. Ennek a 
szünetnek az oka, mint értesülünk 
az volt, hogy a Hunyadi utcában 
két egymás mellett levő villany
oszlop dűlt ki s ezek felállításáig 
kellett kikapcsolni az áramot.

— Pótlás. Lapunk múlt heti 
számában dr. Kápolnay Zsigmond 
„Amikor a nap fel kel“ című 
színmüvére voeatkozó közlemé
nyünkből annak tördelésekor vé
letlenül kimaradt Csongor Béla r. 
kath. tanítóra vonatkozó rész. 
Minthogy Csongor Béla közis
mert tehetségű s műveszi játé
kával nagyban hozzájárult a da
rab sikeres előadásához es egyik 
főerőssége volt az együttesnek, 
kedves kötelességünknek tartjuk, 
hogy erről a fentiekben megem
lékezzünk.

— Felhívás. Elaggott, rok 
kant iparosok és meghalt iparo
sok özvegyei és árvái, ak.k ka
rácsonyi segélyre igényt tartanak, 
nyújtsak be kérvényüket az Ipar
testület vezetőségéhez. Felkeret
nek mindazok, aki az iparos 
tombolára jegyeztek és tárgyak 
elkészítésére vállalkoztak, hogy 
adományokat sürgősen szolgai
tassak be az ipartestület irodájába.

— Viselt ruhát kér a Misszo
A nyomorúság nem szül jóletet, 
csak nagyobb nyomorúságot. A 
Szociális Misszió Társulat helyi 
szerveze e valamikor a társadalom 
jószivú bőkezűségéből uj ruhák
kal tudta ellátni a szükölkődőket, 

' de ma ezek annyira megszaporod
tak, hogy a rosszabb sorsba ke
rült és megcsappant jövedelmű 

j emberek kicsiny pénz forrásaiból 
nem telik erre. De azért nem sza
bad elhagyni a jótékonykodás 
gondolatat. Azoknak, akiknek az 
Isten mégis valamit.adott, a mos
tani erejéből is részesíteni kell a 
szegényeket s ha nem telik uj 
ruhára, akad minden házban 
egy egy viseltes ruha, cipő. A 
Misszió arra kéri a jószivű em
bereket, hogy ezeket a viseltes 
ruhákat lábbeliket s más hasznos 
dolgokat, amelyeknek a szegények 
ruházkodásukban hasznát vehetik, 
juttassák el a Missziónak. Mind
annyian megkoptunk, szegényeb
bek lettünk, de vannak olyanok, 
akiknek még a rongyos ruhából 
is kevés van s a viselt ruha a 
sok tátongó szakadásánál jobban 
fogja vedeni a szegényeket a hi
degtől. Az adományokat a tűzoltó 
laktanyába kérik eljuttatni.

— Anyakönyvi. Dejegyzésak 
szerint 1933. évi novevember hó 
24 tői 1933. december hó 1-ig 
Születések; Ivsics Gyula és Li- 
pozsencics Maria gyermeke: Ibolya, 
Kohn Imre és Fiscuer Aranka 
gyermeke : Zzuzsanna, .Seregelyi 
János es Koleszár Gertrud gyer
meke : Anna, Zemmermann Ist
ván és Glarenhardt Rózalia gyer
meke: Terez, Hauszman Ferenc 
es Borbas Maria gyermeke : Ilona, 
Babos János és Mészáros Ilona 
gyermeke : Katalin, Haiena Nán
dor es Blum Katalin gyermeke; 
József, Kovács Mikály es torbás 
Rozália gyermeke : Julianna, Grécs 
Antai és Márkus Katalin gyermeke: 
József, Mayer Lajos es Szadl- 
inayer Anna gyermeke: Géza 
László, Balatinacz Mátyás és Zu
han Maria gyermeke: Maria. 
Házasságkötések: Koszter J j- 
zsef es Schmel hona, Storck Ka
roly es Hegedűs Maria, jDénes 
József és Thür Maria, Barácz 
Mátyás es Bubreg Ágnes, Dvor- 
kin Mihály és Kellermann Katalin. 
Halálozások : Ivsics Ibolya 2 na
pos, Szibele János 9 éves, Ha
iena József 3 napos, Seregelyi 
Anna 1 napos, Lukacs Etelka 11 
eves, özv. Németh fJózsetné 70 
eves, Balatinacz Maria 1 napos, 
özv. Csoiiak Andrasne 78 eves.

Figyelem! Figyelem!

Likőr, kávé, tea 
i ngyenakcióm 

iráni olyan nem várt érdeklődés 
nyilvánult meg, hogy az akcióra 
szánt likőröket pár nap alatt el
kapkodták I

Néhány üveg Hobé likőröm van még 
csupán, melyek előreláthatólag decem
ber harmadikáig fogynak el és ezen időn 
túl, sajnos nem lesz módomban vevő
imnek ingyen likőrökkel szolgálatukra 
lennem.

Ezzel a nappal tehát kávé-tea-llkör 
akcióm megszűnik és akiknek nem volt 
módjukban ingyen akcióm előnyeit ki
használni, azok tekintsék meg hatalmas 
választékú egyéb likőr raktáramat, me
lyekből Mikulásra és Karácsonyra

rendkívül olcsó árakon 
leszek kedves vevőim szolgálatára.

Molnár Lajos_
fűszer- és csemegekereskedéaa 

Mohács,
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— Tisztítja a légutakat és 
kiváló szer a száj és garat de- 
sinficiálására a Negro. Negro a 
torok kéinénj seprője.

— Helyben hagyta a tábla 
a Lingauer ellen hozott Ítéle
tet Közöltük annak idején, hogy 
a pécsi kir. törvényszék Lingauer 
Lászlót a Mohácsi Kisgazdák Tej
szövetkezete áltál eilene, mint a 
Dunavidek felelős szerkesztője el
len ir.ditott hitelrontás perben 
bűnösnek mondotta ki es pénz
büntetésre itelte. Lir.gauer feleb- 
bezéssel élt a2 itelei ellen. A pécsi 
kir. Ítélőtábla f. hó 24 én tár
gyalta az ügyet s a kir. törvény
szék ítéletet índoKolasanal fogva 
helyben hagyta A targyalpson 
sem Lingauer, sem pedig vedője 
nem jelentek meg s így az Ítéle
tet írásban fogjak a vádlottal 
közölni.

— Hamis pénze i. Bauer Ede 
villanyi kereskedő egy darab ha
mis két pengőst, Weber Vilmos 
viregosi kocsmaros pedig egy da
rab hamis egy pen őst adott at 
a csendőrségnek, amely a nyo
mozást megindította.

— A tarhonyáért. A Szeged
ről elindult taraonya propagandá
nak jelentős eredménye lett az, 
hogy a honvédelmi miniszter el
rendelte, hogy a fenhatósága ala 
tartozó alakulatoknál a rizzsel 
egyenlő ar eseten a sügséglet egy- 
reszet tarhonyával kell fedezni.

— Megszűnik a MFTR. hajó 
járat. A MFTR. igazgatósága 
közli, hogy az utolsó személy
szállító hajó ez évben f. hó 30-an 
indul Budapestről Mohácsra. Innen 
az utolsó menet december hó 2 an 
délután 1 órakor indul.

— Leeset a padlásról — 
meghalt. Lukács Etelka mohácsi 
(Vörösmarty u. 95 sz.) kis
leány múlt hó 26-án, vasárnap 
délután bujócskát játszott több 
kisleány tarsaval. Játék közben 
Lukács Etelka a padlásra ment, 
azonban lejövetelekor oly szeren- 
csetlenül lepett, hogy leesett és 
súlyos agyrázkódást szenvtdelt. 
Kedden szállították be a mentők 
a mohácsi László kótházba, segí
teni mar nem lehetett és anélkül, 
hogy eszméletét vissza nyerte 
volna, meghalt. Minthogy a nyo
mozás során semmi adat sem 
merült fel arra nézve, hogy gon
datlanság történt volna, a ren
dőrség az eljárást fejezte.

— A gazdavédelmi rendelet 
és a hatóságok. Aki mostaná
ban a városházán i járt láthatta, 
hogy a foldadó nyilván tartó hi
vatali szobája előtt nagyobb a 
tolongás, mint Dr. Gyarmat} 
szobájánál, ahol tudvalevőleg 
adófizetési halasztást kérnek. A 
földadó nyivántartónál állítják ki 
azokat a bizonyítványokat, ame
lyeket a pénzintézetek kérnek, 
hogy a gazdaadós az olcsóbb 
kamatot fizethesse. Ember ember 
hátán tolong itt és alig győzik ki
állítani ezeket a bizonyítványokat. 
Ugyancsak nagy munkát okozott 
a rendelet a pénzintézetnek is, de 
a telekkönyvben, a járásbíróság
nak. Munka és munka mindenütt, 
az eredmény azonban nagyon ke
vés, mert az egész csak injekció 
amely meghosszabbítja az életet, 
de nem menti meg a beteget. Az 
emberek a kormányelnök azon 
ígéretének beváltását követelik* 

hogy gyökeresen elintézi az adós
ságok kérdését. Ha aztán ez 
okozná a nagyobb munkát, szí
vesebben végeznék is azt.

— Megtámadtak egy mező
rendőrt. Harcéi Sándor mohácsi 
mezőrendőr az elmúlt héten ke
rékpárral Hercegszabar 'felöl jött. 
Útközben raesteledett és az előtte 
haladt két ismeretlen kerékpárost 
akiknek lámpája nem égett, elü
tötte. A két ismeretlen a balesett 
ellenere elkerekedett s a mező
rendőr kiáltásaira sem állott meg. 
Amikor Harczi később hazafelé 
jött, a város határában öt férfi 
támadta meg, akik agyonveressel 
fenyegették, ha a kerékpárosokat 
feljelenti. A mezőrendőr riasztó
lövést pdott le, mir a támadók 
elszaladtak. Harczi feljelentésére 
megindult a ny omozás a támadók 
kézrekentesere.

Pécsi BTC-MTE
2 : 0 (2 : 0) 

Bajnoki. Biró: Krausz.
Kudarccal végződött az MTE 

vasárnapi mérkőzése. Sajnos ez
zel nem mondunk újat. Ez már 
kezd megszokottá válni. Pedig, 
ha nem is nyíltan, de ugy szi
vünk legmelyebb rejtekében leg
alább halványan mertük remélni, 
hogy hátha . . . talán ... De 
ez a kis reménység is szertefosz
lott, eloszlatva a nézők kicsinyke 
kis bizakodását is. Pedig az egiek 
is kedveztek a mohácsiaknak, 
adtak esőt, mely csúszóssá tette 
a pályát, bizonytalanná a játéko
sokat es az annyiszor és annyira 
támogató sár sem tudta feléb
reszteni mély álmukból az MTE 
csatárait Hiaba küzdött a vede
lem és verte vissza a pécsiek jól 
felépített tamadasait, hiaba akarta 
a halfsor harcba küldeni a csa
tárokat, ha azok ólomkatonákként 
mozogtak s mig végre „meltóz- 
tattak*1 egyet fordulni addigra az 
ellenfél akár 2—3 gólt is rúgha
tott volna. Elfelejtettek aztan azt 
is, hogy sáros pályán csak vag
dosni kell a labdát kapura, hátha 
bemegy. Az első félidő a pécsieké 
volt, hozzájárult ehhez a két 
perc alatt élért két gól, mely le
törte a hazaiakat és a lehetetlen 
taktika is. Szünet után az MTE 
sokat támadott, fölényben is volt, 
de puha csatarai cseppet sem 
jelentettek veszélyt a BTC ka
pujára. Öröm volt nézni a BTC 
zsinorpasszait, vezettek is veszé
lyes tamadasokat. Nálunk a vé
delem érdemel dicséretet s ebben 
is Detkó a legjobb, a halfsor 
átlagos munkát végzett, bár 
Dickternek még a sár sem volt 
megfelelő.

A pécsiekben igen technikás, 
jól küzdő ellenfelet ismertünk 
meg. Az utolsó percig küzdenek, 
szépen kombinálnak, de közben 
lövésről sem feledkeznek meg. 
Kitűnt közülük Sárga, Horváth 1., 
és Katics II.

Nickmann indítja a labdát, de 
az első lövést Balatoni védi. Ki

rúgás után a középről a BTC 
irányit szabadrúgást. Változó já
ték alakul ki. Mindkét csapat bi
zonytalankodik a sáros pályán. 
A 10. p ben Sárga indítja az első 
pécsi gólt. Horváth I.-é a labda, 
erősen balra adja, Benczenleitner 
elcsípi, futtából a 16 os sarcáról 
élesen lő és a labda a mohácsi 
kapu balsarkában köt ki 1 : 0 
A gól után is a BTC iratnoz. A 
12. p ben Dickter kezét éri a 
labda, nem szándékos, de a biró 
11 est itél. Horváth I. magas 
labdája Balatoni kezét érve jut a 
halóba 2:0. A következő perc 
mohácsi támadást mutat, a pécsi 
védő tulerélyesen szerel, a biró 
fuj es 11-es helyett a 16-osra 
viszi ki a labdát, a rúgást a vé
dők tisztázzák. A 15. p ben Ka
rácsonyi keresztül megy a sze
relni akaró pécsieken, bead, Linka 
biztos helyzetben ,luftól“, nagy 
helyzet volt. Utana a pécsiek két 
kornerral veszelyeztetnek. A játék 
unalmassá válik, az eső kitartóan 
esik. Derültség: egy pécsi táma
dásnál a balszélsőnek toaletthibaja 
akad Középen folyik a játék 
amikor a biró fuj.

Szünet után Karácsonyi fölé- 
lövésé vezeti be a játékot. Most 
a mezőnyben van a játék. A pé
csiek is, mohácsiak is sokat 
csuszkáinak. Sok az elhibázott 
labda. Deák lefut, egyedül van, 
Balatoni jól fut ki, a csatár meg
zavarodik és a kapusba lő. 
Utana az MTE 30 percen at 
ostromolja a BTC kapuját, de 
hiaba nincs szerencse. A pécsi 
halót nem rezegteti meg a mo
hácsiak labdaja. Sok szabadrúgás 
tarkítja a játékot, anélkül azon
ban, hogy komoly baj származ
nék belőle. Az eredmény nem 
változik a játék további részében 
sem.

Az MTE vasárnap játssza 
utolsó bajnoki mérkőzését Pécsett 
a PEAC-cal. A kilátások nem 
valami kecsegtetők. Jól kel véde
kezni.

Az utolsó teljes 
forduló eredményei:

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS. 

Laptulajdonos kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

PVSK—NSE 2 : 1 (1:0)
TSE—SSE 2 : 1 (1 :0)
DVaC—KSE 5 : 0 (1:0)
PEAC—PÁC 3 : 0 (0:0)

Heti előjegyzési, fali és] 
házinaptárak 

kaphatók

Fridrich Oszkár
könyv- és papirkereskedésében, Mohács
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69 pengő
Fixemp

A középosztály öltönye 
Állandó használatban is évekig 

uj marad.
Mohácsi lerakat

ROSENTHAL LAJOS cégnél.
Árok ucca 2. izámü

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

ÉRTESÍTÉS!
Privát 

sertésvágást 
2 pengőért vállalunk.

Szives pártfogást kérnek 
HENCZLER LAJOS 

és 
MÜLLER IMRE 

Apponyi ucca 8.

□^mentesen átalakítjuk

ALADDIN
petrőíeum^áz lámpára

Nincs pumpálás, előmelegttea. 
Automatikus üzem. — 125 gyertyaerejü hófehér 
izzófény szagtalan, zajtalan, robbanásmentes.

ÁTALAKÍTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK

P2O."
Kérjen díjmentes bemutatást 

"KRAMER ANTAL FIAIJcégtől- 
Mohács.
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Ónálló 4 szobás

lakás
mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó.

Felvilágosítást ad
NÉMET GÉZA 
Kossuth Lajos u. 45.

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

Szép kilátású Dunára néző 

2 szobás lakás, 
mellékhelyiségekkel azonnal 

kiadó.
Cim: Harczi-fféle ház.
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ÉRTESÍTÉS! |
A nagyérdemű közönséget ezúton értesítem, hogy a S 

,„DÜNA“ szállítási vállalatot!
* férjem halála után ugyanazon cég alatt tovább vezetem. *
| Fötörekvésem oda fog irányulni, hogy Üzletfeleim j 
| igényeit mint a múltban, úgy a jövőben is a legpontosabban £ 
j kielégítsem. *
| További szives pártfogást kér J

* özv. Heller Kálmánná. *
a a a a a a a A A A A a a a a a -ma a a W979999999999999999999999999999999999999999999999 r

* w

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Piaci áraki h.tl piac.*
Búza — — 9.50 p
Rozs — — 4.— p
Árpa — 6.50 P
Zab — — 6.50 p
Tengeri esöves 3__p
Tengeri morzs. 7.50 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
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.

ÉRTESÍTÉS.
Privát 

sertésvágást 
jutányos áron vállalok.

Szives pártfogást kér
Cvenits Ferenc 

hentes 
Perényi ucca 48.

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

VOR1SEK
férfi fehérnemű üzeme.

•• rr

TOLTOTOLLAR 
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig 
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.
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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,1''tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdus tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete
Szentháromság u. 3. szám.

f r . 1 í <

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




