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Újévi sóhajok.
A rádió népszerű Gyula | 

diákja mondotta valamelyik j 
közeli és szintén válságos 
óév búcsúztatásánál, hogy ha 
tengernyi panasz is volt el- I 
lene, bizonyára voltak sokan 
olyanok is, akiknek boldog
ságot, örömet hozott. Hogyne, 
hiszen hány ember talált a 
párjára és összedobbant egy 
egész életre két ember szive. 
Hány uj házas indult neki 
uj életnek, hány helyen ra
gyogott be uj emberpalánta 
moso’ygó siró arca és ki 
tudja még milyen boldog pil
lanatok akadtak az annyira 
szidott ó-évben . . .

Igen, de Gyula diák költő, 
akiknek mestersége, hogy szé
peket mondjon, hogy a sza
vak zenéjével megédesítse 
még a búbánatot is. Mert ha | 
tényleg sokan is összetalál
koztak. Istenem, milyen re
ményekkel indulnak neki az 
éleinek. Legfeljebb az a vi
gasztalásuk, hogy most ket
tesben viselik a terhet!... 
Mi lesz az emberpalántából, 
ha felnő .. . ?

No, de hagyjuk most eze
ket, hiszen itt most nekünk 
is reményt kellene becsepeg- 
tetniink az emberek leikébe, 
élni akarást az életuntnak, 
munkakedvet az eikedvet- 
lenedettnek, örömet a szomo
rúnak és jókedvet a könnye
zőknek, De, amikor ezt lel
künk minden erejével akar
juk, amikor úgy érezzük, 
hogy nemcsak a közvéle
mény szolgájának, hanem 
minden embernek kötelessége 
bátorítani a csüggedőket, 
ugyanakkor érezzük, hogy 
nem azért veszett el az em
berek derűje, mert kicsi 
lenre egyesek életereje, ha
nem valahol, odafenn a ve
zetőknél van a bajok kulcsa 
elásva. Valahol a magas poli
tikánál megfeneklett az álla
írok szekere. Valahol meg
akadt az élet és nem tudnak 
felnyilri az elvakult szemek, 
begy megindítsák az uj életet.

Talán még a világégés 
borzalmas tűzcsovái égetik a 
sziveket, talán a sok elesett 
hős gőzölgő vére borítja el 
a mennyei tisztaságot kereső 
lelkeket, de lehet az is, hogy 
az emberek ezreiben a sátán 
kerekedett felül és orgiát ül a 
bűnök, a nyo nor és mérhe
tetlen szenvedés tengerei felett

Amikor hitet akarunk az 
emberekbe önteni, ugyanak
kor most az újév küszöbén 
a legmagasabb trónust ercsi 
lelkünk, hogy az Alkotó mu
tassa meg a helyes utat azok
nak, akik a földi világot ve
zetik. Talá'ják meg az é :ezó 
kenyerét, a munkátlan mun
káját, a boldogtalan örömét 
és vigyék ki ?. szenvedő em
bermilliók közzé,szórják széj
jel s bőség szarujából, hogy 
egyszer fe'ragyogjanak mind 
az arcok, hogy a bánat köny- 
nyeit a boldogság csillogó-ra
gyogó gyöngyei váltsák fel.

Hiszen — mint annyiszor 
irtuk — adott az Alkotó 
mindent, csak az emberek 
nem találják meg az utat, i 
hogy eljusson mindenhová. 
A tengeren a modern technika 
Bábel tornyai járnak, a mély
ségekben tengeralattjárók, 
az utakon gépkocsik, a va
sutakon hatalmas prüsszögő 
tajtékzó vasparipák, a levegő
ben gépkolosszusok és mindez 
az alkotás még sem tudja a 
boldog embertől azt kicsisé
get : a mosolyt elvinni a 
szomorúhoz, a dúsan fehérí
tett asztalról a morzsát az 
éhen haldoklónak, a munkát 
a dolgozni akaró, alkotni 
vágyó feszült izmoknak és 
felajzott idegeknek.

A világ táján mindenhol 
szórengetegek hagyják el a 
vezetők ajkait. Mindenhol 
hirdetik a munkát, minden
hol akarják és keresik a jót 
és mégsem történik semmi. 
Mintha lidércnyomás ülne az 
embereken, kaba álom tartja 
lenyűgözve a hivatott veze
tőket. Érzik a bajokat és nem 

tudnak megmozdulni, hogy 
hajnalra ébredve a boldogság, 
megelé fedettség napsugár <iba 
vigvék az emberiséget.

Hozzon az uj év vil gos
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Nagyjelentősegü a Kormány rendelete a 
közadóhátralékok kedvezményes fizetéséről. 

Öt év alatt lehet fizetni az adóhátralékot.
250 P. előírásnál kisebb összegnél kamatmentesen és külön 

kérvény nélkül, ezenfelül b"o késedelmi kamattal.
A hivatalos közlöny decem

ber 23 iki száma közli a kormány 
rendeletét, amellyel a hátralevő 
közadókra

ötévi kedvezményes fize
tést engedélyez az összes 
hátralékosoknak.

Ez a rendelet elsősorban azért 
rag^ tiiniőségü, mert a rendelet 
S2ak tett az eddigi rideg felfogás
sal, hogy az adót be lehet es be 
kell ha,tani.

A rendelet kibocsátásá
val a kormány tulajdon
képen elismerte, hogy 
a mai jövedelem mellett a 
hátralékosok nem bírják 
a jobb időkben kivetett 
magasabb közadókat be
fizetni.

A kormány ezzel a lépéssel 
egy igen jelentőséges útra lépett, 
amely ha igy folytatná tovább is, 
sok olyan kérdést megoldh tna, 
amely ma kerékkötője a forgalom
nak, a mindennapi életnek.

Az adóhátralékoknak legra 
gyobb része úgy keletkezett, hogy 
az adóalanyok jövedelme meg
csappant s a jobb jövedelem 
alapján kivetett adót nem tudták 
megfizetni Száz és ezer számra 
vannak egy egy városban és köz
ségben is adózok, akik nemrégi 
ben meg tekintélyes jövedem- 
mel bírtak s azután a hirtelen 
megváltozott idők tönkretették 
őket. Eztk között talán a legtöbb
jének maradt azért valamije, ami
vel le van fedezve az adóhátra
lék, azonban jelenleg nem fizető
képes. A kincstár részletekben 
biztosan megkapja azt a követe
lését, amelyet most csak az adó
alany ingóságainak eladásával 
tudna eset eg behajtani.

A rendelet fontossága másod- 
serbrn gr-ztr-sagi vonatkozású. A 
hátraékosek most részletekben 
fizethetik az adót s igy jövedel
műknek egy része felszabadul, a- 
n iert vasato hatnak, rendelhetnek 
s feltétlenül érezhető lesz ennek 

ságot a sötétben tapogatózó 
világvezetőknek és n-tpsuga- 
ras boldogságot, uj életet a 
sokat szén edett, sokat nyo
morgóit e nbereknek.

hatása az ipari és kereskedelmi 
forgalomban is.

A rendeletet kivonatosan az 
alábbiakban közöljük.

M ndazok az adózok, akiknek 
az 1933. évi helyesbített együt
tesen kezelt közadó előírása. (Te
hát nem hátralék összegei A szerk.) 
a 250 pengőt meg nem haladja 
abban a kedvezményben része
sülnek, hogy az 1933. december 
hó 31 én fennálló adótartozásu
kat

külön kérelem előterjesz
tése nélkül öt év alatt 
kamatmentesen törleszt
hetik oly képen azonban, 
hogy a folyó adóknak 
megfelelő összegen felül 
a hátralékos tartozásra 
még a folyó adóknak 
legalább 25^ Q-át kell lefi
zetni.

Ez a kedvezmény a gyakorlat
ban a következőképen alakul. 
Pé dáui valakinek 100 P. hátra
léka volt, az évi előírása azon
ban 400 P., ez esetben már az 
1934 év folyamán az egész 100 
P. lefizetendő, mert az alap ez 
esetben a folyó évi előírás és 
nem az idő, az öt év. Ellenke
zőleg va'akinek az évi előírása 
kisebb, pld. 200 P. és a hátra
léka 300 P. ez esetben évente 
260 pengőt tartozik fizetni, hogy 
a hátralék az öt év alatt lefize
tésre kerüljön.

Ez a kedvezmény tehát min
den külön kérelem nélkül, ka
matmentesen önmagától jár min
den adóhátralékosnak.

A 250 P. évi előíráson felüli 
adózókra is vonatkozik az öt 
évi törlesztés kedvezménye, azon
ban ezek évi 6°/0 kamatot is tar
toznak fizetni és külön kérvény
nyel, megfelelően indokolva kérni. 
És pedig 1000 P. előírási össze
gen alul az adóhivatal, azonfelül 
pedig a pénzügyigazgatóság adja 
meg az engedélyt indokolt ese
tekben.
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Nem vonatkozik a kedvezmény 
azokra, akik társulati adót fizet
nek

A rendelet a továbbiakban ki 
mondja, hogy amennyiben ez en
gedélyezett részletfizetéseket va 
laki nem tartja be, ez esetben a 
kedvezmény megszűnik s az 
egész hátralék esedékessé válik.

Az engedélyezett fizetési ked
vezmények nem szolgálhatnak 
indokul arra, hogy a mege'ő'ően 
letiltott és a kedvezmény tartalma 
alatt befolyt követelések feloldas
sanak. Jogosult azonban a pénz
ügyigazgatóság indokolt esetben 
ezeket a követe'éseket a foglalás 
alól részben feloldani.

Érdekes pontja a rendeletnek, 
amely kimondja, hogy a házbér 
és haszonbérek, tekintet nélkül 
az esedékesség időpontjára, 
követelés gyanánt mindenkor le
foglalhatok és letilthatók. Ezt 
azért kellett kimondani, mert a 
bírói gyakorlat eddig csak lejárt, 
tehát a valóságban fennálló kö
vetelést ítélt meg s megtörtént 
pld. hogy a foglalás miatt valaki 
a bírósághoz fordult, amely eset
ben a biróság feloldotta azt, 
azon indokolással, hogy még 
nem volt a foglalás idő pontjá
ban esedékes a követelés.

A rendelet, amely sok tekintet
ben hoz előnyt, megnyugvást 
vált ki a közönség körében. 
tznunanujiununun í/j ogo aoo god

Karácsonyfa ünnepély 
a külvárosban.

Szépen diszitelt, égő gyertyás, 
csillagszorós karácsonyfa mellett 
gyűlt össze karácsony előtti 
szombaton a külvárosi szegény 
iskolások rongyos ruhás, hal- 
ványarcu csoportja, az iskola 
egyik osztályában, hogy a pénz
beli adományokon beszerzett ci
pőt és ruha féléket, — mint a 
betlehemi kis Jézuska ajándékait, 
— átvegyék. A karácsonyi ének 
elhangzása után P. Herr Leó, az 
iskoa hitoktatója szólt úgy a 
kicsinyekhez, mint a kíséretükben 
megjelent szülőkhöz a szent ka
rácsony hangulatában, a szív 
hangján. Utána a kiosztás követ
kezett. Ki-ki megkapta a maga 
szükséges holmiját egy jókora 
kalács, gyümölcs, és cukor kísé
retében, melyeket egy kis fiú és 
leány köszönt meg kis pajtásaik 
nevében hálatelt szívvel.

A külvárosi szegény iskolások 
karácsonyára a következők ada
koztak:

Mohács város 400 P, Rk. hit
község 100 P, Délbaranyai Bank 
rt. 20 P, Mohácsi Takptár rt. 10 
P. Kalácsot a szt. Ferenc III. 
rendje és vitéz Lipkay Józsefné, 
gyümölcsöt a külvárosi derék 
iskolások hoztak. Mindezekért 
ezúton mond hálás köszönetét a 
tantestület.

— Jótékonyság. A Korsós 
utcai óvódás gyermekek részére 
Dragodán Pál 11 pár cipőt, 
tiellberg Jakabné süteményt, 
Litter Jánosné ruhaneműt és ci
pőt ajándékozott. A kicsinyek 
revében hálás köszönetét mond 
Ooda Rózsa óvónő.

A magyar városok memoranduma a 
pénzügyminiszternél.

Tíz millió pengő függökölcsönt kérnek a transzfer alapból.
A házbirtok terheinek csökkentése.

forgalmiadó átszervezése fo’ytán 
megcsappant jövedelmet pótolja.

Kérték az államrendőr
ségi hozzájárulás fize
tésének beszüntetését, 
mert ez nagy terhet ró 
a városokra.

A memorandu m kéri továbbá, 
hogy a városi házat is lehessen 
védett b'rtoknak nyílvánitani, ne
hogy azok dobra kerüljenek. 
Ugyancsak kérték

a házakat terhelő adós
ságok kamatainak a 
földbirtokéhoz hasonló 
leszállításán mert ma a 
házbirtokjővedelem sem 
képes magas kamatot 
elviselni.

Imrédy pénzügy miniszter a 
városok kongresszusának me
morandumát átvette s megígérte, 
hogy annak áttanulmányozása 
után január vége felé fog érdem
leges választ adni a kérelmekre.

Nendtvich Andor dr. pécsi | 
polgármester vezetésével küldött
ség ment hnrédv Béla pénzügy
miniszterhez, akinek átnyújtották 
a magyar városok tiz pontból 
álló memorandumát.

A városok ebben kérik, hogy 
a vá.osi kölcsönök kamatait is 
szállítsák le 5% ra s a függő- 

l kölcsönöket alakítsák át törlesz 
téses kölcsönökké

Kívánják a városok, hogy a 
Speyer kö'csönkölvényeket a 
városok visszavásárolhassák s 
ezek letételével tízmillió pengő 
lombardhitelt nyújtson a kormány 
a transzfer alapból.

Szükséges, hogy a városok 
utján az iparos és kereskedő 
adófizetők némi segítségben 
részesüljenek azá'tal, hogy a vá
rosok legszükségesebb beruhá
zásaikat elvégezhessék. Ezeket a 
felveendő függőkölcsönből fe
deznék le a városok.

Kérik a kormánytól, hogy a

Mentesíteni kell a 
különeljárási díj 

fizetése alól a védett 
birtok telekkönyvi 

feljegyzését.
Most amikor a védett birtokká 

nyivánitás iránt bíróságonként 
száz meg száz kérvény érkezett 
be, szükségét látjuk annak, hogy 
a gazdamoratóriummal kapcsola 
tosan a múlt hetekben kiadott 
pénzügyminiszteri rendelet sok 
visszásságra módot adó hiányos 
ságára rámutassunk.

A pénzügyminiszteri rendelet 
ugyanis csupán a birtok védetté 
nyilvánítása iránt beadott kér
vények illetéke tekintetében tar
talmaz rendelkezéseket, de telje 
sen figyelmen kívül hagyja a tör
vénykezés egyszerűsítéséről szóló 
1930. évi XXXIV. t. c. életbelép
tetésére vonatkozó 49 000/1930. 
sz. igazságügyminiszteri rendelet- I 
nek a te ekkönyvi összesítés vagy 
egyesítésről rendelkező 33 § át. i 
Ez a szakasz mondja ki neveze
tesen, hogy a kérelmező külön 
eljárási dijat tartozik fizetni, 
még pedig annyiszor 2 pengőt, 
ahány telekkönyvi betétben a 
kért bejegyzést foganatosítani 
kell. Ha pedig akár a kérelmező 
mulasztása, akár egyéb körülmény 
folytán az előirt különeljárási 
költség előlegezése elmarad, úgy 
a kérelmező a telekkönyvi ható
ság végzésének kézhezvételétől 
számított 3 napon belül bejegy
zésenként 4 P t köteles végre
hajtás terhe mellett megfizetni.

Kimondja ugyan ez a rendelet 
azt is, hogy mentesül a kérel
mező a különeljárási dij fizetése 
alól abban az esetben, ha bead 
ványában ingatlanainak szabály
szerű összesítését, egyesítését is 
kérelmezi és ennek keresztülvi
teléhez szükséges adatokat (a 
tkvi tulajdonos személyazonos

ságát helyhatósági bizonyítvány- 
nyai, ha azt más terjeszti elő, a 
tulajdonos beleegyezését) iga 
zolja.

Áz ügyvéd ellenjegyzésével be
adott kérelem setében ezrendsze 
rint meg is történt. De a most 
tucatszámra, még pedig ügyvéd 
ellenjegyzés nélkül általuk, a 
jegyzők és főleg a zugirászok ál
tal gyártott védett birtokká nyil
vánítás iránti kérelmek ebben a 
vonatkozásban mit sem tartal
maznak. Bár a kérvények beadá 
sára rendelkezésre állott rövid 
idő alatt a kérelmezők sokasága 
folytán lehetetlen volt oly precíz, 
a telc-kkönyv összesítésre is ki 
terjedő kérelmek szerkesztése, 
hogy azok ez áltai mentesülje
nek a különeljárási költség előle
gezése, illetve fizetése alól, mégis 
a mulasztás levét a kérelmezők 
fogják meginni.

Tisztelettel kérdezzük ezért 
már most, mi fog történni a vé
dett birtok ebbeli minőségének 
telekkönyvi feljegyzése körül ? 
Köztudomású ugyanis, hogy még 
a kis és törpebirtokosok ingat
lanai is a legtöbb esetben két 
— három, sőt több telekkönyvi 
betétben vannak felvéve. Már 
pedig a 49000 1930. sz. rende
let értelmében a különeljárási 
dij kirovása kétség kívül meg 
fog történni még pedig annyi
szor 4 P-ben ahány betétben a 
feljegyzés eszközölve lesz.

Éppen ezért sürgős kormány 
intézkedést kérünk arra vonatko 
zólag, hogy a birtok védett mi
nőségének feljegyzése mentesül
jön a különeljárási dij előlege
zése, illettve fizetése alól.

Intézkedést kérünk, de azon
nalit, mert a védettséggel némi 
előnyt kecsegtettek meg a gazda
adósok előtt. Ezzel pedig korán 
sem volna egyenlő a telekkönyvi 
hatóság végzésének kézhezvétele, 
hogy bélyegmentes kérelmükkel 
kapcsolatosan annyiszor 4 P-vel 
büntették, ahány betétben a kért 

feljegyzést foganatosítani kell. 
Még kevésbbé volna nevezhető 
védelemnek, ha az eredményte
lenül eltelt 3 nap után végre
hajtó jelentkezne a védett birtoku 
gazdanái.

Bálok.
Nem a maiak. A régiek. 

Persze, ha ilyesmit leírunk 
akkor a mai fiatalságból ki
tör: Ezek az öregek megint 
hencegnek. Mindig a régi 
időkről beszélnek, pedig, ami 
régen volt, talán igaz sem 
volt . . .

Pedig volt. Egy báli híradót 
olvasva jutott eszünkbe, hogy 
ugyan, ebben a rettenetes vi
lágban hány egyesület meri 
majd megkockáztatni a bált? 
Pedig valamikor nemcsak az 
egyesületek rendeztek bálokat, 
hanem egyes foglalkozási rő
tegek is. így pld. emlékszünk 
egy évre, amikor volt nőegy
leti bál, az Iparoskor bálja 
és külön iparos bál. Kaszinói 
bál Kereskedők bálja, keres
kedő ifjak bálja. Legényegy
leti bál, molnárok bálja, tűz
oltók bálja, de lehet az is, 
hogy egyik-másikat már el
felejtettükr

Es mindezeken kivül voltak 
még a farsangi bálok. Vagy 
4—5, mert az előbbiek csak 
kostolók és bevezetők voltak.

Ellenben akkor nem volt világ
válság, nem voltak állásnél
küliek, nem volt munkanél
küli és nem volt rendőrségi 
díj, zenedij, forgalmi adó és 
még ki tudja hányféle vigal
mi illeték, amelyet annak a 
nagy vígságnak örömére kell 
fizetni a bálozóknak, hogy 
egyszer- egyszer nekikeserednek 
a bálon. Igaz, hogy már csak 
úgy hajnal felé, néhány lite
rek után, mert józanul ma 
már senki sem tud örülni, 
mulatni . . .

Régi bálozó.

— A házadó alap megálla
pítása. A bérbeadott házaknál 
eddig, akárcsak a tulajdonos ál
tal lakottaknál, évenként egyszer 
november havában kellett beval
lást adni. Az utóbbi időben erő
sen csökkenő házbérek mellett a 
háztulajdonosok igazságtalanul 
fizettek adót ezen az alapon, 
mert a már kivetett adót, ház
bércsökkenés címén töröltetni 
nem lehetett. A kormány, ezt 
orvosolandó rendeletet adott ki, 
hogy ezentúl kétszer kell vallo
mást tenni az esetben, ha a ház
bér csökken vagy emelkedik. A 
második vallomást május hó 20 ig 
kell beadni s a különbözetet a 
házadóban törlik, illetve emelik. 
A rendelet igen alapos panaszt 
orvosol s bizonyára örömet kelt 
az érdekeltek körében.
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— Uj doktor. Rhosóczy Jó
zsefet debreceni kereskedelmi 
iskola tanárát, Rhosóczy Elek volt 
ny. kandai isk. tanitó fiát, a köz
gazdasági egyetemen doktorrá 
avatták

— Eljegyzés, néveri Névery \ 
Pál vámtiszt folyó hó 25 én el
jegyezte Bánoch Zsuzsikát.

— A Szoc Misszió karácsonyi 
kiosztása dec.23 án d.u. a Legény- ' 
egylet helyiségében égő gyertyas 
karácsonyfa n.ellett, ünnepélyes 
keretek között lett megtartva. 
Patton J..nos szívhez szóló szép 
beszéd:t intézett a szegényekhei 
melynek végeztével a jelenvoltak 
könnyes szemmel imát mondtak 
az adakozókért. Utána több mint 
130 szegény között kalács és 
családonként 60 fillér pénzado
mány lett kiosztva.

— Halálozás. Súlyos csapás érte 
Varga Lajos virágkereskedőt. Neje 
sz Krosics Etelka életének 39-ik 
éveben, f. hó 27-én, hosszú szen
vedés utár. elhunyt. Halaiat, amely 
meleg és őszinte részvété* keltett 
városszerte, férjén kívül h rom 
gjermeke, szülei Krosics Sándor 
és neje Jakovácz Etelka, testvérei 
Krosics Hona polg iskoiai tanárnő 
és Krcsics Béla kereskedő, vala
mint széleskörű rokonság gyá
szolja. Temetése pénteken dél 
után 3 órakor volt.

— Névmagyarosítások. A 
belügyminiszter megengedte,hogy 
Btrtics Illés mohácsi városi kéz
besítő és József, András, Mátyás 
és Anna nevű gyermekei családi 
nevüket Berek re, — Gergurovics 
József mohácsi cipész nevét 
Galambos ra változtassa.

— Szilveszter est a Körben. 
Az iparosok Olvasókörének veze
tősége ez evben is megtartja ki
tűnő műkedvelő gárdajavai mű
sorral egybekötött szilveszteri 
táncestélyet. Műsor Szenes: A 
papa vizsgázik, Lőrinc Miklós: 
Remete szerencséje, a főszerep
ben Pataky és Dettkóval, azutan 
szilveszteri tréfák es mókák kö
vetkeznek s reggeug tarló lánc. 
Kezdete pontosan negyed 9 óra
kor. Meghívókat küiön nem bo 
csajtur.k ki. Tagokat és vendé
geket ezúton hív a rendezőség 
meg mindenkit.

— A Szociális Misszió Tár 
sulat rendes gyűlését 1934 évi 
január hó 3 án délután 5 órakor 
tartja a Tűzoltó laktanya tanács- | 
termében, amelyre ezúton is meg
hívják s tagokat.

— Sportbál A sportbál, mint 
az eddigi években is, az idén is 
február 1-én iesz az Iparoskor 
összes termeiben. A rendezőség 
a szokott buzgalommal tevékeny 
kedik, hogy az idén is a legsi
kerültebb balok közé tartozzék a 
Sport bal.

— Esküvő. Hajduska Lilly és 
Róna Jenő gépészmérnök folyó 
hó 31 én d u. 3 órakor a Város
ház ucca 2. alatt tartják esküvő
jüket. (Minden küiön értesítés 
hely ett.)

— Munkaszünet a vasárnap. 
Folyó hó 31 én, vasárnap ren
des munkaszünet van s az üz
letek nem lehetnek nyitva, — 
mint előző híradásunkban téves 
információ folytán közöltük.

— Eljegyzés. Hahn János 
cipeszmester es neje leányát Manci- 
kát eljegyezte Szmerkács Dezső 
kalapkereskedő.

— Névmagyarosítás. A 
belügj miniszter engedélyével 
Schneider Sándor nérnetbóly iro
datiszt, valamrnt Sándor nevű 
gyermeke nevet Solymosi-rA val- 
toz.at'a.

— MANSz. tea délután. A 
Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége január hó 1 én újév 
délutánján ő órai kezdettel, jó- 
tékonycéiu tea délutánt rendez 
A fáradhatatlan vezetőség, a kö
zönség szórakoztatása érdekében, 
gazdag műsorral, tánc lehetőség
gel kedveskedik közönségének, 
a közismerten kitűnő tepertős 
pogácsás Mansz tea mellett.

— A mohács szigeti xandar 
rk. elemi iskolában kedves ka
rácsonyi ünnepély keretében osz
tott ki a kis ruhátlan iskoiasgye- 
rekek között Jezuska ajándékai. 
Ezuital 17 pár cipő került kiosz 
tasra a város és a rk. eg,haz- 
község segélyéből. Az idén ne 
meslelkü ^mohácsi hölgyek nev- 
szerint: Éva Laszlóne, Lipokatics 
Janosné, Puppi Andrásne, Sepacz 
Istvanne es Teppert Fercnene sok 
édességgel megrakott szeretet cső 
magokat küldtek az iskola kará
csonyfája ala és sok szegény kis 
szigeti iskolasgyereaneK szereztek 
jószívű ad kozasukkai igaz kara 
csonyi örömet. Jotettükért fogad
jak a gyerekek hálás köszönetét.

— Felhívás. A Mohácsi Álta
lános Ipar testület vezetősége fel
hívja tagjai, valamint minden 
érdeklődő figyelmet, hogy 1934. 
évi január hó 6 an: (vizkereszt 
napjan:) d. e. 10 órakor az ipa 
ros Olvasókor nagytermében a 
különféle adozasok módozatairól 
ismeretierjesztő előadás lesz. Elő
adó: Dr. Gyarmathy Imre városi 
aljegyző. Az előadás targya; Az 
adók mikénti felmondásáról. Az 
adobevallasi ivek elkészítése. Az 
adóhátralékok részletekben vám 
törlesztés lehetősege es módjáról 
stb.

— Fa és szén kiosztás a sze
gények között. Mohács varos 
Karácsony ünnepe alkalmából 20 
öl fát es 100 mm. szenet osztott 
ki a szegények között. A fai 
Frigyes főherceg sátorhelyi ura
dalma adta a varosnak, a szenet 
a DGT. Ez utóbbi adomány ki- 
eszközlcsében Margitay Lajos dr. 
polgármesternek volt erdeme. 
Ugyanis a varos kérő leve.ere a 
DGT. először azzal feleit, hogy 
a kormáriyzóné akciójára egy te
teiben adjaat összes, a szegények
nek szánt adomanyalt. A polgár
mester azonban újabb ieveieben 
rámutatott Mohács különleges 
helyzetére éppen a DGT-vel kap 
csoiatban. A vasút melle.t hatal
mas szenhegyek emelkednek s 
furcsa lenne, ha a szegénység 
nem érezné legalább Karácsony 
idején a valialat jótkonysagat, hogy 

egy kis tüzelővel kisegítse. Egyéb
ként a főméltóságu asszonynak 
is az az intenciója, hogy akciója 
keretén belül helyben maradjanak 
az adományok. Polgármester.;nk 
helyes indokolA6u levelére aztán a 
DGT. meg is küldötte tekintélyes 
adományát, amiért a szegények 
mindkét adakozónak bizonyára 
hálásak lesznek.

— Frontharcosok tea-dél
utánja. Mint már megírtuk ja
nuár 14 én a Kát. Legényegylet 
nagytermében tartják a fronthar
cosok tea délutánjukat. A rende
zőség szorgalmasan készül a tea- 
délutánra s azt feledhetetlenné 
akarjak tenni a megjelenendőknek. 
Mar eddig is a jobb módú tagok 
részéről bort, süteményt tortat, 
húst ajánlottak fel, amit a teadel- 
utanon kedvezmenyes áron fog
nak eladni. így tehát a tea mellé 
oicsó jó falatok, kiiünő bor ke 
rül, ami szintén hozzájárul majd 
a délután sikeréhez.

— Két sajtóper. A pécsi kir. 
törvényszék Szűcs tanacsa csü
törtökön két mohácsi saj ópert 
tárgyalt. Az egyik az állítólagos 
zászlógyalazasi ügyből, a másik 
pedig az ismert szabadiéri hang
versenyből kifolyólag egyese< al
tat kitalált bolranybó. keletkezett. | 
Ez utóbhi volt a nag\uob sza 
básu, inért Bálint István 18 vad 
lőtt ellen tett eljelentesz A tár
gyaláson azonban, miután ezek 
legnagyobbresze azzai védekezett, 
hogy a nyílt levelet nem olvastak 
ei, felejtette vadat s csak Ráldor 
József a leve! szerzője el en tar 
tolta fenn. A vádlott kérte a va
lódiság bizonyítását, amelyet a 
törvényszék el is rendelt. Ugyan- i 
csak a valódiság bizonyítását foly- ' 
tatjak a masia perben is s itőiet:e 
nem került sor.

— Aülagyar Rokkantsegélyzö 
és Nyugdjegylet mohácsi 25. sz. 
fiókja október 29 én, vasarnap 
délután 2 órakor a Tóth-féíe ven
déglőben levő egyleti helyiségé 
ben választmányi ülést tart A 
tárgysorozat fontosságára való 
tekintettel a választmányi tagok 
minél nagyobb számban való 
megjelenését kéri az elnökség — 
A mai választmányi ülésre a rok
kantak megjelenését is kéri az 
elnök.

— A Mansz tea délutánja. Ka 
rácsony első napjan délután tar- , 
tóttá meg a Magyar Asszonyuk 
Nemzett Szövetsége idei eiső tea- 
délutánját. A mar megszokott 
meghittsegü teadelutánon különö
sen az iijusag vett részt nagy 
számban s csakhamar megkezdő
dött a tánc, amely igen emelke
dett hangulatban egész éjiéiig tar
tott. A Mansz asszonyok ezúttal 
is remekeltek az illatos teával, i 
Közben külön szórakoztatasui aed- I 
vés műsor voil beiktatva. Leidecker 
Emma es Huth Árpád szavaltax, 
m ndketten kitűnő előadókepesseg- 
gel. Schlitzer Emil dalokat adott 
elő Hemrich Gizi zongora kisere- 
tevel sok tapsot aratva. Végül 
Pataki—Dettkó mókaja nevettette 
meg aközönségetjhogy a jókedv 
meg jobban fokozódjon. A teadel- 
utan resztvevői kellemes emlékek
kel távoztak el a sikerült tea
délutánról.

— Református egyház éle
iéből. Karácsony heteben része
sítette segélyben a Nőegyesüiet 
azJ arra rászorulókat. Ünnepély 
keretében adtak at a szeretet- I

márka csokoládé.

csomagokat, mintegy húsz nélkü
löző egyhaztagnak. A Nőegylet 
őszinte köszönetét nyilvánítja 
mindazoknak kik adakozásukkal 
enyhíteni igyekeztek azt a nagy 
nyomort, mely évről-évre több és 
több testvérüket ejti hatalmiba. 
A református elemi iskola szegé
nyeiről is történt megemlékezés. 
Kedves karácsonyfa ünnepélyt 
rendezett a tantestület, mely al
kalomkor a gyermeksereg énekelt 
és verset mondott. Vikár Zoltán 
ielkesz Köszönetét fejezte ki azon 
sokaknak, akik az idén is meg
érti lélekkel siettek a fazó-didergő 
kicsinyek arcara elővarázsolni a 
mosolyt, megemlékezett a taní
tókról, kik minden evben nagy 
igyekezettel szorgalmazzak sze- 
génysorsu tanítványaik megsegí
tései. A gyermekek közül Héjas 
Anna 111. o. t. mondott köszöne
tét a gondoskodásért. Húsz gyér- 
miket ajándékozta < meg ruha
félékkel es mindegyik egy-egy 
csomagot Kapott — telve édes
séggel — melyek kiosztásakor 
felragyogtak a tiszta gyermek
szemek. Mohács varos vezető
sége 100 P t adott e célra, sokan 
masok pénz vagy termeszetbeni 
adományaikkal siettek azok meg- 
segitesére, akik nagyon korán 
ismertei meg a nyomort és a 
nélkülözést. Ref. tantestület ismé
telten köszönetét mond a nemes- 
szívű adakozóknak.

— a nyers tejfel fogyasz
tása. Utalunk a Mohácsi Kis
gazdák Tejszövetkezete hirdeté
sére, amely erde-ces s eddig meg 
nem figyelt do.got közöl. Eddig 
ugyanis az emoerek abban a hit
ben voltak, hogy a nyers tejföl 
fogyasztása teijesen veszélytelen 
s hogy a megsavanyodás közben 
elszaporodott tejsavbaktenuinok 
közömbösítik a betegsegokozó 
mikrobákat. A tejszövetkezet Kér
dést intézett a magyaruvari .Ví. 
Kir. Tejgazdasági Kísérleti Állo
máshoz, hogy szakveiemanyét 
kerje Ki erre vonatkozólag. M.nt 
a hirdetésben közölt véleményből 
is o.vasható két igen veszélyes 
bakteriu n, a tífusz és a gumó
kor bacillusai még soaaig dacol
nak a tejsavbakteriumokKál, te
hat igen ajánlatos csak pasztő
rözött tejfelt es tejszínt hasz
nálni. A tejszövetkezet nyitott 
edényben árult tejföle es tejszíne 
is pasztőrözve van, természetesen 
az igazi a zárt palacKoan való 
árusítás A szövetkezet, nagy 
vevőmet kedveskedjen a regi 
arban es Kttüaő minőségben zárt 
palackban is forgaloméi hozza 
Készítményéit, csupán üvegoetetre 
kér 50 fillért.

— NagyKÖrös példája. Nagy- 
Körös kapviseiócestülete eiaata- 
rozta, hogy a varos magyar al- 
tampoigaro-tat a jövőoen csak ak- 
Kor vesz fel kóteiekabe, ha azok
nak magyar nevü< van. Nagy Kö
rös példája íeitetlendi kóveteidő 
eszmei állít mis varosok eie. Ez 
is egy kitűnő alKaio.n, amikor az 
embereket ráösziönözhetjd-c ide
gen nevük fe.cserelésére. Ajánl juk 
Mohács varos polgármestere fi
gyelmébe.
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Missziós bál.
A Szociális Misszió Társulat 

január 6 iki táncestélyére igen 
élénken folynak az előkészületek. 
A báibizoítság örömmel vette 
tudomásul, hogy városunk kép
viselője Mihálffy Vilmos ny. 
államtitkár is vállalta a fővéd 
nökséget Az előkészületek a 
legnagyobb szorgalommal halad
nak előre s minden jel arra mu
tat, hogy az estély pompásan 
fog sikerülni. A missziós höl
gyek Ízlését dicséri a terem és 
a színpad Ízléses díszítési ter
vezete. A műsorra is igen erő
sen folynak a próbák. A kitűnő, 
városunkban már sok sikert ara
tott műkedvelő gárda, valamint 
a szinfonikus zenekar kitűnő 
tagjai biztosíték arra, hogy a 
műsor is várakozáson felüli lesz. 
A műsor a következő:

1. Kéhler: Puszták fia. Hege- 
gedün előadja: Braun Ervin. 
Zongorán kíséri: Hemrich Panni.

2. Chopin-Walzer: Teppert 
Viktória táncbemutatója.

3. Murai Károly: Huszársze
relem. Vígjáték 2 felvonásban. 
Szereplők: Jakab János, Kálmán 
Döme, Ferenczy Klementin, 
Schmidt Márta, Lipokatics László, 
Sepatz Bözsi, Gehringer Manyi, 
Berek István, Zeitvogel Antal, 
Csongor Béla, Szkladányi László 
dr. A rendezőség felkéri a kö
zönséget, hogy az estélyen pon 
tosan megjelenni szíveskedjen, 
mert a táncra való tekintettel a 
műsor polban fél 9 órakor kez
detét veszi.

A műsort 7 én d. u. 5 órai 
kezdettel mérsékelt helyárakkal 
megismétlik.

A táncestélyre való belépés 
személyenként 1.50 P, táncosjegy 
1 P, családjegy 3 személyre 4 P.

— Mohács város Virilistái. 
Mohács varos polgármestere most 
tette közzé a legtöbb adut fize
tők névsorát, akik ezen az ala
pon a képviselőtestület tagjai az 
1934 évben. Ezek a következők ; 
Virág Ferenc niegyespüspök, dr 
Szauerborn Karoly, dr. Beck 
Alajos, dr. F>scher Err.ő, özv. 
mohácsi Német Lipótne, Schmidt 
Karoly, özv. Wolf Zsigmondné, 
dr. Csauscher Jakao, dr. Róna 
Dezső, dr. Schwarlz Béla, Freund 
Imre, Weiler Zoltán, dr. Kápolnái 
Zsigmor.d, Breuer Pa;, Lel.mann 
Lajos, Jahoda Ede, Gatli Mihály, 
Rosenthal Lajos, dr. Krausz 
Győző, Roheim Jenő, Halasz 
László, Heiness Etemé , özv. 
Bader Lipótne, Kaldor Oszkár, 
özv. Auber Istvánná, Popper Ist
vánná, Popper Sándor, Freund 
András, özv. Alt Gyulané, Ro 
senthal Ernő, Vattay Albert. P t- 
tagok: Sziberth Ferenc, dr. Mis 
kolczi Gyula, Rosenthal Tivadar, 
dr. Vida Lajos, Visy Pál, Ehren- 
féld Antal, Szekula István, Mayer 
Ferenc, dr. Auber László és özv. 
Jeszenszky Jozsetne.

— A pécsi idegenforgalmi 
iroda — teli hírei. Lapunk ha- 
sab)ain több Ízben szcvatettük mar, 
hogy a város idegenforga ma 
érdekében mar télén kell meg
kezdeni a propagandát. A mi el
gondolásunk helyességét igazolja 
a pécsi idegenforgalmi iroda, amely 
a most vett hírek szerint mír 
is dolgozik a pécsi idegenforga
lom érdekében. A hirek szerint 

nagv országos konresszus, dalos
verseny, stb , készül Pécséit, nogy 
odavonzzák más városok lakóit. 
Ideje lenne naiunk is kezdeni 
valamit s nem mindig a nyár 
elején tenni az eiső lépeseket.

— Az iskolai kötelező mozi. 
A heten több helyről úgy szóval, 
mint Írásban panaszokat kaptunk i 
a mozi legutóbbi iskolai előad tsa 
miatt. A panaszok azonban kü
lönféle irányúak voltak, hogy 
Őszintén szólva nem tudunk köz
tük eligazodni. Állítólag nem 
gyermekeknek való fi mek voltak 
s ami esetleg közömbös volt, az 
nem volt érdekes. Mi mindig 
készséggel szolgaijuk a közérde
ket s szívesen adunk helyet min
den igaz és jóhiszemű kritikának. 
Ami azonban ezeket a gyermek
előadásokat iileú arra vonatkozó
lat az a véleményünk, hogy a 
n.űsort előzőleg a tantestülettel I 
kellene közölni s azzal karöltve ' 
összeválogatni. Nem tudjuk, hogy 1 
eddig igy lortént-e ? Ha nem, ez 
esetben a jövőre igy kell tenni, 
ha igen, akkor viszont a felelős
ség megoszlaria. Mindenesetre 
szeretnénk, ha a jövőben az is
kolák vezetőivel közösen meg- I 
állapított műsort adnanak s ak
kor a panaszok is megszűnnek.

— a kastélyépület renová
lása. Mohács varos vagyoutar- ■ 
gyai . ózott eddig mostoha gyér- 
mek<tnt szerepeit a park mtllelt 
levő kastélyépület. Leomlott fal- 
vakolatok, betölt ablaklablak azt 
a látszatott keltettek, mintha gaz
dája sem lenne ennek az épület
nek, amely pedig úgyis, mint 
épület ertekes vagyontárgy, de 
mint történelmi müemlek is jelen
tős szerepet tőit be Mohács köz
épületeinek sorában. A varos 
kepviseiőtestülele nemregiben ki
sebb összeget mar megszavazott 
a kastety javítási munkálataira, 
de leghelyesebb lenne az apró 
toldozas ioúozas helyett egyszer 
tökéletes renoválást végezni, 
amely megfelelne az epület jelen
tősegének. Mint értesü űuk a va
ros fogla.kozik is nyen gondolat
tal, sót adnolag Visy Zoltán 
mérnök tervet is kidolgozott mar 
eire. Nagyon örüinen , ha a 
terv meg is vaiosuma. Egyrészt 
sok munkanélküli iparos kapna 
inunkat, ma.reszt pedig varos- 
szépészeti szempontokból a varos 
mint ilyen, emelkedne értékben.

— A ihuzeum gyarapodása. 
Sebestyén Adám — 2 drb ka
lendárium 18Ő3, 64; háborús 
gyűrű, római gyűrű es pecsét
nyomó egyiptomi fejjel. Dr. v. 
Horváth Kázmér — korcs tyúk
tojás. Kovácsics Antal — meg
kövesedett fa a korsós földről. 
Dómján látván — I. F. J. érem. 
Eudi János utján Szingler János 
bári lakostól urasagi gyűrű, a 
kilenced nyugtázásához. Endl 
János utján — Ebner János bari 
kántoitanitó 1866. évból hang
jegyes régi egyházi énekek. Dr. 
Margitay Lajos — aratasi búza 
fonás. Inkei Endre — Muraközi 
kép 2918, Népeimhez kiáltvány
1913 jui. 28, behívói hirdetmény
1914 aug. 22, magyar kormány 
kiáltványa a szerb háború kitö
réséről 1914, Zrínyi emlékmű, 
Csáktornyáról fotográfia, Békefi 
Mariska — az 1887-iki ország
gyűlés tagjai fotográfia, gabona 
rekvirálásí hirdetmény 1915 febr. 
3, Uhl Antal — Bruseiles hl.

Oudule templomról 3 fotográfia I 
(ablakfestmé'iyek II Lajos és 
Mária, II, Lajos 1538, Dómján 
József — koronázási jelvény 
1916, 4 drb diszgomb. Weisz- 
bart János Somberek — Hiero 
nymus ezüst tallér, 2 érem, 6 
római pénz, Lipót dénár, Niko- 
lausz József — Trebonianius 
ezüst pénz, Endi János utián — 
Szabó Ferenc megkövesedett 
teknősbéka (Bulgária), Popper 
Sándor — Demetrovics Zsófi 
aiapitó levele a g kel. temető 
kápolna fölépítésére 1846 Fo
gadják az ajándékozók a mu 
zeum há ás köszönetét.

— A villányi választás. 
Pénteken, folyó hó 29-én folyt 
le a villányi kerület országgyűlési 
képviselő választása A küzdelem 
dr. Heckenbtrger Konrád pápai 
kamarás, kormányfőtanácsos, 
lánycsóki plébános, egységes párti 
hivaialos jelölt és Rlesz Adám 
szajki gazdálkodó, a független 
kisgazda párt jelöltje közt folyt 
le. Leadatott összesen 9312 sza
vazat. Ebből a hivatalos jelöltre 
5430, a független kisgazda pártra 
3882, tehat dr. Hcckenberger 
Konrád plébános 1548 szótöbb
séggel lett a villanyi kerület 
képviselője.

— A fiatalság. Nagyon ér
demes s megjegyzendő dolgokat 
szögezett le Gömbös G uia ni- 
niszterelnök a mai ti itaisá ;ról. Sze
rinte száz éves váci u;cai cégek 
fiai munkán Ikül sétáinak és r.s- 
le .k a-.yjuk üzlet.be beállani. Ni- 
tünk — mondotta — a báró gró
fot, a gróf herceget játszik. A 
fiatalságot arisztokratáknak akar 
jak nevelni. — Mindenesetre tisz- 

| tetet a kivételnek, de a kormány 
elnök szavai nagyon is igazak ' 
sok tekintetben s ugyanilyen gon
dolatokkal foglalkozott lapunk 
műit heti vezércikke is.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi december hó 
22 tol 1933. december hó 29-ig 
Születések; Heffner József es He
réb Erzseb t gyermeke : Margit, 
Rubinstein Bernit es Bergl Kata 
iin gyermeke: .boijka, Matneisz 
Vendel es Borics Er sebet gyér- 

j meke: József, Újvári Antal es 
I Adok Irén gyermeke : Íren Etelka, 

Braun Márton es K búi Terez 
gyermeke: l<tvau János, Bárdos 
János es Bárdos Erzsébet gyer
meke: Julianna, Szabó Józset vs 
Wittmann Maria gyermeke : liona 

I Katalin, Varga János es Horváth 
Erzsébet gyermeke : János. Házas- 

I ságkötés; Róna Jenő és Hajduska 
Lili. Halálozások : Filakovics Má
tyás 77 éves, Taaacs Mihalyne 
t>5 eves, Kauert Ignác, 71 éves, 
Jaksics Jánosáé 20 eves, Papp 
Erzsébet 71 eves, B.racz András 
77 eves, Horváth Terézia 7 na
pos, Peszt Lőrinc t>7 éves, Var6a 
Lajosne 38 eves, özv. Kauert 
lfenacné 70 eves, Gyuricza István 
38 éves, Batai ovics Anna 80 
eves.

1 DÓ J ARAS
A mohácsi m leír, téli 

gazdasági isleola meteo
rológiai állomása jelenti 
1933. dtc. 22-től december 31 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 4 C° 
a hőmérsékleti minimum — 14 C° 

csapadék 35 mm. volt.
IGAZGAT oSAG

SPORT.
Boldogabb ujesztendőt.

Mint m nden földi dolog, az 
1933 as esztendő is elmúlott. El- 
rnuiott minden bujává), bajaval 
es heves örömével. A sportember 
is előveszi lelki számadásait ősz- 
szead, kivon, szoroz és oszt es 
meg van az eredmény, mely vagy 
pozitív vagy negatív. A mohácsi 
sport „melyebb érzelmű gondol
kodóit" ejti kétségbe e leim szá
madás, amikor az ev végén meg
kapja a ketsegbeejtően negatív 
eredményt. Bosszankodik, ragja 
belül valami lelkiismeretfurdolas. 
Mindenhol és mindenben es min
denkiben keresi a betegség okát, 
Csak a szegény „mélyebb érzel
mű sportember" nem tekint sajat 
magaba. Nem akarja elhinni, nem 
akarja elismerni, hogy ő is egyik 
oka annak, hogy az elmúlt évi 
eredmény negatív lett. Nem 
a arja beismerni, hogy az ő se
gítsége is hozzájárulná a mo
hácsi sport boldogabb esztendő
jéhez. Nem kell ehhez sok, nem 
Kell hozza inég anyagi áldozat 
sem, csak kis megértés. Megér
tésre volna szükség, a mohácsi 
vezetőferfiak részéről es megér
tésre kellene találni a mohácsi 
ifjúságban, mely „hej ráérünk 
arra még„, „majd ha a többiek 
is" jelszó alapjan adnak kosarat 
a segítséget kérőknek E heiyről 
számtalan sok sok kérő szó 
hangzott el, mely vagy zárt aj
tókra, vagy süket fülekre tatait a 
vezető egyenisegeköen és meg 
nem értésre az ifjúságban, égé
sién gyerekes kifogáson vagy 
pedig — ami még súlyosába — 
beígéri, d: meg nem tartott sza
ván formájában. Múlt heti sza
munkban a cikk írója kifogásolja 
a vezetés ianyhasagat, erélytelen- 
ségét, szerinte alig néhány a 
dolgozó ember ezek között, igaz. 
De járjon elől cseienedetiei, jo 
példával s lesz Követője. Bírálni 
könnyű, cselekedni nenez. Mo
hács 17.009 lakója közül 16 995 
ember beszél, tanácsot ad, ma
gyaráz, bírál, tálán igaza is van 
s ezzel szemben csak ő az, aki 
nem beszel, de tesz. Énhez az 
ölhöz kellene a mohácsi ifjúság 
segítő munkája. Tessek doidozm, 
segíteni, javítani s aztan jöhet a 
kritika. Nem kifogás, hogy nincs 
intelligens csapat, azza keli tenni. 
Ne a meghívásokra, a kérvé
nyekre varjúnak egyesek, hanem 
sajat elhatározásból, spo.itan 
sportszereietboi aiijanak oda a 
mohácsi sport me -segítői köze, 
akar „kormánypárti", akar „ellen
zéki" aiapoa, de segítsenek. A 
Duoav.dek karácsonyi szama 
Pazaurek Dezső tollaboi hoz cik
ket. Sok a valóság, de sok a 
ferde beállítás is. Nem „M .H. 
tudósítójának noldkoros kitelem 
kritikája" az osa az MTE Hányát- 
iásanak, sem pedig „a trener 
szemeiyenek tamogatasa", ez 
egészen ferde beailims.

A kritika mindig csak fokmé
rője es kísérője a játéknak, tenat 
a „hoidkoros kilététektől" meg 
igenis tehet gólt rúgni, lehet mér
kőzést nyerni. Énhez azonban 
szükség van arra is, hogy 
Pazaurek Dezső mellett Kovacso- 
vics Istvánt, dr. László Mártont, 
Varga Józsefet és sok más 
olyan egyént lassúnk a mohácsi 
tizenegy között, akik nem távol* 

%25c3%25bczlet.be
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maradásukkal, kiöregedésükkel, 
hanem minden erejüket latbavetve, 
pártolásukkal tüntetnek a sport 
mellett. A mohácsi sport ne csak 
ködbevesző név legyen, hanem 
igenis ragyogjon tündököljön tel
jes fényességében, mert ez méltó 
Mohácshoz, ez volna minden 
igazi mohácsi sportembernek új
évi kívánsága. Tehit előre, az ut 
r\i!va all mindenki számára, ne 
varjúnk másokra, ne legyünk 
„Pató Pálok“, legyen e néhány 
sor szózat Mohács sportoló ifjú- 
ságí-l'.oz, legyen ez felhívás a 
veze ókhoz intenzivebb munkára, 
mindéi ki, akinek csak valame- 
tye'-t köze is van Mohács sport- 
jához, fel a fedélzetre, siessünk 
megmenteni a sülyedő hajót. 
Mindenki a helyére, mindenki 
tejes erővel, válvetett munkával 
álljon a dolgozók és ne a „sztráj 
koiuk* táborába. Ezt kívánjuk 
mi az uj esztendő küszöbén, 
mely hisszük, mindenkiben erős 
■Vf'aiarczást szül, tettekre indít, 
i.^ly a mohácsi sport jövő 
virágzásában jut kifejezésre.

Az MTE a korai szezónkez- 
desre való tekintettel már ezen a 
héten megkezdte a tornatermi 
füzeseket.

♦

A pécsi-alosztály tavaszi mér
kőzéséit már kisorsolták s azt 
jövő h ti szamunkban hozzuk. 
Az szi MTE—DPAC mérkőzés 
f b u-’r 18-án lesz

Szerkesztői üzenetek,
Sportbarát. Természetesen mi is 

meglepetéssel láttuk, hogy valaki a mi 
sportrovatunkban ir cikket s ugyanak
kor a másik lapban támadja rovatve
zetőnket, még pedig ily feltűnően dur
ván. Az eset háttere még furcsább 
azonban Ugyanis a cikkíró bejött szer
kesztőségünkbe azzal, hogy sportveze
tőnket megkérte, engedje át a rovatot 
karácsonyra. Bemutatta a cikket, amely
nél azonban kifogásoltuk, hogy nevek
kel íródott, mert igy személyeskedés 
ize van. A neveket azután törültük is, 
mert elvek mellett, vagy ellen szivesen 
harcolunk, személyek ellen hadonászni 
azonban ízlésünk ellen van. Ami már 
most ezt a durva kirohanást illeti, azt 
hisszük a fenti viselkedés mindent meg
magyaráz s egyben mindkét cikket a 
kellő nívóra szállítja le. Csodálkozunk 
azonban laptársunkon, hogy ezt igy 
leközölte, mert — azt hisszük meg 
lehet mondani nyilvánosan is — hall
gatag megállapodás, volt a két szer
kesztőség között: kerülni a személyes
kedő cikket, a durva tónust, amit mi 
be is tartottunk. Megjegyezzük, hogy 
lapunk hetenkint majd két hasábot 
szentel a sportnak, csak azért, hogy 
,z ifjúságot serkentse, mert mint vidéki 
lapnak nagy szüksége van minden 
sornyi helyre, hogy a ma sok bajának- 
'anaszának adjon helyet.

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS.

■ sptuiejdunos se kiadó ; 
FRIDRICH OSZKÁR.

nyilttér
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Mélyen tisztelt vevőimnek és párt
fogóimnak ezúton kívánok

Boldog újévet
®u'^atem tov*bhra is nagybecsű bizal-

Tisztelettel

Fridrich Oszkár
nyomdatulajdonos.

Boldog újévet kiván
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak

Bán András 
dohánykisárus. 

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt megrendelőinek.

jóbarátainak és ismerőseinek

Hecker József
ur> szabó.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt megrendelőinek, 

jóbarátainak és ismerőseinek
Pazaurek József

______________ cipész.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vendégeinek 

és jóbarátainak

Lerch Ferenc
_____________ vendéglős.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek

Magálh Ferenc
fűszer- és csemegekereikedő.

^oldog cijÓLíet
igen tisztelt vevőinek és ismerőseinek

Ehrenfeld Antal és Fia
füszernagykereskedők

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek

Schleicher József
sütő.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek

özv. Koszter Antalné
sütőmester

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak

Bauer Károly
vas- és füszerkereskedő.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN
mélyen tisztelt üzletfeleinek és 

jóbarátainak
Jénopfler Bertalan 

bútorkereskedő.

Boldog újévet kivan
kedves vevőinek és jó ismerőseinek

Molnár Lajos
füszerkereskedés, Mohács.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vendégeinek és 

jóbarátainak

Scháffer Antal
vendéglős.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vendégeinek és 

ismerőseinek

Tóth János
veudéglős.

Joldog cijéUet kiuáry 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak

Suput Mihály
pokróc-, zsák-, ponyva-, 

zsineg- és kötélárukereskedő.

It Nagy Szilveszter estély
* rt KORONÁBAN.

| Boldog újévet kiván a T. vendégeinek 

| Szász Béla és Pista.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek, barátainak és 

ismerőseinek
Dobszay Mátyás

sütőmester.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és 

jóbarátainak
Menczin^er József

kovácsmester.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek
Meltzer Emil

drogéria az aranykereszthez.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Páncsits Márk

órás és ékszerész

Jöldog cijéDet
mélyen tiszteit vevőinek és 

jóbarátainak 
Stranczinger Sándor 
Sinon Gyula utóda 

_______________ füszerkereskedő.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak 
Petricsevics Lajos 

rőfös- és divatárukereskedő.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és 

jóbarátainak
M'hoi’k Testvérek

női szabók.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek
Franki Samu

rövidárukereskedő.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vendégeinek és 

jóbarátainak 
Szeidl László 

borbély és fodrász.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek 
özv. Iwsovits Ferencné

rőföskereskedő.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek 
„Angyal" szikvizgyár.

Boldog újévet kiván 
'mélyen tisztelt üzletfeleinek é» 

ismerőseinek 
özv. Szívós Antalné 

és Ritter Jenő 
órás és ékszerész, Király ut 34. sz.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek) 
Schleich Ferenc 

vaskereskedő.

I ! 
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Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak

Vorisek Lajos
rőfös-, rövid és divatárukereskedő.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek
özv. Márton Jánosné

sütő.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt üzletfeleinek és 

üzletfeleinek
<Duna> száll, váll.

Joldog (jjéUet
mélyen tisztelt vevőinek és 

ismerőseinek
özv. Pauer Ferencné

cukrász.

boldog tijéuet Hűáry
tisztelt vendégeinek és jóbarátainak

Nagy János
úri és női fodrász.

^oldog cijéuet
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Molnár Béla

rövidárukereskedő.

Joldog cijéuet 
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Tertinszky Gyula

fűszer- és vaskereskedő.

Joldog ujéUet
mélyen tisztelt vevőinek és 

jóbarátainak
Lettnigg Alajos

sörgyáros.

40 1933 pár. szám.

Hirdetmény.
A Mohácsi Önkéntes Tüz

oitóegylet parancsnoksága tag
jainak ruhaellátása céljából pá
lyázatot hirdet hazai gyártmányú 

12 öltöny téli ruha (zub
bony és nadrág) 

szállítására.
Az ajánlat tehető külön az 

anyagra és külön az elkészítésére 
is. Az ajánlatok zárt borítékban 
— melyekhez a szállítani szán
dékolt anyagok, mintái is csato
landók — a laktanya parancs
nokságnál adandók át, a fenti 
számra való hivatkozással. Az 
anyagra vonatkozólag a laktanya 
parancsnok ad felvilágosítást. Az 
ajánlatok beadásának határideje:
1934. január 20. déli 12 óra.

Mohács, 1933. december 23.

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

f RiDKJCH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig 
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

Hirdetmény.
Nérnetbóly község 

legközelebbi 

országos állat- és ki
rakodó vásárját

1934. évi január hó 10-én, 
szerdán tartja meg.

Községi elöljáróság.

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál

20 hold föld a szigeten 
szállással együtt, szabad kézből 
eladó. Ugyanod eladó egy kőrisfa 
szánnak. Bővebbet

Lörincz Sándornál 
Szentháromság u. 44.

A dunaszekcsö! 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 é9 
szőlővel együtt azonnal szabad kézből 
eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

KISSFALUDY VIDOR
ny. jegyzőnél.

69 pengő 
Fixemp

A középosztály öltönye 
Állandó használatban is évekig 

uj mar?d.
Mohácsi lerakat

ROSENTHAL LAJOS cégnél.

Férfi inget 
bármely kivitelben és ni öennesnű férfi 
fehérneműt mérték 6«eriui szavatosság
gal készít! Pontosan ! Szépe*?! Gyorsan! 
Olcsón!

VORISEK
férfi fehérnemű üzeme.

Piaci áraks h:tl*"X
Búza — — 6.20 P
Rozs — — 4.— P
Árpa — 6.— p
Zab — — 5 50 p
Tengeri csöves 3.50 P
Tengeri morzs. 4.50 p
Bab — — 8.50 P

3 szoba, fürdőszobás modern 

lakás átadó. 
Cim a kiadóban.

petróleum 2;áz 'ámhára
Nincs pumpál is, elő mei . : t é t. 
Automatikus ii: eu. — 125 gye ty e:e ehér 
izzófény, szagtalan, zaj tál a n, n ■' >1 •«.

ÁT/? L AKÍ TÁ3KÖZ:
SZÜKSÉGES ZEN

p 28,-
Kérjen díjmentes bemutatást

KRAMER ANTAL FIAI cégtől
Mohács.

f

t

■
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Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

On nem eszi meg a nyers tejet
hanem felforralja, mert tudja, hogy abban betegségokozó mikróbák milliói lehetnek, 

de megeszi a nyers tejfelt, 
pedig az majd oly veszélyes. Oivassa*el az alábbi szakvéleményt:

„Idevágó vizsgálatok szerint még a tej savany odása alatt is szaporodnak 
pathogen baktériumok, az alvadékpely bekben pedig kikerülik a sav hatást- igy 
gümőkór baciilusokat 18, tiíuszbakteriumokat pedig 35 nap után is találtak még 
erősen savanyu tejben is fertőzésre képes állapotban

Tehát a nyerstejföl, különösképen pedig a tejszín fogyasztása ugyanolyan 
veszélyt rejt magában, mint ny ers tej fogyasztása ..,"

AL kir. Tejgazdasági Kísérleti Álomás
Magyaróvár

pasztőrözött tejfelt és tejszínt fogyasszon!
Zárt 2.5 dec. palackban kapható

a Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezetében.
1 liter 80 fillér. Uvegbetét 50 fillér.




