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A magyar közélet egy sú
lyos fekélyével kell fog'al- 
koznunk. amely nem mai 
keletű, de bíztunk benne, 
hogy egyszer csak önmagá
tól is. begyógyul, beheged, 
mielőtt bonckés alá vennénk.

Szól pedig az ének azok
ról a panaszokról, amelyek 
a sajtó utján kerülnek a nagy 
nyilvánosság elé és amelye
ket a betűk hatalma belerag, 
belevés minden újságolvasó 
és közvetve sok nem olvasó 
tudatába, csak azok nem tud
jak meg, csak azok nem hall
jak meg, akiknek hatalmában 
állana segíteni, orvosolni.

Megfigyelheti mindenki, 
hogy nincs olyan lapszama 
egyik újságnak sem. amely
ben egy-két panasz, vagy fel- 
jajdu as ne akadna. Mindenki 
bizalommal, reménykedve for
dul a nyilvánosság hatalmá
hoz s hiszi, hogy ügye elin
tézést nyer.

Ez a bizalom rendes, egész
séges körülmények mellett 
jogos is és mi magunk is 
— az egész újságíró had — 
fanatikusan bizunk benne. A 
sajtó önmagában is egy na
ponta, vagy időszakonként 
nyilatkozó kritikája a közvé
leménynek eseményekről, in
tézményekről és emberekről. 
Nem egy. kettő, vágj’ húsz 
szerkesztőségi tag vélemé
nyét fejezi ki az újság, ha
nem szive dobbanása, élet
jelenléte annak a közvéle
ménynek. amelyet képvisel.

Azt, amit a sajtó közöl, 
nem lehet tehát a fülek mel
lett elsuhanni 
lehet szélnek 
nem lehet a 
utasítani.

Ma pedig ez
Janii önfeledt elbizakodással 
egyrészről, letargiával, nem
törődő közönnyel másrészről 
fogadják a sajtó kritikáját, 
panaszát úgy a hatóságok, 
mint magánosok.

Mi lesz ennek a követ
kezménye ?

hagyni, nem 
ereszteni és 
sóhivatalhoz

történik. Va-

Az emberek megszűnnek 
hinni, bízni abban, hogy jog
renden alapuló, demokratikus 
államban élünk, ahol minden 
jogos baji a orvoslást kell 
kapni.

Megszűnik az élő kapcso
lat a hatóságok és a polgár
ság között és két világűrben 
élnek majd azok, akiknek 
együtt, egymással összeforrva 
kellene lenni.

Hogy csak egy-két példát 
mondjunk ennek az állapot
nak az illusztrálására, itt van 
például a „Magyarság" cimii 
napilapnak most mar körül
belül két hónap előtt elhang
zott, szamokkal megalapozott 
vádja a cukorkartell ellen, 
hogy ör.ös érdekből, mester
séges eszközökkel lerontotta 
a magyar koronát.

Két hónap múlt ei s nem 
akadt fórum, amely legalább 
annyiban nyugtatta volna meg 
az elborzadó közvéleményt, 
hogy vizsgálatot indított . . .

Naponta olvashatunk vá
dakat a koronaromlást előse
gítő u n kereskedelmi hi
telek ellen. — amelyekből 
a legkevesebbet a kereskedők 
kapnak — hogy nagyban elő
segítik a spekulációs korona
rontást, — de hiába.

A halvaszületett takarék
koronát, mely akkor emelke
dik, ha az árak esnek és 
fordítva, mar minden illeté
kes közgazdasági tényező le
sújtóan lekritizálta s ennek 
ellenére csökönyösen megy 
minden a régiben.

Tudnánk példákat felso
rolni szükebb pátriánkból is, 
de uoyis hiába

Panaszok, óhajok, vágyak 
ezek átutalva a sóhivatal
hoz ... Zs. A.

a

P Csütörtökön vett telefon
értesülésünk szerint Rakovszky 
Iván belügyminiszter aláírta 
Mohács rendezett tanácsú vá
rossá való átalakulásának en
gedélyezését. A hirt a pénteki 
nap folyamán hivatalos hely
ről megerősítették.

lakbérrendelet.

I

A májusi bázbér az 1917. évi 
novemberi lakbérek 7, illetve 
18 százaléka aranyparitásban. 
Az üzletek 1926. májusában, a 
lakások pedig 1926. novembe 
rében szabadulnak fel. A ren
delet május 1-én lép életbe.

A Mohácsi Hírlap múlt számá
ban kivonatosan közöltük, mar a 
minisztertanács áltál elfogadott uj 
lakbérrendelet főbb intézkedéséit. 
A rendelet ug\ latszik teknikai 
akadályok miatt - hivatalosan 
még mindig nem jelent meg. Mi
után azonban talán már csak órák 
ke1 léte, a rendeletnek hivatalos 
kiadasa, a Mohácsi Hírlap pedig 
csak egy hét múlva lóg újra meg
jelenni, szükségesnek tartjuk az 
uj lakbérrendeiet főbb rendelke
zéseit közölni Hangsúlyozzuk, 
hogy az alábbiakat megbízható 
forrásból szereztük be, de mind
addig, amig a rendelet meg nem 
jelenik, ezeknek kötelező ereje 
nincs.

Az uj lakásrendelet összesen 
kilenc részre oszlik és nyolcvan 
paragrafusban szabályozza a la
káskérdést. Az uj rendeletnek leg
fontosabb és a nagy közönséget 
legjobban érdeklő része a lakás
bért állapítja me. E szerint 1924. 
május első napjától kezdve az 
1917. évi november hó első nap
ján érvényes és aranykorona érté
kűnek tekintendő tiszta házbér
nek százalékszerüen megállapított 
hányadát aranykorona értékben 
kell fizetni és pedig:

Lakások:
Lakások és nem üzleti célra 

használt helyiségek után az 1924. 
májusi negyedre 7 százalékot, az 
augusztusi negyedre 10 százalé
kot, a novemberire 15 százalékot, 
az 1925. februárira 20 százalékot, 
a májusira 25 százalékot, az 
augusztusira 30 százalékot, a no
vemberire 36 százalékot, az 1926. 
februárira 43 százalékot.

Üzletek :
Az üzlethelyiségek után (ide ér

tendők a műhelyek, az irodák és 
a raktárak) az 1924 évi májusi 
bérnegyedre 18 százalékot, az 
augusztusi negyedre 26 százalé
kot, a novemberi negyedre 34 
százalékot, az 1925. februári ne

I

gyedre 42 százalékot és a májusi 
negyedre 50 százalékot.

Aranykorona.
A bér fizetese tehát aranykoro

nában történik. Az aranykorona 
átszámításánál a pénzügyminiszter 
áltál arra a hónapra — az egye
nes adótartozások fizetesehez — 
megállapított kulcs szerint történik.

Erre a hónapra 1 aranyko
rona = 16.000 papirkoronával.

Az alapbéren kívül a tiszta 
bérnek 25 százaléka fizetendő 
kincstári haszonrészesedés címén 
és a vízvezetékkel és csatorná
zással nem biró vidéki városok
ban, tehát Mohácson is az alap
bér 2 százaléka, közüzem dij 
fejében, amely itt a háztuladonosí 
illeti meg.

Az uj bért a lakóval 5 eig keli 
közölni és fizetni. Most kivétele
sen május hó 15 ig halasztható 
el a bér fizetése.

•
Lapzártakor értesülünk, hogy a 

lakbei rendelet 3333/1924. v,. E. 
szám alatt megjelent a hivatalos 
lap szerdai számában Ez szerint 
a rendelet május 1-én életbe lepett.

Mohácsra eddig még a hiva
talos lapnak ez a száma nem 
érkezett meg.

I

Polgártársak I
A közelgő képviselőtestületi 

választásokon fog eldülni Mohács 
városának jövője. Ennek a város
nak a fejlődése, polgárainak jó
léte forog kockán, hogy ha ölhe
tett kezekkel nézzük a dolgok 
folyását és nem törődünk még 
önmagukkal sem.

Í7gp fog ez a város fejlődni, 
vagy visszamaradni, amilyen fér
fiakat küldünk a képviselőtestü
letbe.

Tegyünk félre minden eddigi 
széthúzást, felejtsük el az elvi és 
politikai különbségeket és össze
fogva, összeforrva hassunk oda, 
hogy a képviselőtestületbe csak 
olyan férfiak kerülhessenek be, 
akik biztosítják, hogy ennek a 
városnak vezetése keresztény és 
nemzeti szellemben a keresztény 
magyarság érdekeit tartva szem 
előtt fog történni.

Ezt akarja a
Keresztény Városi Párt, 

amely magába foglalja a keresz
tény ipar, kereskedelem és a 
gazdaközönség képviselőit.
Békét és munkát akarunk Mohácson.

Rang, osztály és politikai kü
lönbség nélkül szeretettel hívunk 
mindenkit táborunkba, aki újjá
alakuló városunkért dolgozni 
akar.
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4 Keresztény Városi Párt 
május hó 4. napján, vasárnap 
d. u. 4 órakor a belvárosi iskola 
udvarán tartja

alakuló népgyülését.
A népgyülés szónokai
Dr Frey János C. apát plébá

nos és t
Varga Zsigmond ref. lelkész 

lesznek, akiket sikerült a part élére 
megnyerni.

Jöjjön mindenki el, fogjunk 
össze, dolgozzunk és akkor 
Mohács városa szép és nagy lesz.

4 Keresztény Városi Párt 
előkészítő bizottsájin.

Flanc.
Bocsánatot kérünk ezért a nem 

magyar szóért, de nem találtunk 
más, kifejezőbb szót annak tö
mör jellemzésére, amit mondani 
akarunk.

Mert bizony más a fényűzés, 
más a pompa, mint a flanc. Ez 
a szó kifejezi a fényűzést, de 
megmondja mindjárt, hogy nem 
a gazdag embernek önmagától 
értetődő jóléte, hanem akár a 
jómódnak, akár a kevésbé jómó
dúnak olyan pompázó fényűzése, 
amelyben benne van a feltűnési 
vágy, a feltűnési viszketeg, a 
hencegés es még sok minden az 
irigység felkeltésének akaratától 
a lelki ürességnek külső cafran- 
gokkal való befödéséig.

Valahogyan tehát ez volna a 
flanc magyarul és ez az, ami 
Mohácson mostanában mind ki
rívóbban. mind feltűnőbben és hi
valkodva kezd polgárjogot nyerni 
mindennaposságával.

Méltóztassanak csak körül
nézni, egy kissé nyitott szemmel 
látni és megdöbbentő lesz az 
eredmény.

Olyanok, akik nem régen még 
szakadt perkál-szoknyában, félre
taposott sarkú cipőben, lyukas 
harisnyában, vagy mindezek nél
kül hiábavalónak tartották még 
csak a bámészkodást is fényes 
kirakatok előtt, ma ugv néznek 
ki, mintha e fényes kirakatok va
lamelyikéből léptek volna ki.

Vannak köztük hirtelen felka
paszkodottak, akik a pénzt csak 
a szép ruháért, cipőért, ékszerért 
tartják szükségesnek, jónak és 
vannak, akiknek ma sincs több

jük, mint az a flanc, amelyet 
kihívóan fitogtatnak és ami csak 
tőke, vagy mondjuk alapítási 
költség az eljövendő kokottság- 
üzletre.

Egyben azonban: a lelki sze
génységben, a lelki ürességben 
valamennyien megegyeznek . . .

Mert ne felejtsük el, hogy a 
szépen öltözködés és a fián col ás 
között nagy különbség van. Szé
pen öltözködik az, akinek nem
csak a zsebe, a pénztárcája mű
velt, hanem önmaga is, Ízlése 
is. .4 flancnak pedig csak pénz
tárcája < müveit*.

Sajnos, kevesebben vannak az 
előbbiekből s ezért nem kell ma 
az, ami igazán szép, nemes és 
jó, ezért nincs keletje a jó könyv
nek, nincs nézője a jó szindarab- 

nak és nem is lesz addig, amíg 
ismét felül nem kerekedik az, ami 
felül volt és alul nem marad a 
salak.

Addig hát csak flancoljunk.’... 
____  — its. f 

b pécsi egyetemi 
polgárok kirándulása.

A pécsi egyetemi hallgatók 
egész napos kirándulásra ma Mo
hácsra jönnek és ez alkalommal 
szivünk egész melegével üdvö
zöljük őket. Ez a kirándulás a 
pécsi egyetemisták első kirándu
lása és hogy mindjárt városunkat 

| keresik föl, azt történeti hírne
vünknek köszönhetjük. Éppen 
azért a kívánt célt, vagyis a ke- 
gyeletes megemlékezést a hősök 
iránti hála lerovását, a nemzc’i 

, érzés megerősítését csak részben 
érhetik ei, mert a jeltelen csata
mezőn, a szerény emlékművel 
ellátott cselepataki szinteméi töb
bet nem mutathatunk. Sőt a csata 
pontos helyét sem tudjuk, mert 
ennek megállapítása a közeljövő 
feladata. Sokkal eredményesebb 
volna ez a kirándulás, ha a mo
hácsi veszedelemre vonatkozólag 
gazdag múzeumunk volna

Sajnos, a muzeum létesítésére 
későn gondoltunk és annak még 
kevés a mohácsi csatákra vonat
kozó tárgya van. Éppen azért ezt 
az alkalmat használjuk föl, hogy 
felhívással forduljunk mindenki
hez, aki teheti, adakozzon a mo
hácsi csatákra vonatkozó tárgya
kat a II. Lajos múzeumnak, de 
különösen azt szeretnők, ha a 

i tárgyakon kívül a mohácsi csa
tákkal foglalkozó egykori, vagy 
jelenkori Írásművekkel, képekkel, 
rajzokkal gazdagítanak múzeumun
kat. Mert a pécsi egyetem tudós 
tanarainak bizonyára vannak ilv 
műveik. De nem akarjuk vendé
geinket megpumpolni, ez nem 

i férne össze a vendégszeretettel. 
Csak úgy alkalmilag fejeztük ki 
abbeli óhajunka1, hogy vajha a 
11. Lajos muzeum a mohácsi csa 
tákra vonatkozó Írásművek teljes 
gyűjteménye lehetne, ahol a szak
értő búvár és puszta szemlélő 
együtt találná ami a nemzeti tra
gédiára vonatkozik, arra vonat
kozólag összeírtak.

Egyébként Isten hozta vendé
geinket, kívánjuk, hogy oly jól 
érezzék magunkat városunkban, 
mint amilv szívesen látjuk őket.

Sz. M.

— Apponyi Albert gróf Pé
csett. A Külügyi Társaság 
pécsi diszülése keretében Ap
portja Albert gróf, a világhírű 
államférfit) előadást tartott a 
Népszövetségről. Apponyi Al
bert grófot Pécsett a legna
gyobb szeretettel fogadták 
úgy a hivatalos, mint a ma
gánkörök és mindenhol, ahol 
megjelent, a legmelegebb ün
neplésben részesült.

— A mohácsi Önkéntes Tűzoltó 
Egylet rendes évi közgyűlését 
saját helyiségében f. évi május hó 
11-én d. u. 3 órakor tartja meg, 
melyre a pártoló tag urakat meg
hívja és azon való megjelenésre 
felkéri Schmidt Lajos egyesületi 
elnök.

El-elcsukló hangok.
— Siralmam egyik rab-vidékről. — 

Irta : Dr. Tarnay Károlyné.

Hej Rákóczi, Bercsényi, a ti 
földetek idegenek rabigája alá ju
tott . . . talán szégyenletesebb 
szolgaságba, mint akkor volt, 
amikor a ti magyar lelketek fel- 
viharzott a bécsi császárok ma- 
gyargyötrő lelketlensége ellen. 
Es rabigába jutott Kossuth anya
földje is, ahol a nagy szabad
lélekkel egyidőben fogainzott 
százados faóriások lombjai oly 
fájdalmasan sóhajtanak a magyar 
ég elsötétedése miatt ... a ma
gyar fény, dicsőség beborultán, 
a magyar tiszta levegőnek alatto
mos idegen nyavalyáktól lett meg- 
fertőződöttség elszenvedésétől.

Oh, te egykoron szentföld, 
most mártírok kálváriája, rabok 
börtöne, szeretteim, anyám, kis
lányom, vérrokonaim örömtelenné 
vált kicsi világa, vágytam, legyőz
hetetlenül kívánkoztam utánad. 
És elhagytam a mai idők sok 
csapásától sínylődő, de a szabad
ság leikétől egyre elevenülő vá
rost, a dölyfösen gonoszok os
toba kegyelméből magyarnak ma
radt tájakat, hogy szenvedjek a 
határontúli szenvedőkkel, Iiogy 
csókjaimmal beléjök leheljem a 
magyar Szent Lelket, az utánuk 
epedő itteniek reményét, bizako
dását, hogy tanúságot tegyek ar
ról a bizonyosságról, amely igy 
szól általunk hozzájuk: Lesz még 
ünnep «nagy* Magyarországon !

*

Soha olyan bűbájosán gyö
nyörűnek nem latiam — mint 
most — azt az őszi természet
alkotta képet, mely a magyar al
földön túli hegyes-völgyes tája
kon az ottani medencékben tá
rult elém. A fenyvek zöldjétől 
oly mesteri színfoltokkal elütő 
g sztenyefák, harsak és tölgyek 
szinte égni látszó piroslása, az 
itt-ott már megmaradó hóme- 
zőcskék szűzi fehérsége, a bar- 
nászöldsárga sziklák közt buj
káló folyócskák ezüstös kigyó- 
vonala, a levegőégnek itt tiszta 
kék, ott füstös szürke, amott pe
dig haragosan sötét darabjai a 
legcsodásabb harmóniában ve
gyültek egybe, lettek egységes 
nagy festménnyé, olyanná, ame
lyet emberi kéz, emberi ész nem 
teremthet.

De ez az istenien fenséges igaz 
kép se tudta lecsillapítani fájdal
mamat, megbosszulás utáni epe- 
désemet, melyet az támasztott 
szivemben és lelkemben, hogy a 
régi jó magyar nevek mind-mind 
eltűntek a vasutmenti állomás
házak falairól. — És mégse lesz 
vége Magyarországnak!

. . . Amint a végső állomáson”) 
(oh, ne fordíts hátat nekem, te 
dicső, te szép magyar Géniusz, 

•) Város- és családneveket — ahol csak célszerűnek láttam — nem írtam ide ; 
nagy okom van erre. A cseh titkosrendőrség a legéberebb figyelemmel kiséri a ma
gyar sajtót; megszerzi a legtávolabbi vidékek hírlapjait, még a politikával nem fog
lalkozókat is s azokból igyekszik kiszimatolni a magyar hangulat, ábránd, törekvés, 
cél minden legkisebb szellőjét és megfogni azok legszendébb sugárkáját is, hogy re
megő politikájának titkos ösvénykéit magabiztatással járhassa. Természetes, hogj' 
kapóra jönne Massaryk tüskébelépett spicli-oroszlánkáinak a Csehszlovákiában ma
radt magyarok hozzánk való kapcsolódásának kifecsegése ; bizony meg tudnák ezt a 
kapcsolódást keseríteni. Én pedig ezzel a tárcámmal távolról sem akarnám a mindig 
ugrásra kész bestiákat vállalkozásukban — csak esetleg is — elősegíteni és legked
vesebbjeinknek is tán helyrehozhatatlan kellemetlenséget okozni. T. K.-né.

hogy az ottani valóság parancsa 
szerint (rút idegen szót akartam 
ideírni a szép ősi magyar név 
helyett!) kiszálltam a vasúti ko
csiból, szinte elfeledtem egy pj|. 
lanatra honleányt levertségemet. 
De hogy is ne: elém szökött az 
én kicsi lányom, aki — úgy van 
— szinte nagygyá, gyönyörűen 
fejlődő hölgyecskévé lett. Az első 
percben mint valamely kedvesen 
vonzó idegen hatott rám, de a 
második percben már ő volt kar
jaimban, az én imádott angyalkám.

Az otthon rám várt édesanyám 
és rokonaim azonban egy percre 
se voltak mások, mint amilyenek 
voltak, amikor legutóbb voltam 
köztük Külsőre, szívre ugyanazok 
ők most is előttem és hozzám. 
Még a már rég betegeskedő édes
anyám is olyan Mária Terézia- 
alak, mint volt mindig azelőtt, 
olyan büszke magatartásu, olyan 
csillogó szemű,olyan érces hangú, 
olyan szépen öltözködő úrasz- 
szony, mint kevés az ő korában. 
Hja, ilyenek mind a sok ősű 
Z—yak; ilyenek most is: a To- 
mory vezérre emlékeztető és a 
Bercsényi termetű unokabátyáim. 
Sőt a lengyel vérből fakadt utóbbi 
magyar daliának az asszonya is, 
mintha azóta, hogy Z—né lett, 
átváltozott volna várürnővé, olyan 
méltóságossá, olyan szertartá
sossá, mint a család ősnői, de 
olyan jószivüvé, olyan férjszere
tővé, olyan páratlan családanyává 
is. . . . Hogy ne lettem volna 
boldog akkor, amikor ő közöttük 
voltam, ő közöttük, akik igazán 
az enyéirnek.

És büszke is voltam rájuk, 
i hallgatva őket, avagy tudva azt. 
1 hogy mindegyiknek a szive a 
i helyén van és szilárdak jellemük

ben, hajthatatlanok ime az élet 
I minden bajában is.

A nemes jellemeket, aztán a 
bátor, magasabban gondolkodó 

i férfiakat szinte bálványozó uram
tól hallottam, hogy a most nehéz- 

{ kés mozgásúvá lett Bercsényi
alak az elmúlt háborúban milyen 
bátran viselte hivatalát az oroszok 
közelsége alatt is; háza valóság
gal katonai központ lett, telve 

, futárokkal, átvonuló csapatok 
tisztjeivel, automobilokkal, ágyuk
kal, társzekerekkel, amelyek mind 
a szomszéd kastélyban főhadi- 
szállésát tartó József kir. herceg 
parancsát várták. Ott maradt a 
maga helyén, ahová vármegyéje 
őt rendelte, pedig Homonna, ahol 
az orosz ugyancsak öldökölte a 
polgárságot is, alig volt rnásfél- 

! órányira és Sztropkó felől a had- 
; szintér egyórányira.

(Folyt, köv.)
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SZAGÁNAK 
Aohqo/a meg
H,:,vét előtt egy két nappal a 

s7erkesztoségünkl>e jött a sze
gényház gondnoknője és kissé 
zavartan ugyan, de buzgalommal 
beszélni kezd:

__ Nem kell ám kérem szépen 
szidni a zsidókat. Jó emberek 
azok. Teccik látni most is ... urék 
sonkát, meg mimindent adtak a 
szegényháznak. Bizony . . .

Ki mondta magának, hogy 
mi szidjuk a zsidókat?

— Hát a . . . urék.
Szép. Hát azt mondták-e, 

hogy hányszor volt a nevük ép
pen’a Mohácsi Hírlapban, ami
kor a szegényekkel jót tettek? 
Mondták-e magának lelkem, hogy 
a zsidó-szidó Mohácsi Hírlap 
soha egy alkalmat nem mulasz
tott el éppen az ő jótékonysá
gukat megdicsérni, ha megtudta- 
hogy másoknak is példát mutas, 
són ezzel?

— Nem. arról nem beszéltünk.
— Mit gondol lelkem, hogy 

. . . urék kinek adtak el többet: 
zsidóknak-e, vagy keresztények
nek?

Én nem tudom . . .
Mégis: kik vannak többen, 

keresztények, vagy zsidók ?
— Keresztények.
— Tehát keresztény pénz az, 

amiből ezt az ajándékot adták. 
De azért mégis szép, hogy 
eszükbe jutott. Mondja csak meg, 
hogy a Mohácsi Hírlap most is 
igen szívesen nyilvánosságra 
hozta volna ezt, ha nem ezen 
az utón tudja meg. Mert mi min
denkor megdicsérjük ami szép, 
ami jó, de bizony szidjuk azt, 
an.i rossz, ha keresztényben ta
láljuk. ha zsidóban.

♦ *
Az újságírókról volt szó. És 

pedig arról, hogy vannak, akik 
ma intranzigens keresztények, kle
rikálisok, holnap pedig liberáli
sok, szabadkőművesek, ha ilyen 
újsághoz kerülnek.

Erre a mohácsi mindenttudó 
a következőket beszélte el:

Egyszer egy professzor be
mutatta betanított majmának tu
dományát. Az egyik produkció 
az volt, hogy az egyik oldalra 
felállította különféle nemzetek 
zászlóit, a másikra pénzét. Már 
most, odament a pénzekhez és 
felvéve egjet, a majomnak adta, 
amely gondolkodás nélkül a meg
felelő nemzetiségű zászlót adta 

vissza.
Tehát uraim ezeknél az 

újságíróknál is minden attól függ, 
mely nép nemes valutáját csör
getik . . .
_ f—s.—)

Kinevezés. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter ur 28358. sz. 
alatt, f év márc. 31. kelttel, a 
mohácsi all. polg. iskolánál Vargha 
István rendes tanárt jelenlegi minő
ségiben a Vili, (ny olcadik) fizetési 
osztályba nevezte ki.

Mi rontja az adómorált?
Aránytalan kivetések a házadénál. 
A felebbezések áradata következik.

A « Mohácsi Hírlap sohasem 
haladt a tömeghangulatok után, 
ha közérdekről volt szó. Szem 
előtt tartottuk különösen adóknál, 
köztartozásoknál az államérdeket 
s ezért igen sok es« tben magunkra 
vontuk a rövidlátók haragját.

Mi azonban haladtunk azon az 
utón, amelyről meg voltunk győ
ződve, hogy helyes, tekintet nél
kül arra, hogy az egyeseknek 
tetszik-e, vagy sem, mert célunk 
az volt, hogy a magunk erejéhez 
mérten segítsük kifejlődni, meg
gyökerezni Magyarországon az 
adómorált. És örömmel állapítjuk 
meg, hogy velünk volt a polgár
ságnak tisztességes, hazafias része.

Az adómorál megalapozásának 
azonban létfeltétele, hogy minden 
köztartozás kivetésénél az arányos
ságnak, az igazságos elosztásnak 
kell érvényesülnie, hogy minden 
adóalany érezze, hogy az állam 
követelése jogos és méltányos.

Szomorúan kellett azonban egy
szer annak idején a III. oszt, ke
reseti adó aránytalanságaira rá
mutatnunk, most újabban pedig a 
házadó feltűnően tévés kivetésére.

A házadó kivetése a napokban 
került nyilvánosságra s eddig még 
csak panaszokat hallosunk. Kény
telenek voltunk tehat utána nézni 
s az alábbi igen érdekes össze
állítást szereztük be, amely min
denkit meggyőz arról, hogy vala
hol nagy hiba történt.

szama

helyi- ház- kincstári 
ségek adó haszonr.

Malomipar r. t. 5 75 000 125 000
Schmidt Lajos 20 255.000 425000
Erzsébet gőz

malom 5 300.000 500.000
Mohács nközség
(Korona-szálló) 38 171.563 285.939

Schaffer Antal 11 270 000 450 000
Tóth János 10 270.000 450.000
Ehrenfeld Antal 12 194 133 323 554
Klombauer A.-né 14 30,037 50.063
Legényegylet 8 96 000 160.000
Weiler Zoltán 10 64 572 107 620
Armuth Miksa 6 72000 120.000
Spuller Mór

(2 üzlet) 2 24.000 40 000
Wolf Zsigmondné 3 117.000 195 000
Dr. Fischer Ernő 9 90 000 150 000
Szívós Antalné 9 1661320 277.200
Bauer Károly 5 192 000 320.000
Bachrach Győző 8 120 000 200.000
Auber Vilmos 8 192 000 320 000
Mayer Ferenc 10 120 000 200.000
Kovacsevics Fér. 11 79.000 131.750
Schneider tégla

gyár 10 300 000 500.000
Roheim téglagyár 18 300 000 500 000
Rosenthal „ 28 450 000 750 000
Dr. Schwarz Béla 7 33 840 56.400
Dr.AuberTivadar 12 180.000 300 000
Simon Gyula 10 231 000 300 000
Fridrich Oszkár 4 90 000 150 000
Lőwenbein 9 105 000 175 000
Vida Béla és Dezső 6 64 000 107.500
Miskolczy Gyula 10 34 200 57 000
Szedele János 3 36 000 60 000
Eperjessy Ferenc 3 36 000 60.000

A felhozott példákat igyekez-
tünk úgy egymás mellé állítani, 
hogy az ellentét, az aránytalanság 
szembetűnőbb legyen.

Akik a mohácsi viszonyokat 
ismerjük nem tudjuk például el
képzelni, hogy a Vörösmarty- 
utcában levő Szeidl ház 3 helyi
sége után miért kell több házadót 
fizetni Miskolczi Sándornak ugyan
csak a Vörösmarty-utcában levő 
10 helyiségü házánál. Vagy Auber 
Vilmosnak — ahol a gyógyszer
tár hozzá még lakásnak számí

tandó — egyenlő számú helyiség 
mellett miért több a házadója 
Bachrach Győzőnél ?

Megjegyezni kívánjuk, hogy a 
háztulajdonos által lakott helyi
ségek ép úgy felbecsülendők, 
mintha lakó lenne bennük. Nem 
irányadó az sem, hogy talán a 
háztulajdonos nem számítja fel a 
lakbérrendelet által előirt bért, 
mert az adó szempontjából azt 
fel kell számítani.

A fenti példák azonban csak 
a mohácsi viszonyokat jellemzik. 
Emlékeztünk a jövedelmi és va
gyonadónál Mohács és Pécs kö
zötti feltűnő különbségre s ezért 
onnan is szereztünk egy-két példát.

Igy például egy gyógyszertárt: 
Török János, Pécs Király utca, 
ahol a gyógyláron kívül emeleti 
4 szobás és mellékhelyiséges la
kás, a földszinten 1 szoba, konyha 
van és fizet 64.800 K házadót 
a mohácsi Auber gyógyszertár 
192.000 K-val szemben.

A pécsi Taizs nyomda, amily 
nyomdaüzem Mohácson nincs 
(Megye-u. és Mária-u. sarkán) 
118.800 K, a Fridrich nyomda 
90.000 K-val szemben.

Dr. Mutter János ügyvéd 
Megye-utca iroda és lakás, mellék
helyiségekkel együtt 24.000 K 
dr. Auber Tivadar pedig ezzel 
szemben 180.000 K.!

Egy kis lakásos ház: Kriszta- 
nics József, Kálvária-u. 7. sz. 2 
szoba, konyha, tehat 3 helyiség 
9000 K. Eperjessy 36.000 K-val 
szemben.

Azt hisszük ezekkel alaposan 
megvilágítottuk, hogy a kivetés 
aránytalan úgy Mohácson, mint 
Mohácsot Péccsel összehasonlítva.

Nem tudjuk, hogy hol lett az 
egész elhibázva, de ilyen kivetések 
mellett csak a felebbezések száma 
lesz szaporítva, ami a hatóságok
nak fölösleges megterhelést jelent.

Még csak annyit: Igazán kiván
csiak lennénk, hogy illetékes hely
ről mivel indokolják ezeket?

— Mohácsi Leanyclub május 
hó 17-én este jótékony célú szini- 
előadast rendez a színkörben mér
sékelt helyárakkal. Színre kerül 
Tannenburgi Róza cimü 5 fel- 
vonasos szmmü. A darab a lo
vagkorban játszik. Róza, Tannen- 
berg Edelbert grófnak a leánya, 
korán megizleli az árvaság és 
elhagyatottság keserű kenyerét. 
Édes anyja meghal atyjának ellen
sége, a kegyetlen Fichtenberg 
gróf varukat felgyújtja, atyját 
börtönbe hurcolja Róza pillanatnyi 
kétségbeeséséből felrázza magát. 
Álruhában, mint cseled édesatyja 
közelében él két évig. Megmenti 
a gróf kis tianak életet s ezzel 
visszaszerzi hosszú küzdelem 
után édesatyjának szabadságát. 
A darab, amely a gyermeki sze
retet apotheoise, mindvégig érdek- 
feszitő s tréfás jelenetekben is 
bővelkedik. A próbák már javá
ban folynak, kipróbált jó erők 
kezében vannak a szerepek s igy 
a leány klub előreláthatólag ez-el 
a nagy vállalkozásával is az ed
digiekhez méltó s élvezetes estet 
szerez Mohács város közönségének

A tagosításról.
Még nem sarjadt ki a fű a vé

res csütörtök szerencsétlen áldo
zatainak sírján s már visszatereli 
figyelmünket a tagosításra egy 
újságcikk, mel\ a < Kisgazdák 
Lapja- hasábjain jelent meg s 
melyet Közép Háttá Józzef ró
zsafai kisgazda irt s mely tisz
tább szemüvegen át nézi a ta go
sítás eszméjét, mint azt Mohá
cson nézték.

Nem foglalkoznánk a tagosítás 
kérdésével, mely akkora elszánt 
tiltakozást váltott ki gazdaközön
ségünk. egy részéből, de mert 
most a hegyközség megalaku
lása is az elfogultság és ostoba 
előítélet kerékvetőjében készül 
felborulni, kötelességünknek érez
zük felszólalni és elejét venni 
igyekszünk annak, hogy Mohá
cson hovatovább a buta maradi- 
ság vegye kezébe a vezető sze
repet.

Közép Háttá József cikkét hely
szűke miatt csak kivonatosan 
közölhetjük, de amikor alábbi he
lyes megoldásaira rámutatunk, 
kérdezzük, mit tudnak a mohácsi 
népámitók ezekkel az érvekkel 
szemben felhozni ? Közép Háttá 
József azt mondja:

«Szerintem a többtermelésnek 
a tagosítás volna nem az első, 
hanem a legelső alapföltétele. Én, 
mint gyakorlati kisgazda el sem 
tudom képzelni az eddigi kutya
nyelvekhez szétszórt parcellákon 
az intenzív többtermelés lehető
ségét. Elsősorban is az okszerű 
talajtnivelés csaknem teljesen le
hetetlen volna ezeken a keskeny 
földsávokon s ha némileg, rész
ben lehető volna is, az dupla idő 
és munkába kerülne. A talajmive- 
léshez az időjárás és a talaj mi
nőségéhez képest több külön- 
különféle gazdasági eszközök, 
szerszámok kellenek, ezeket a 
talajmivelő eszközöket a kisgazda
— ha meg is volnának neki — 
az egy pár fogatával képtelen 
reggel kivinni a munkára, ott 
egyik kis d rab földből a másikba 
hurcolni és este megint behozni. 
Tehát vagy csak a legszüksége
sebb talajmivelő eszközökkel lesz 
a talaj hiányosan előkészítve, 
vagy újból haza kell menni a 
munkáról a szükséges talajmivelő 
eszközökért, ami az idő és munka
erő szétforgácsolását jelenti. A 
tagositott birtoknál ezek a hát
rányok és nehézségek megszűn
nének, mer a gazdasági eszközök
— legalább is a falutól távolabb 
eső birtokokon — kint lesznek 
elhelyezve a munkaidőben és 
szükség szerint mindig kéznél 
volnának.

A többtermelésnek egyik főkel
léke a nemesitett növénytermelés. 
A szétszórt földeken a nemesí
tett vetőmagvakkal sem érünk el 
állandó eredményt, az egyik kis
gazda elveti a nemesitett magot 
géppel, a szomszédja kétfelől el
szórja a nemesittetlen magot 
kézzel, mindkét részről átguru! 
a nemesittetlen mag a nemesített 
maggal bevetett földre s igy egy 
pár év múlva megint elkorcsosi- 
dik a nemesített növény. A velő
gépet sem alkalmazhatjuk min
den időben a szétszórt földeken, 
mert az időjárás kora tavasszal 
és ősszel a legtöbbször esős 
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szokott lenni és ezért képtelen
ség a vetőgépet a sártengeres 
faluból a járhatatlan utakon na- | 
ponta ki- és behurcolni. Bebizo 
nyúlt tény pedig az, hogy a gép
pel való vetés jó és gazdaságos, 
mert a magot egyenletesen osztja 
be a földbe, az egyenletesen kel , 
s fejlődik és kevesebb mag kell, 
mint a kézi vetésnél.

Nagyon helyesen mondja Tt- 
borcz Elemér gazd. felügyelő, 
hogy a kisgazda úgy fél a tago
sítástól, mint a boszorkánytól, 
mert hogy egyiket sem látta. A 
íaiusi ember fél minden uj, min
den kezdetleges dologtól, min
dig s mindenben a légiekhez ra
gaszkodik, ami elavult, amit már 
rég átélt, ami idejét múlta; a teg
naphoz ragaszkodik, nem pedig 
a mához.

Vannak egyes úgynevezett«ön
telt* kisgazdák, akik szintén nyílt 
ellenségei a tagosításnak, az ilyen 
embernek aztan mindig különb 
a földje, szántója, rétje, terménye 
stb. mint a másé, még a tyúkja 
is nagyobbat tojik, mint a szom
szédjáé.

A tagosítás mindaddig aligha 
lesz keresztülvihető (egy kél köz- 
ság kivételével), amig rendeleti
leg kötelezővé nem lesz téve, 
bár aztán szégyelltünk kell, hogy 
a saját jóvoltunk előmozdítására 
rendtletekkel, úgyszólván szu- 
ronyhegygyel kell bennünket 
kényszeríteni. •

Ajánljuk ezeket a sorokat azok
nak figyelmébe, kik vérfürdőt 
rendeztek a tagosítás ügyéből, 
noha azt rendes hivatalos tár
gyalás során is elháríthatták 
volna, ha nem kell; s azoknak 
is, kik a hegyközséget boszor
kánynak tartják, csak azért, mert 
még olyat nem látták.

RÁDIÓTELEFON-
BROAOGASTING.

Felhívás a magyar értelmiség
hez és az ifjúsághoz!

A rádió és Trianon.
Nincs egy olyan eldugott 

helye a világnak, lett légyen az a 
puszta, vagy erdő közepe, vagy 
a havas hegyorom, vasúti kocsi, 
vagy egy száguldó automobil bel
seje, hol egy pillanat alatt ne kap
csolódhatnánk be egy fényképező
nagyságú készülékünk segélyével 
a pezsgő életbe.

És hogy mit jelent ez a fen- . 
séges találmány nekünk a mi i 
trianoni elszigeteltségünkben, ki j 
ne látná be azt? Azt a pár millió j 
magyart, akit elszakítottak tölünk, 
újra magunkhoz kapcsolhatjuk, 
közös szellemi életet élhetünk ve
lük. hisz’ a Budapesten szétkül
dött hullámok nem fordulnak 
vissza a trianoni ostoba határnál, 
az erdélyi magyarnak nem lehet 
megtiltani, hogy meghallgassa a 
magyar Miatyánk szárnyaló éne
két, a rádió visszahozza lelkét 
ide, a honnan elszakadt.

Már csak azért sem szabad 
soká várakoznunk!

Nálunk egyelőre törvényes 
intézkedés nem engedi a rádió
telefon használatát. De mikor ezt 
a törvényt hozták, — külföldön 
is igy volt — senki sem álmod
hatta, hogy hónapok alatt mivé 
fog fejlődni az.

Mindenütt küzdeni kellett a 
legszabadabb szellemi közlekedés 
felszabadításáért s ezt nyugaton 
a minden országban megalakult 
«Rádió Club»-ok harcolták ki. 
Legutóbb Németországban, Ausz
triában és Cseh-Szlovákiában sza
badították fel a drótnélküli tele
font, — ott már szabad a szó.

Mi a teendő?
Nekünk sem szabad tovább 

várnunk. Minden percért kár. Ki 
kell sürgetnünk a legrövidebb 
időn belül — a Magyar Rádió 
Club megalakításával — a ma
gyar rádió-törvényt! Százezer em
bernek adunk ezzel kenyeret, mil
lió magyart ka|)csolunk vissza 
magunkhoz, megmutathatjuk kul- 
turfölényiinket keletre. A művelt 
nyugat minden városában van 
már ilyen egyesület, mely a radio- 
sportot űzőket egyesíti, tanácscsal 
látja el őket, megtanítja hogyan 
kell jó készülékeket házilag ké
szíteni s erre neveli az ifjúságot.

Alapítsuk meg a «Magyar 
Rádió Clubt-ot, melynek pro- 
grammja a következő legyen :

1. Megismertetni a magyar 
közönséggel a drótnélküli tele 
font, annak világjelenségét s kü
lönös fontossságát reánk elszige
telt voltunk miatt. E célból:

2. Szakfolyóiratot alapítani, 
mely a magyar ifjúságot ráneveli 
a radiosportra, oktatja, tudását 
fejleszti, versenyeket tart,

3. szakkönyveket ad ki a 
rádió ismeretek terjesztése céljá
ból (külföldön ily könyvek száma 
légió 1),

4. kiharcolni illetékes helyen 
a magyar radio-törvény mielőbbi 
megalkotását s egyéb célirányos 
intézkedéseket, hogy ez az áldá
sos találmány immár a magyar
ságnak is közkincsévé váljék.

Kérjük azokat a lelkes ma
gyarokat, kik belátják ennek a 
kérdésnek a fontosságát, közöljék 
csatlakozásukat mielőbb, hogy 
az alakuló gyűlést minél hama
rabb megtarthassuk.

A csatlakozás bejelentése 
semmiféle kötelezettséggel sem 
jár, a belépő tagok jogait és kö
telezettségeit az alakuló közgyű
lés lesz hivatva megállapítani.

HORVÁTH ISTVÁN
rt. igazgató

Budapest, V. kér., Wahrmann- 
utca 8. sz. Telefon: 128 —28. sz.

Pénteken Kaiser <Tűzvész az 
operában* cimü, drámai részle
tekben gazdag színműve ment. 
Pogány Béla sokoldalúságának 
fényes bizonyítékát szolgáltatta, 
mert ahogy vígjátéki komikuma 
diskréten kedves, igazi szalon
komikum, úgy drámai szereplése 
erőtől duzzadó, átérzett és ha
tásos. Partnere: Szabados Pi
roska (Sylvette) kiforrott művészi 
vénája hatalmas lendülettel vitte 
a kifejlés felé az egyébként elég 
nehéz konstrukciójú darab ese
ményét. Keleti, exotikus jelmezé
ben kiváló dekoratív Ízlés jelent

kezett, játékának művészi stílusa 
lebilincselőleg hatott közönsé
gére Berlányi «öreg ura* is ha- i 
tározottan jó volt.

Szomaaton Mohácsi Jenő: «A 
rejtett élet* című színműve ke
rült előadásra, melyben Alapi 

' (Pierre) és Szabados Piroska 
(Ivonne) arattak gazdag babérokat.

Vasárnap Moliere «Dandin 
György»-e volt színen, hétfőn 
pedig Heyersmans * Lőtte - című 
színművét adtak, mely két darab
ban a társulatnak majdnem tel
jes személyzete szerepelt, fényes i 
bizonyságát adva annak, hogy 
művészi qualitás tekintetében ma
gasan fölötte állanak azoknak a 
vidéki társulatoknak, melyek a 

i többek között Mohácsot is ren
des stációjuknak ismerik.

Kedden búcsúzott a társulat s 
hiába invitálták a mohácsi szin- 
házjárók Alapit egy az Iparosok 
Olvasóköre színpadán lejátszódó 
újabb 10 előadásos staggionéra, 
nem mutatott erre hajlandóságot. 
Pedig ha a mohácsi turnéja nem 
járt a várt és Mohács jóhirét 
igazoló eredménnyel, csak annak 
tudható be, hogy az időjárás ép
pen nem volt kedvező a nyári 
szinházbani szórakozásra.

A belvárosi iskola 
ünnepélye.

Vasárnap délután a belvárosi 
rk elem iskola növendékeinek szé
pen sikerüli iskolai ünn. pelyc volt 
;»z Iparoskor nagy! ' i.eben

A műsor első s ima a Hiszek
egy után „Az ríva" c. színjátékot 
adták elő a kis művészek meg- ; 

i lepő ügyeséggel, legyeimezuttség- 1 
- gél Majd Nyarv Andor: „Az | 

erdő" c. irredenta egyfelvonasosa 
következett Prológusát Gelencsér 
Teríts tanítónő adta elő, a szerep
lők pedig részi en a növendékek, 

, részben pedig a Mohácsi Polgárok \ 
. Olvasóköre műkedvelőiből kerül- , 

tek ki A buzgó színjátszásért va- ’ 
lamennyiröl csak a dicseiét hang- . 
jan lehet megemlékezni, de külö
nösen illeti ez Fiihrert, a magyar 
gondolat megszemélyesítőjét.

Leghatásosabb jelenete volt, a 
mikor a magyar föld dicsérete 
után igy fakad ki:

«... Két kézzel szórja rátok 
az Isten áldását. Miért nem lát
játok meg?! Ahelyett, hogy fér
fias erővel talpra ugornátok és 
ökölbe szorult kézzel, vad aka
rattal dolgoznátok, összedugjá- i 
tok a fejeteket, mint a vénasszo- 

' nyok és sopánkodtok. Hát hol 
van szivetekből a magyar dac, 
a magyar erő? Kiálltok az utca
sarokra, a szószékre és beszéltek, 
lármáztok, handabandáztok, iz
gattok, embert ember ellen tisztí
tok és pártoskodással nyiivitek 
az országot, mikor építeni kel
lene! ...»

Valahogyan az egész nagy, bús 
magyar tragédia van benne ezek
ben. És benne van Mohács min
den rosszaságával.

És benne van az is, hogy miért 
nem volt zsúfolva vasarnap dél
után az Iparoskor terme, amikor 
a munkás tanitókar a jövő nem
zedékének, a jövő magyarság 
zsenge hajtásának nevelesen, acé- 
lositasán dolgozik !

Felülfizettek: Varga Klári és 
I Ili 50.000 K-t, N. N. 20.000 K-t, I 

Schmidt Lajos 11.000 K-t, dr. Frev 
János, Piánk Elek, dr. PrakatJ 
Tamásné, Márton Jánosné és 
KeinráthZsigmond 10.000—10 ( Rjq 
K-t, Vizler János 5000 K t, Vöő 
András, Szekula Katinka, Martin- 
kovics János és Bőgős Lajosné 
4000—4000 K t, Vészeli József 
és Báli Jánosné 3000 - 3000 K-t 
Vöő Janka 2500 K-t, Vorisek La
josné, N. N. és N. N. 2000 — 
2000 K-t.

A dohánykisárusok 
szervezkedése.

A Dohánvkisárusők Országos 
Szövetségének elnöke: Szilassy Jó- 
zsefésa ..Dohánykisárusok Közlö
nyéinek szerkesztője: Szarvady 
Kálmán pénteken Mohácsra érkez
tek a helyicsoport megalakítása 
végett.

Az alakuló értekezlet este fél 7 
órakor a Miiller-fe\z vendéglőben 
volt megtartva, ahol a mohácsi 
dohánykisárusok valamennyien, a 
környékbelieknek pedig legna
gyobb része jelent meg.

Szilassy elnök ismertette álta
lánosságban a dohánykisárusok 
helyzetet. A mintegy 5000 tagot 
számláló dohány kisárusok a le^- 
nagyobb bizonytalanságban élnek, 
mert úgy anyagi, mint jogviszo
nyai nincsenek megfelelően ren
dezve.

A dohánykisárusok jogi viszo
nyait az a revíziós rendelet sza
bályozza, amelynek alapján a je
lenlegi dohányárudák engedélyei 
megadatlak. Ez pedig sem a vég
leges birtoklást, sem pedig az 
öröklést nem ismeri s megtörtén
hetik, hogy valaki öreg napjaira 
kenyér nélkül marad

Az anyagi viszonyokat illetőleg 
bár a dohánykisarus úgyszólván 
bizományosa a kincstarnak, mégis 
mint kereskedőnek kell berendez
kednie. Az eladási jutalék azon
ban egy fix összeg: 9° 0, amely 
még 1869-ben lett megállapítva. 
Ma a folytonosan felfelé menő 
árak mellett a fogyasztás oly 
mértékben csökkent, hogy a 9° * 
bruttó haszonból alig lehet fenn
tartani az árudát.

A Szövetség ezeknek a bajok
nak a megszüntetésére törekszik, 
ehhez azonban szüksége van, 
hogy az ország összes dohány
árusai nevében beszeljen.

Szarvady Kálmán ismertetése 
után a jelenlevők valamennyien 
beléptek a Dohánykisárusok Or
szágos Szövetségébe. — A helyi
csoport elnöke lett: Zsuzsits 
András, jegyző: Nyúl István, 
pénztáros: Varga István. Riporter. 

&4ÍPEK>
— A bérmálás. Gróf Zichy 

Gyula pécsi püspök f. hó 12 én 
délután 4 órakor kocsin Bár felől 
érkezik Mohácsra, hogy a bérmá
lás szentségét kiossza. A bérmá
lás 13, 14 és 15 én lesz és pedig 
13 án és 14-én — kedd szerda — 
a belvárosban, 15-én (csütörtök n) 
pedig a külvárosban. A püspök 
őeminenciája legnagyobb ünnepé-
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«é££el lesz fogadva úgy az 
?Aha^ ^int polgári hatóságok 
T,t a miről jövő szamunkban
I Cziünk kimerítőbb ismertetést
5 Jótékonyság. Múlt szá- 

unkban megírtuk az öreg Princz 
£•“ ?.\* volt mohácsi kovács 
°; ' szomorú esetét. írásunk
baszik megkapta az érzéke- 

. lelkeket, mert bejött a hét 
..... kiadó hivatalunkba Moj- 

-zilow Miklós, kinek neve a bő- 
* Vékonyság terén már isme- 

. s elb gódastól reszkető hangon 
XrJ’a el. hogv olvasta a Princz 
C. -j meginditóan szomorú hely- 
£;-t: s azzal mar végig is öntöt
tek jóságos öreg arcát az igaz 
részvét meleg könyei.

Nekem — mondja — nemes 
leik.: jo gvermekeket adott a jó 
isten, lelkemnek fáj, ha más el- 
a^ott embertársam iránt szeretet- 
f. >eyet látok gyermekei részéről. 

Magam is szegény ember vagyok, 
’e szeretnek a szegény Princznek 
v;i..mi kis vigaszt nyújtani, legye
nek szívesek ezt a 25 ezer koro- 
ni.t kezeihez juttatni s azzal a jó- 
e . — hajósféle embernek látszó
— öreg kitörült még egy pár 
kernvet és csendesen elköszönt.

A mohácsi izr. congr. hitköz
ség Alt Gyula templom.ajándéka 
fejében 500 000 K-t, egy ismeret 
énül maradni akaró jószivü nő 
100.000 K-t, a Németbólyi Köl
csönös Segélyegylet 15.000 K-t 
adományozott a kórház részére. 
Fogadják a nemesszivü adako
zók ez utón a kórház igazgató
ságának köszönetét.

A Szociális Missiótársulat, 
n mar jeleztük Szociális Kur
zus cimen 5 hetes ingyenes szó 
... s es kulturális előadás so- 
rczd'ot nyit meg május hó 4 én 
M kacson az állami poigari iskola 
rajztermében fel 6 órai kezdettel. 
A műsora a következő: Május 
4 en 1 Brand: Magyarorszag 
Nagyasszonya. Énekli az egy
ház: énnekkar 2. Megnyitó : Miért 
szervezkedünk kath. alapon. Elő 
a.. i dr. Frey János apátplébános. 

Lovich Ilonka: Szózat a lel
kimhez Szavalja Schaub Etelka 
a eányclub tagja. 4. A szociális 
érésről. Előadó Patonay Vilma 

polg. iskola tanárnő. Május
II én 1. A csecsemővédelem fon
tossága. 2. Az usembar kultúrája 
41 vetített képpel. Előadó: P. 
Szborovszky, t ius főgymn. tanár,
tcs, Május 18-án. A Szociális 

Missiotársulat munkája. Előadó : 
Leszkay Éva, missiósnővér, Bu 
dapest. 2 A tüdővesz elleni vé
dekezésről, vetített képekk 1. Élő
adu Rosenberg Auguszta polg. 
isk tanárnő Budapest Május hó 
-5 en 1 Munkásvedelem. Előadó: 
Dr. Oeosics Lajos, Pécs. 2. Lour
des vetített képekkel. Előadó: 
Krosics Hona áll. polg. isk. ta- 
nm-: o. Junius li 1. Ifjúság véde-

E adó: Dr. Dőry László, 
’h-o!og:ai tanár, Pécs. 2. Patro 
nage-munka. Előadó : Dr. Hajós 
György theologiai tanár. Pécs. 
3 Befejező gondolatok. Előadó : 
Szekula Katinka, áll. polg. isk. 
anarnő. A missiótársulat külön 

meghívót nem bocsát ki, ezúton 
hívja meg az előadásokra ismé
telten tisztelettel Mohács város 
’gyerdemü közönségét.

Előléptetés. A in. kir. igaz- 
’é^ugyminiszter Tímár György 
telekkönyvvezetőt a IX. fizetési 
osztályba sorozott telekköny vve

zetővé nevezte ki. Az előléptetés 
a mohácsi tkvi hatóság egyik leg
érdemesebb tisztviselőjét érte

— A Szociális Missziótársu
lat május hó 7-én, szerdán dél
után 5 órakor tartja rendes havi 
értekezletet, malyre a tagoknak 
lehetőleg teljes számban való 
megjelenését kori az elnökség.

— Orvosi hir. Dr. Berger J. 
László orvos klinikai és kórházi 
gyakorlata után megkezdte ren
deléseit a Bálint-fele házban.

— A MANSz kirándulása Ked
den a mohácsi MANSz vezető
sége Bajára rándult, hogy az 
ottani szövőtelepet megtekintsék. 
A látottak mély benyomást tettek 
a vezetőségre. A magyar asszo
nyok áldozatos munkája, az a 
megalkuvást nem tűrő együtt
érzés, mely a bajaikban él képes 
arra a nagy feladatra, melynek 
immár jórészt meg is feleltek. 
Tizenegy szövőszék kattog, három 

j hatalmas szőnyegszövő kereten 
a legcsodásabb szőnyegek készül
nek. Milliós megrendeléseik van
nak. Hisszük, hogy rövid idő 
múlva, a mohácsi székek is meg
indulnak honmentő munkáinkra. 
Szeretet. Kitartás!

— Pécsi cserkészek Mohá
cson. Szombaton délután a pécsi 
kereskedelmi iskola növendékei
nek cserkészcsapata érkezett Mo
hácsra, ahol hétfőig tartózkotnak. 
A varos környékének es neveze
tesebb helyeinek megtekintése 
után a héttő esti vonattal utaztak 
vissza.

— Dr. Auber—Prakatur ügy a 
pécsi kir. ítélőtáblán. A pécsi kir. 
ítélőtábla f. hó 29 én tárgyalta 
dr. Prakatur Tamás által dr. Auber 
Tivadar ellen indított rágalmazási 
ügyet. A tárgyalás reggeli 9 órá
tól esti fél 7 óráig tartott és az 
ítélet csak másnap f. hó 30-án 
lett kihirdetve. A kir. ítélőtábla 
teljesen elfogadta a törvényszék 
által megállapított tényállást: meg
állapította a kir. ítélőtábla is, hogy 
dr. Auber vádjai alaptalanok s bár 
dr. Prakatur hozzájárulása mellett 
a valódiság bizonyítása a leg
szélesebb körben megengedett. 
Dr. Auber vádaskodásainak való
diságát bizonyítani nem tudta, 
amiért bűnösségét a kir. Ítélő
tábla is megállapította és külö
nösen súlyosbító körülményül 
véve azt, hogy dr. Prakatur Ta
másnak a megszállás alatti haza
fias magatartását vonta kétségbe, 
— szükségét látta annak, hogy 
az Auberre kiszabott büntetést 

| súlyosbítsa s ezért őt a novella 
alkalmazásával 1 hónapi fogházra 
és /1 ’■> millió korona pénzbünte
tésre Ítélte és kötelezte az összes 
bűnügyi és ügyvédi költségek 
megfizetésére. Dr. Auber felebbe- 
zett a kúriához. Az elfajult mo
hácsi politikai viszonyoknak szo
morú csattanói ezek az egymás
után következő bírósági Ítéletek. 
Az alap nélküli vádaskodásnak, 
a gyűlölet nyilvánosság előtt való 
tobzódásának, amely a szemé
lyeskedést már szinte hivatás
szerűen gyakorolja más vége nem 
is lehet. Mi a magunk részéről 
bizonyos önérzettel állapítjuk 
meg, hogy míg az annak idején 
<agressiv»-nak kikiáltott Mohácsi 
Hírlapnak egyetlen egy sajtópere 
sem akadt a választásokból ki
folyóan, «védekező* laptársunk 
akkori szerkesztőségének már alig 
van tagja, akit el ne ítéltek volna.

Ez annak a jele, hogy mi a jogos 
kritika határát soha sem léptűk 
át s ha valakivel politikailag nem 
is értűnk egyet rágalmak terjeszté
sével mint embert nem támadjuk.

— A képviselőtestület köz
gyűlése. Mohács nagyközség 
képviselőtestülete csütörtökön 
délután ülést tartott, amelyen 
gróf Zichy Gyula megyéspüspök 
fogadtatását tárgyaltak. A hatá
rozat szerint a képviselőtestület 
a szőlőhegyi iskolánál fogadja a 
püspököt. A bevonulás a Kossuth 
Lajos-utcán át történik. A Német 
Lipót-féle ház előtt diadalkapu 
lesz felállítva. A közgyűlés má
sodik és utolsó pontja a Magyar 
Nemzeti Bank részvényjegyzése 
volt. A közgyűlés elhatározta, 
hogy 50 részvényt jegyez.

— A Pécsi Zeneakadémia művé
szei nagy műélvezetet Ígérő hang
versenyt rendeznek legközelebb 
városunkban a Belvárosi Kaszi
nóban. Kalivoda Olga ismert 
énekművésznő részvétele különös 
figyelmet érdemel már csak azért 
is, mert azon énekszámait fogja 
ezúttal előadni, melyeket a nyár 
folyamán meghívás folytán lon
doni vendégszereplésére prog- 
rammba vett. Megjegyezzük, hogy 
nevezett művésznő Londonban 
már egy ízben hangversenyzett, 
amikor rá nézve igen hízelgő 
kritikával tüntette ki a londoni 
sajtó. Nem kell külön bemutat
nunk a Zenede igazgatóját KZir- 
schner Emánuelt, a hegedű virtuóz 
mesterét, sem pedig Vadas Gá
bor kiváló zongoraművészt. Te
kintve, hogy városunk az egész 
szezon évfolyamán zenei élmény
től úgyszólván érintetlen volt, jog
gal remélhetjük, hogy ezen hang
versenyt, mint kultur-esemény- 
számot fogja méltányolni.

— A Mohácsi Iparosok Ol
vasóköre kebelében alakul: Petőfi 
műkedvelő gárda május hó 4 én 
a pécsi tanulmányi ut javára 
nagyhatású, műkedvelőktől eddig 
meg nem látott szmielőadást ren
dez. Színre kerül a keresztény 
szinműirodaiom legnagyobb re
meke, a „Lelkiismeretu ciniü 4 fel- 
vonásos vallásos dráma. Kezdete 
pont 8 órakor. Helyárak : Fentar- 

' tott hely >"000 K, L hely 6000 K, 
II. hely 5000 K, Hl. hely 4000 K, 
állóhely 2000 K. Jegyek elővétel- 

. ben megválthatok a garda tagjai
nál, vasárnap délelőtt a köri penz- 

' tarnál. Adományokat köszönettel 
fogadunk. Szives támogatást és 
pontos megjelenést kér a rende
zőség.

— Irredentizmus szolgálatá
ban — belvárosi elemi iskola által 
— rendezett vasárnap délutáni 
előadás erkölcsi sikerét nagyban 
előmozdították azok a táncszá
mok, me yeket Rottmiller tánc
tanár és leánya őnagysága taní
tottak be fáradságot nem ismerő 
munkával. A sikert még fokozta 
a »Polgár Kör< lelkes műkedvelő
gárdájának szereplése, akik a cél 
érdekébe magyarossá a színjátszás 
előnyére varázsolták a színpadot. 
Meghajtjuk az elismerés zászlaját 
Führer Ferenc a »Petőfi Önkép
kört oszlopos tagjának szerep
lése előtt ki hallgatóit szivekbe 
markoló drámai játékával extá
zisba vitte. A vérző haza érdekébe 
tett munkájukért fogadják a bel
városi elemi isk. Tantestületének 
köszönetét.

— A D. G. T. közli, hogy a 
Wien- Budapest-Beográd—Ruse 
és Giurgiu közötti gyorshajó 
(express) járatokat, személy-, pod- 
gyász- és gyorsáruszállitással f. hó 
4-én megnyitja. A gyorshajó 
völgymenetben: indul Wienből 
minden szerdán és vasárnapon 
7 órakor, érkezik Mohácsra min
den csütörtökön és hétfőn 4 W 
órakor, indul Mohácsról minden 
csütörtökön és hétfőn 4;U) óra
kor, érkezik Oiurguba minden 
szombaton és szerdán 8 *° óra
kor, hegymenetben: indul Giur- 
giuból minden kedden és szom
baton 4 órakor, érkezik Mohácsra 
minden pénteken és kedden 1M 
órakor, indul Mohácsról minden 
pénteken és kedden 2 10 órakor, 
érkezik Wienbe minden szomba
ton és szerdán 13 30 órakor. Első 
menet Wienből—Giurguba május 
4-én vasárnapon. Első menet 
Giurgiuból—Wienbe május 10 én 
szombaton.

— Fiatal hazárdirozók. A 
csendőrség feljelentése folytán egy 
fiatal, legtöbbnyire fiatalkoriakból 
álló kereskedősegéd és tanonc tár
sasagot ért tetten égi' magánlaká
son folytatott hazárdjátéknál. A 
fiatal kártyások között néha fél
milliós differenciák is előfordultak 
s a tettenéréskor is az egyiktől 
650.000 korona készpénzt koboz
tak el. Az eljárás megindult el
lenük.

— Négy évi fegyház a Ber
ger üzlet betörőjének. A pécsi 
kir. törvényszék kedden targvalta 
Kuturják Géza volt egri lakos, 
műszerészsegéd bűnügyét, aki 
folyó évi március hó l-én Berger 
József mohácsi kereskedő üzletébe 
betöri s onnan 14 612.500 korona 
értékű árut lopott el. A törvény
szék Kuturjákot 4 évi fegyház és 
500O0 K pénzbünteiesre, 10 évi 
hivatalvesztésre, politikai jogának 
felfüggesztésére és a büntetés 
kitöltése után dologházba való 
utalásra ítélte. A vádlott es vé
dője felebbeztek

— Rövid hírek. A pécsi 4. 
honvéd vegvesdandár parancsnoka 
a Budapestre áthelyezett Maxon 
Lajos altábornagy helyett Vogt 
Valdemar vezérőrnagy lett. — 
A népszövetségi delegáció elnöké
nek kijelentése szerint, minden 
magyar két angol font adót fog 
fizetni. — A húsvéti ünnepek 
körül Veszprémben es a Balaton 
környékén havazott — Baranya 
vármegye és Pécs város törvény
hatóságai feliratban kérték a sza
nálási törvényjavaslatok törvény
erőre emelkedését. — A székes
fehérvári radiotelep a múlt héten 
lepett működésbe. — Zichy Gyula 
kalocsai érsekké való kinevezése 
októberre várható, mikor is Mo- 

! sonyi Lenes lesz a pécsi püspök. — 
A hercegszántói vonat egyik vág- 
gonja kigy uladt. — Az elszakított 
Baranya 18 községének vissza
csatolásáról szóló hírek valótlanok. 
— Pécsett a Zsolnay-gyárban egy 
gép halaira törte a 65 éves Öhl- 
müller Peter munkást. — Az ős
termelői igazolványokra vonat
kozó rendeletet visszavonjak. — 
A bajai Pandúr-szigeten meg
kezdték a földgáz feltárását. — 
Nagyváradon márciusban 200 
iparos adta vissza iparigazolványát 
azzal az indokolással, hogy kép
telenek az oláhok által rájuk 
kényszerűéit nagy adókat meg
fizetni. — A svéd akadémia 
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IKeszthely vidékén Ásatásokat vé
gez. — Kisvárdán Térpak József- 
nénak 3 egészséges kis leánya 
született. Nincs olyan lakodalom, 
melyen annyi nép legyen amennyi 
& keresztelőre kisérte őket.
A kultuszminiszter kisütötte, hogy 
mivel kévés az iskola, a tanítók 
óraszámát fel kell emelni — Nagy 
a szökés a szerb határőrségeken 
s ezért Somogy felől megerősí
tették a szerb határt. — A1ari- 
házy Egerben kezdte meg elő
adásait, mely után a bajai, majd 
a mohácsi idénye következik. — 
A madridi udvar nem fogadta a 
román királyi pár látogatását. — 
Pajor Rudolfot a nyomdász szak
szervezet egyik vezető tagját 
nemzetgyalázasert 6 heti fogházra 
ítélték.

— A külvárosi iskola vasár
nap, május 4-én délután 3 órakor 
kor a IV. osztály tantermében 
„Anya- és csecsemővédő napot" 
rendez műsoros előadással kap
csolatosan, melyre a, szülőket és 
érdeklődőket ez utón is szeretettel 
hivja meg a tantestület.

— Állatvédelem. Jelentős moz
galom indult meg a külvárosi is
kola nebulói közt, elhatározták, 
hogy pl. lovaikat brutálisán verő 
kocsisok — minő egy a sátorhelyi 
gazdasági vasút kocsisai közül is, 
- madarakat pusztító gyermekek 
ellen a hatóságnál feljelentést tesz
nek és szigorú megtorlást kérnek 
Helyes 1 Ilyesmire az apró ember
kék lelkeit consignálni többet ér 
minden madarak és fák napja 
címén rendezett kirándulásoknál

— Már megint elmaradt a 
magyar. Szegeden egy magyar 
olyan műszert talalt fel, melynek 
segélyével termelt sugarak 28 mé
ter távolságban felperzselnek min
den szerves anyagot. Honfitársun 
kát a szegénjseg akadályozta, 
hogy találmányát nyilvánosságra 
hozza, mert persze nálunk csak a 
koronarontó nagybankok szamara 
vannak milliárdok s eközben egy 
angol is feltalálta ugyanazt a mű
szert hát mi természetesebb, mint, 
hogy a világ angol találmánynak 
fogja az uj csudát deklarálni Most 
aztan persze megkezdődik a kap 
kodás nálunk is. A József mű
egyetem technikai kiserletezesi 
intezete mar kiszállt Szegedre a 
csudaműszer megvizsgálásara, de 
biz az már csak angol találmány 
lesz

— Ebtartók figyelmébe. A 
varmegye érvény ben álló ebtartasi 
szabály rendeletének 5 §a rendel
kezéseihez kepest tilos ebet ven 
deglőbe, kavehazba, más nyilvá
nos helyiségbe, tehát egyesületi 
helyiségekbe, hivatalokba, szín
házba, mozgószinhazba, lovar
dákba szóval a közönségnek hasz 
nalatara rendelt nyilvános helyre 
l evinni. Az ezen tilalom ellen vető 
ebtulajdonos es maga az üzlet
helyiség tulajdonosa is szigorúan 
fog büntette ni. Utóbbiakat fe hivja 
a községi elüljáróság arra, hogy 
üzlethely iségükben az ezen tilalmat 
feltüntető figyelmeztetőtáblát, lehe
tőleg nyomtatott alakban feltűnő 
hely en ailandóan kifüggesztve 
tartsak.

— A régi rendszer marad 
ez őstei meiői igazolványoknál. 
Szovatettük mi is a pénzügy-mi
niszter rendeletet, amellyel az ős
termelői igazolványoknál egy a 
gyakorlatban alig keresztülvihető 
rendszert léptetett eleibe. Ebben 

I

I

az ügyben a rendelet megjelenése 
uter a kisgazda képviselők kül
dök lége felkereste a pénzügymi- 
nisz..rt s rámutatott a rendelet 
hibáira. A pénzügyminiszter Ígé
retet tett az enyhítésre, amely 
ígéretét most váltotta be úgy, 
hogy ezt a rendeletet felfüggesz
tette. Így tehat a régi rendelet lé
pett ismét életbe, vagyis az eddigi 
3 havi érvényességű igazolványok
kal mindennemű terményt a piacra 
lehet vinni.

— Baján is felépültek a kis
lakások. Baja városa május hó
ban csatornáztatja azt a városrészt, 
amelyben a kislakások épültek 
Egy ott folydogáló kis csermelyt 
is szabályozás ala fognak. Irigyen 
olvassuk e híradást, mert nálunk 
e részben nem történik semmi, 
épen semmi. A kormány is telje
sen támasz nélkül hagyja iMohá- 
csot, sőt egy legutóbb elhangzott 
kormány nyilatkozat szerint, a 
60% os államsegélyt is csak olya
noknak adja meg, akik bérházat 
építenek. Hát ez nagy baj. Pedig 
kívánatos volna, hogy az állam 
segítse ház építéshez az összes 
közalkalmazottakat s aztán lak
bérükből vegye vissza részletek 
ben az adott kölcsönt.

— Sopron varosa a fűtermé- 
seért árveresen 5 millió hétszáz
ezer koronát kapott. A múlt evben 
ez az árveres csak 91 ezer koro
nát eredményezett. Remélhető, sőt 
előrelátható, hogy Mohács varosá
nak is iiy arany ban fognak e ci- 
meni jövedelmei gyarapodni

— Elveszett aktatáska. Áp
rilis hó 28 án a villányi állomá
son a vasúti fülkében felejlett 
aktatáskát, melyben könyv és iro
mányok voltak kérem nagy juta
lom ellenében az alábbi címre 
eljuttatni. Erzsébet gőzmalom, 
Mohács.

Bérmaajándékul 
imakönyvek bőr- és vászon
kötésben nagy választékban 

kaphatók 

Fridrich Oszkár 
könyv- és papirkereskedésében.

— Órát a bérpatotára! Egy 
átutazó idegen lepett be a napok
ban szerkesztőségünkbe s egy egé
szen uj eszmével lepett meg ben
nünket :

— Kerem — mondja — ma, 
a mikor az uj zsebóra is, a javí
tás is megfizethetetlen, tiz ember 
közül nyolcnak nincs zsebórája s 
ilyen magamféle utazó ember, aki 
nem szaladhat be a lakasara az 
ingaórát megnézni, teljes tájéko
zatlanságra van kárhoztatva idő 
dolgában. Mohácsnak elég nagy 
idegenforgalma van, tehat elvár
ható volna, hogy legalább egy 
helyen a varosban egy pontos 
járású közórat találhatna az ide
gen. Legalkalmasabbnak látszana 
a közórat a bérpalota sarokerkelye 
fölé helyezni el, amely tájon a leg
több idegen megfordul

Megköszöntük az eszmét 
ahogy kaptuk leadjuk, mert 
az az idegen mondott ám 
lamit

Felhívás I Felkéretnek mind
azon géptulajdonosok, kik gőz
erővel dolgoznak, hogy a fesz- 
merőknek (rnanometter) felülvizs
gálását, vagy esetleg javítását és

és 
hát 
va-

rendez 
polgári 
órakor 
órakor
A ké

azok pontos ellenőrzését még idő 
előtt eszközöljék, hogy a netán 
később összegyűlendő munkálatok 
alatt üzemzavart ne szenvedjenek. 
Különösen a cséplőgéptulajdono
sok figyelmébe ajánlom. A felül 
vizsgálások bármikor történhetnek. 
Első Mohácsi Műszaki üzemnél, 
Schaffer Károly technikus, Deák
tér Í43. szám.

— A Magyar Nemzeti Bank 
részvényeit 1924. ápr 38-ától 1924. 
május 7. déli 12 óráig lehet jegyezni 
A1 oh ácson is minden olyan pénzin
tézetnél, mely a Pénzintézeti Köz
pont tagja. — A részvények 00 
aranykorona névértékkel bocsáj- 
tatnak ki, de vannak negyedrész
vények is s csak fele értékét kell 
a jegyzések alkalmával lefizetni. 
A befizetés történhetik aranyban, 
de amerikai, svájci, kollandi, an
gol vagy svéd értékben is

— Hadtörténelmi Levéltár 
az Omnia moziban május 6 án 
hadtörténelmi előadásokat 
és pedig d u 2 órakor a 
iskola tanulói, d. u fél 5 
az elemi iskolák, este 8 
pedig a közönség részére,
pék a Kormányzó ur Őfómeltó- 
sága által vívott híres otrantói 
tengeri csatát, József főherceg 
naplójából vett szemelvényeket es 
egy baranyai ezred küzdelmét áb
rázolják. A bevétel a Katona Ott
hon és a mohácsi fogadalmi tem
plom javára esik.

A fővárosi nyomdász
sztrájk a munkásság belső kon
fliktusává vált. A Grafikai a Ro 
koniparosok Főnökegyesülete a 
béremelés kérdéseben megegyezett 
a nyomdászok szakszervezetenek 
vezetőségével, de az úgynevezett 
főbizalmi testület az egyezséget 
nem fogadta el. A nyomdaválla
latok most nem tudjak a munkás
ság melyik képviseletével egyez 
kedjenek, a munkások meg nem 
tudjak, melyik vezetőségre hall 
gassanak.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924 április hó 25 tói 
1924 május hó 2-ig. Születések: 
Antalffy Zsíros Albert György, 
Rókus Imre, Illoskics György, 
Hornung Katalin Erzsébet, Kuba- 
tov Matild, Sugár Anna, Eger- 
szegi Erzsébet íren. Szűcs István, 
Ivánácz János Házasságkötés: 
Kanizsay József es Fath Katalin 
Halálozások : Szidonya Antal 29 
éves, özv Gulyás Mihályne 87 
éves, Sántics Simon 80 éves, özv. 
Börzsöny Imrené 67 eves, Szűcs 
litván 1 napos.

A magyar válogatott vasárnap 
az osztrák válogatottal méri össze 
erejét. A múlt vasárnapi 4 : 1 es 
győzelem Berlin válogatottja felett 
nem tehet elbizakodottá bennün
ket, mert az osztrák válgatott igen 
kemény dió.

A Mohácsi Levente T. f.-nek, 
mint MLSz tagegyesületnek, leiga 
zolt játékosai vannak, akik más 
egyesületben nem is szerepelhet
nek, mint a Leventében. A Le
vente húsvéti csapatában egyedül 
Vattay volt, aki más egyesület 

részére van igazolva, aki a20l)b 
mint főiskolai hallgató, tanulnia!
nyai befejeztével újra Levente 
lesz. Téves tehat azon beállitas 
mely szerint a Levente •ünnen 
napi vendégcsapatott szerepelte 
tett. Van ugyan olyan egyesület 
melyben gyakran szerepelnek ven" 
dégek, kiknek minden mérkőzésen 
más más az összeállítása, de ez 
nem a Levente. A csapatösszeál.

szerint a Levente •ünnep.

litásnál pedig az a sportszerű el- 
járás, ha az egyesület a legerő
sebb csapatat állítja fel, ha ez 
nem felel meg a várakozásnak — 
nem az ellenfel hibája.

A Levente, intézője kéri a játé- 
kosokat, hogy miután a palva- 
hasznalat vasárnap a Testvérisége 
ne zavarjak azok tréningjét és ne 
menjenek trenírozni.

Lapzárta után.
Községi élet. A képviselőtes

tület május 2 an ülést tartott. — 
Napirend előtt Vida Dezső indít
ványát, hogy a község felebbezze 
meg a helytelenül kivetett haz
adót es pénzügyi kiküldött közbe
jöttevei vesse ki maga, egyhangú 
helyeslessel elfogadtak. Napirend 
előtt még Schmidt Karoly jelen
tette be, hogy egy múltkori kép
viselőtestületi ülés után a bírón 
ejtett sértésért őt megkövette, ez 
ügyet azonban kettőjük személyes 
ügyének tekinti s az e tárgyban 
hozott közbeeső ülési határozatot 
visszautasítja. — A napirendnél, 
mely Schmidt Karoly és társainak 
a rendezett tanacsu varosba át
veendő jelenlegi községi tisztvise
lők ügyében hozott 79 kgy. 924. 
sz. határozat módosítását kéri, 
hosszú, nagy vita fejlődött ki, 
melyben dr. Schwartz, dr. Pra
katur hozzászólása után 16 sza
vazattal 14 elleneben a beadvány 
tárgyalása mellett döntöttek lár- 
gyalas során Schmidt Karoly fel
olvassa, hogy kiket óhajtanak a 
tisztviselők közül átvenni s kiket 
nem, miié megindul a vita, mel • 
nek során dr. Beck kijelenti, hogy 
ha a korábbi határozat nem ma
rad érvényben, akkor ő azt indít
ványozza, csináljanak tabula rázat 
s ne vegyenek át egy tisztviselőt 
se. Ez az indítvány nehez zökke
nője volt a tárgy alásnak, a minek 
következteben szenvedelmes vita 
indult, melyben sok képviselő vett 
reszt, végül is dr. Prakatur kéré
sére Schmidt Karoly visszavonja 
es módosítja indítványát s hozzá
járul dr Beck indítványához, 
hogy senki se vétessek át Ezt a 
kuriózus helyzetet mely ebbő. az 
incidensből állt elő jelen lapzárta 
után ' észült referádankban bő 
vebben körülírni nem lehet, de 
reá visszatérünk. ________

— Férfi szövet különlegességek 
Stcrn Testvéreknél megérkeztek

— Halló ! Kerékpárosok figyel 
mét felhívom arra, hogy nem ra 
gasztok vagy foltozok ezentu; 
belső vagy külső gummikat, ha 
nem vulkanizálok, mely pénzmeg 
takarítás szempontjából előnyös 
Bármily szakadás vagy hibás re 
székét azonnal eltüntetek es helyre 
igazitok. Külön alsóreszeket és 
ragasztókat tartok raktáron. Első 
Mohácsi Műszaki Üzem, Deák 
tér 143. Telefon 83. Cégtulajdo
nos : Schaffer Károly, technikus

Laptulajdonoa és kiadó: 
FRIDRICH OSZKÁR
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hirdeté/Ek
nyiltter.

v e rovatban foglalókért nem vadul 
■ . ■ • rkeasté ség.

I

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetet

len drága halottunk
Fonód József 

elhunyta alkalmával melysé- 
ges fájdalmunkat részvétük 
kifejezésével és a temetésen 
való megjelenésükkel enyhí
teni igyekeztek, fogadják há
lás köszönetünket.

Mohács. 1924 április 29.
4 gyászoló család. I

Hirdetmény.
Az elöljáróság figyelmezteti az 

adózókat, hogy az 1923. évi VII. 
t.-c. 19. §-a értelmében az együt
tesen kezelt közadók második 
negyedének fizetési határideje 
május hó 15-én lejár. Minden 
adózó saját jól felfogott érde
kében - igyekezzen minél előbb 
fizetési kötelezettségének eleget 
tenni, mert a jelzett határidő el
mulasztása havi 10° u-os adópót
lék és a végrehajtási eljárás al
kalmazását vonja maga után. 
Negyedévenként fizetendő, tehát 
most esedékes: a házadó, kincs
tári házhaszonrészesedés, társulati 
adó, jövedelem- és vagyonadó, 
vármegyei útadó és pótadó, általá
nos kereseti adó, községi pótadó, 
közmunkaváltság, kéményseprési 
dij és apaállatfentartási járulék.

Elöljáróság.

Házeladás.
Kardos Kálmán utca 93. sz. ház 
-zabad kézből eladó. Bővebbet

Őrein András 
gyapjufonónál

Rózsa-utca 421. sz.

minden második heten üzem- * 
ben lesz A fürészelések elő- 2 
jegyzés szerint sorrendben 5 
történnek. A fát kérjük min- * 
denho! felölezni. Előjegyezni 2 

csakis •

GOVNIK mosodában lehet, •
Árok-utca 98. sz. alatt. JJ

padló
lakk

A MELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt 

Linóleum 
MARX-féle Borostyán 

Zománc
Marx-féle zománclakk 

konyha es kerti bútorokra. 
Padló (parkett) fényesítő és 

padíóbeeresztö paszta. 
Gyógycognae,likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

ír Jó munkás varott 
és szeges 

cipészsegédeket 
felvesz.

Pazaurek József
cipészmestar.

Nagy raktár : villamos cikkek
ben, varrógép, kerékpár, fegy
ver alkatrészekben, gummi áruk
ban, szerszámokban és más 

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

O O o o o°o o°o o°o o°o o°o o°o o°o o°o o°o o°o

ELADÓ
a mohácsi határban a város 
közvetlen közelében 10 katasz- 
trális hold elsőrendű rét, ked
vező fizetési feltételek mellett.

Cim a kiadóhivatalban.
°_° °a° °J° OJ* O O O O O 0 O O O O O O o O O o 
° ° o o O O O O O O o o

*

••

Ozv. Szívós Antalné
órás, ékszerész

Király-utca 195. (Nagyvásártér.)

Bérmálási ajándékok
nagy raktára, melyet a n. é. közönség mindenkor vételkény
szer nélkül megtekinthet. Raktáron vannak mindenféle zseb
órák, arany, ezüst, double, és alpacca áruk, úgyszintén rö
vid és hosszuláncok, férfi arany, ezüst, double, nickel és bőr 
óraláncok, alpacca, ridikülök és cigaretta szelencék, ezüst 
szipkák, olvasók, kézelőgombok, arany-, 
fülbevalók, gyűrűk, amulettek. Minden ela
dott zsebóráért / évig jótállók. Tört arany, 
tört ezüst, arany-, ezüstpénzek, érmek be

váltása a legmagasabb napi áron.

ezüstkarkötők,

Első Mohácsi Műszaki Üzem
Deák-tér 143. Telefon 83.

Cégtulajdonos: SCHÁFFER KÁRORY technikus.

Jégszekrény korcsmái, 
gyorsf urógép, kis Singer 
varrógép, 50 szál 4 m. 
hosszú, 40 50 cm. széles 
6 4' fenyő foszni napi áron 

alul sürgősen eladó.
Cim a kiadóban.
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Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

zéseket.
Általános mechanikai munkákat. 
Vízvezeték berendezéseket mű
szereket, feszmérók, telefonok 
és jelző készülékeket Bármilyen 
vasmunkálatokat. Szivattyúk, 
kutak berendezését. Bármilyen 
villamos motorokat és robbanó 
motorok javítását elvállalom stb.

fiukat és leányokat jo járású 

órával, gyűrűvel, függőkkel, nyaklánc
cal, Mária amulettel lepjük meg. 

Különösen ajánljuk 

KEMÉNY BÉLA
MÁV. órás, speciális óraüzletét 

PÉCS,

Jókai-tér 6. szám (Radocsay féle vendéglő melett.)
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Ritzl János és Fia 
géperőre berendezett asztalos 
üzeme MOHÁCS, Tomory-ntca.

Egy segéd és egy tanoncz 
felvétetik 

führer gyula 
fényező és kárpitos.

Vállalunk épület és bu- 
tormunkákat. Bútorokat 
a legegyszerűbbtől a leg- 

mflvésziebb kivitelig

Szolid árak!

Kiadó 
a kölkedi határban 
2000 négyszögöl 

szántó
Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
25-30 méter széna,

Cim a kiadóhivatalban.
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A kék csillaghoz.

STERN TESTVÉREK
MOHÁCS, (Hoflmann-féle báz)

Ajánlják dúsan felszerelt 
raktárukat vászon, sch f- 
fon, festő, carton, bar
ehet, női- és férfi szöve
tek, zeugok, stb. cikkek
ben a legolcsóbb szigo-

-a

rSzent bérmáláskor"
ajándéknak, fényképeket ké

szíttessen, ami örökös és 
olcsó,

Weidlieh Ede
fényképésznél, Mohács^^

ELADÓ.
ii A Czernik dűlőben 1189 ■
11 ü-öl szöllö, ugyanott 847 

□-öl lóherés eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
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Eladó.
Kálvin-tér 1135. számú ház 
villanyos darálóval vagy 
anélkül, elköltözés miatt 
azonnal eladó. Bővebbet

Hubay József
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Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT író és varrógépét, 

KERÉKPÁRT, 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐ T.

Kerékpár alkatrészek es villany
cikkek raktára.

Scháffer Károly
technikus.

!■’.I a d ó 
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

MELTZER EMIL
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Foghúzások, fogtömések, 
platin-, aranykoronák és 
hidak, egyes fogak és tel
jes fogsorok jutányos árak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY, ÉS FIA 
togásnti műtermében és laboratorinmaban 

MOHÁCS, Felső Duna-sop 478. sz. sírok. 

Vidékiek azonnal kielégittetnek.

ELADÓ
egy házi kert, mely házhely
nek is alkalmas, gyümölcs
fákkal és kuttal. Bővebbet

Kiéin Jánosnál
Rév-utca.

Magyar Nemzeti Bank Arany 
K-ra szóló

Részvényei 8% Arany Oszta
lékkal a Mohácsi Közgazda
sági Bankban papír korona 

ellenében is jegyezhetők.
Mindenki tartsa elsőrendű haza
fias kötelességének legalább egy 

részvényt jegyezni.

Mohácsi Közgazdasági Bank.
Házeladás.

Gőzhajó-utca 1002. számú ház 
szabad kézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Madarak tömését
(praeparalását) elvállalja

Bezerédy István
mechanikus

Vasárnap déletán 
azaz május 4-én 

csak AUBER gyógyszertár 

lesz nyitva.

_________ L924 május <

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

■Búza 
Zab 
Rozs
Tengeri morzsolt uj 225 000 !
Árpa .... 290.000
Bab .... 540.000 ,

43-as fűzős férfiig
300000 K-ért eladd

Megtekinthető a kiadóhivatalbá

• • 300 000 r
• • 260.000 í
• 270 000 t

CSERNAVÖLGYI 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos chemiai intézetvegyeltm- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó 
Óvszer fertőző betegségek ellen - 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója,

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

Értesítés. {
Alulírott értesítem a nagy. í 

érdemű közönséget, hogy Wo- 4 
hácson, a szerb templom mel- ’ 
lett levő volt Reiner János féle 

sutodét 
átvettem, hol naponta reggel 
fél 8 és délután fél 2 órakor 
kenyérsütés elfogadtatik.

Szives pártfogást kérve

Keller Károly
sütömester. j

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

TELEFON 127. MOHÁCS. TELEFON 127.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplője, májfoltja eltűnik, ha a 

CLEOPATRA CRÉMMEL 
ápolja az arcát 

Raktáron vannak továbbá: 
Éden, Angol Liliom, nagy- 
enyedi Kovács, keleti Tün

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dns raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

k. ■

Géplakatos tanoncok 
magas fizetéssel rövid idő 
alatti

Férfi- és nőiszövet, lüszter és 
mosókelme, grenadin és há

ti szt újdonságok.
Len- és pamutvászon, schiffon, 
zephir, kanavász, paplan zseb

kendők.
Illatszer és szappan különle

gességek.

felszabadulásra felvé
tetnek

VARGA gépgyárban.
Sárg-a fajdán 
kocsi újonnan átalakítva olcsón 

eladó.

NAGY FERENC
kocsigyártó.

KötOtt blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág* és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-rldikül 

és pénztárca, rövidáruk.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak!

1
A szent bérmálásrar

nagy választék érkezett Ránic» 
János órás és ékszerészhez, tehát 
nefelejtse el megtekinteni vételkény
szer nélkül az erre célra jött 
ékszereket, u. m. arany női és férfi 
zsebórák, aranygyűrűk, függök, J| 
láncok, amulettek, karosaitok stb. 

nagy választékban kaphatók

RÁNICS JÁNOS
ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZNÉL MOHÁCS.
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