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hosszúiére eresztett cifra szó
noklatok és jelszavak hazája 
volt. Azok a korok, amelyek
en a beszédeket cselekvésre 
realizáltak szinte ki-kiabálnak 
a történelem lapjai közül, mert 
e ’V-egy vasakaratu nagy unk 
nevéhez, tetteihez igazodnak.

Mondhatnánk tálán úgyis, 
hogy itt csak akkor cseleked
tek.'dolgoztak. ha erős aka
ratú, naj_y.zerü államférfink 
akadt és került az ország 
élére, aki a szétaprózódott és 
megsokasodott politizáló haj
lamok lehető és lehetetlen 
Leleményeit a maga hajt
hatatlan akarata alá rendelte 
és cselekvéseiben csak egyet 
ismer!: a munkát a haza 
üdvére, jólétére.

Ha a társadalomtudomány 
szempontjából vizsgáljuk ezt 
az állapotot, megállapíthatjuk, 
Hogy ez az összes demokrati
kus és szabadság-jelszavak
nak egyszerű felrúgása, az 
egyéni és politikai szabadság 
erős megnyirbálása és bizony 
félig-meddig abszolutizmus.

Ezzel a megállapítással 
pedig eljutottunk ugyancsak 
a társadalomtudomány ama 
tételéhez, hogy népek bol
dogsága szempontjából a leg
jobb egy okos és heiyes ab
szolutizmus. Ennek az igaz
ságát természetesen fejbetörés 
veszélye nélkül nem lehet 
nyíltan hirdetni. Jelszavakkal 
dobálózó demagógok mindig 
akadtak, akik a szabadság és 
demokrácia a valóságban utol
érhetetlen délibábját rózsás 
színekkel festették a gyermek
lelkű tömeglélek circenses 
után futó szemei elé és jaj 
annak, aki az embereket áb
rándjaiktól akarja megfosztani.

Pedig valamennyiünknek 
— legyünk akár bohó fiata
lok, vagy őszhaju öregek — 
vannak abrandjai, el nem ér
hető ideáljai és csalóka álmai, 
amely után fejvesztetten fu
tunk. amelyekhez megrög- 

a népnek!...
zötten ragaszkodunk, mert 
ezek teszik az életet széppé, 
változatossá.

így tehát érthető, hogy’ ha 
csendes önmagunkbaszálló 
óráinkban helyeseljük is az 
okos absolutizmust, nyíltan 
igen ritkán és igen kevesen 
valljuk be, gyermeki módon 
félve, hogy megfosztanak 
játékszerünktől.

Vannak azonban korszakok 
a nemzetek életében, amikor 
le kell mondani a színes, 
csapongó fogalmakkal való 
játékról, mert az élet parancs
szava a munka, a minden
napi kenyér gondját minde
nek fölé helyezi.

Amely nemzet ezt fölis
meri nehéz helyzetében és 
erős akarattal aláveti magát, 
egy egészséges folyamathoz 
kell érnie, amelyben ismét 
keresheti majd a cirsenses 
szinességét, gyönyörét.

Körülbelül ez a folyamat 
megy most Olaszország kék 
ege alatt, ahol egy erőskezü, 
nagyeszű, de a zsarnokság 
felé hajló államférfi: Musso
lini az értelmiségi középosz
tály diktatúráját szervezte 
meg a kommunizmus felé 
hajlott szociáldemokrata tö
megek és a szűklátókörű, 
fejletlen műveltségű földmi- 
vesosztály fölé.

Több mint egy éve úgyszól
ván korlátlan hatalommal kor
mányoz Mussolini a fascis- 
takra támaszkodva, de még 
nem hallottunk egyetlen egy 
hangot sem, amely a jog
rendért, demokráciáért kiál
tott volna. A lefelé indult 
líra megállt, a munka meg
indult, a munkanélküliek 

I szama csökkent és Olaszor
szágban, ha nem is jólét — 
mert a háborút a győzők is 
nyögik — de rend és nyu
galom van.

És mi lesz a demokráciá
val ? . . . Mussolini egyik 
nyilatkozatában mondja, hogy 

1 bejárva az egész országot, 

senki sem kérte számon tőle, 
de megkérdezték, hogy mikor I 
lesz olcsóbb a kenyér?! . . .

Mert a népnek kenvér 
kell! . . .

A most következő szaná
lás Magyarországon az al
kotmányosság szempontjából 
bizony sok kifogásolhatót 
rejt magában és az ellenőrző 
főbiztos tágterjedelmü „jog
köre" erősen visszaszorítja 
a jogokat. Mégis valami re
ménységgel nézünk eléje,

A kormányzó útja Vizslákra.
Múlt vasárnapi számunk

ban a Mohácsi Hírlap első
nek irta meg, hogy f. hó 

\ 30-án HORTHY MIKLÓS 
kormányzó Mohácson át a 
főhercegi uradalom vizslaki 
pusztájára megy, ahol vitézi 
telekbeiktatási ünnepély lesz.

.4 kormányzó különvonata 
9 óra 30 petekor érkezik Mo
hácsra. ahol FISCHER FE
RENC' dr. főispán. STENOE 
FERENC ‘ alispán. NÉMET 
KÁROLY főszolgabíró és 
LEOVICS JÁNOS bíró fo
gadják a polgári hatóságok 
nevében. Képviselve lesz a fo

A képviselőtestület közgyűlése.
Csütörtökön d.u. általános rész

vétlenség mellett a község kép
viselőtestülete közgyűlést tartott.

Az első érdemleges tárgy a r. k, 
plébánia kérelme, hogy a cano- 
nica visita alapján a község a 
plébánia épületet körülvevő 
kerítés javítási költségeitfizesse 
ki. A képviselőtestület ezt el- 

[ határozza azzal, hogy a can. 
visitát lefordittatják magyarra, 
hogy a község ismerje összes 
kötelezettségeit a r. k. plébániá- 

i val szemben.
A református hősök emlékün

nepére az elüljáróságot küldik ki 
a község képviseletében.

Nagy vita volt a várossá ala
kulás ügyében hozott vármegyei 
határozat tudomásul vétele tár
gyában. A főjegyző a határozat 
felolvasása után bejelenti, hogy 
szerdán itt járt Szombathelyi 
rendőrfőtanácsos, magához ke
retté a bírót és őt és közölte, 
hogy az államrendőrséget Mo
hács feltétlenül megkapja. — A 
vita most azon tört ki, hogy 
lehet-e bízni ebben a félhivatalos 

mert az idegen pénzügyi 
kapacitásnak idegensége, rea
litása és az, hogy mindent 

partokat, osztályokat és 
érdekeltségeket — alájahelyez 
a sikernek, bizalommal tölti 
el az aggódókat és reményt 
nyújt egy jobb jövőhöz.

Jogaink meg lesznek nyir
bálva, de ha kenyér lesz 
megnyugszanak a kedélyek, 
ha eredményt látnak.

Mert a népnek munka és 
kenyér kell! A.)

gadásnál a vármegyei Vitézi 
Szék és a pécsi vegyes dandár.

.4 kormányzó innen a kí
sérettel a főhercegi uradalom 
kocsijain Sátorhelyre megy, 
ahol a vitézi beiktatás törté
nik meg.

Ezután ALBRECHT kir. 
herceg es a jószágigazgató ka
lauzolása mellett megtekinti a 
birtokot. majd részt vesz a 
tiszteletére adott ebéden.

A kormányzó különvonaton 
még aznap visszautazik Bu
dapestre. Visszafelé Mohácsra 
az uradalmi ipar vasúton jón 
és 4 óra korúi indul el.

ígéretben, mert ha nem, úgy a 
vármegyei határozatnak az a ré
sze, amely az államrendőrségre 
vonatkozik, megfelebbezendő len
ne. Végül is úgy határoztak 
Schmidt Lajos, illetve Schmidt 
Károly indítványára, hogy tudo
másul veszik a határozatnak az 
átszervezésre vonatkozó részét 
azzal, hogy a r. t. városra való 
intézkedések és életbeléptetések 
mindaddig ne történjen meg, mig 
az allamrendőrséget illetőleg bi
zonyosságban nem leszünk. A 
rendőrkapitányságra vonatkozó 
részt pedig megfelebbezik. Egy
ben utasítják az elüljáróságot, 
hogy kérelmezze az államrendőr
ségnek mielőbbi felállitását azzal, 
hogy legénységi elhelyezésről, 
fűtésről, világításról a község 
gondoskodik.

A következő tárgy Pilch Jenő 
távirata, hogy a kultuszminiszter 
máj. 23-án fogadja a mohácsi vész 
400 éves megünneplésére alakujt 
országos bizottságot. A képviselő
testület Leovics János bírót és Z.Z- 
pokatics János főjegyzőt küldi ki.
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Mikor lesz meg a várossá 
való átalakulás?

Megérkezett a belügyminiszter és a varmegye 
jóváhagyása. Az államrendőrség ügye. Julius 
elsejére rendezett tanácsú város leszünk. A so- 
kacság mozgalma nem vezethet-e eredményre?

A Mohácsi Hírlap megírta már 
röviden, hogy a belügyminiszter 
jóváhagyta Mohács nagyközség 
nek rendezett tanácsú várossá 
való átalakulását.

Azóta az ügy már Baranya- 
vármegye közgyűlése előtt is 
szerepelt és múlt szombaton az 
iratok megérkeztek Mohácsra.

A határozat 12 oldal terjedelmű 
és felölel és elintéz minden kér
dést, amely eddig az átalakulás
sal kapcsolatban felmerült.

Az államrendőrség 
ügyében közli a miniszter leira
tát, mely szerint a községnek r. t. 
várossá alakulásából jogigénye 
nem támad arra, hogy az uj vá
ros bel- és külterületén a köz
biztonsági szolgálat ellátására 
állami rendőrség és rendőrkapi
tányság állittassék fel, de előre 
jelzi a miniszteri leirat, hogy 

amennyiben a törvényho
zás által megállapítandó 
takarékossági szempon
tok lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy az állami 
rendőrség hatásköre Mo
hács r. t város közigaz
gatási területére kiter
jesztessék, egyes szoká
sos feltételek teljesítésétől 
függővé téve engedélyezni 
fogják.

A határozat jóváhagyja a tiszt
viselők átminősítéséről szóló ha
tározatot, mely szerint átminősí
tés utján élethossziglan töltesse
nek be a következő állások:

a főjegyző, polgármesterhelyet
tesi állás Lipokatics János eddigi 
főjegyzővé!,

a közigazgatási tanácsnoki ál
lás Fölkér Jenő eddigi adóügyi 
jegyzővel,

a pénzügyi-, adóügyi és gaz
dasági tanácsnoki állás Piánk 
Elek gazdasági jegyzővel,

az egyik II. oszt, aljegyzői ál
lás Antalffy-Zsiros László eddigi 
segédjegyzővel,

a városi orvosi állás dr. Vas 
Jenő községi orvossal,

az állatorvosi állás Halász Ár
min eddigi községi állatorvossal,

11. oszt, pénztárnok: Sziinstein 
Lajos,

ellenőr: Bánovits Sándor, 
alszámvevő: Csomav István, 
iktató: Jánosi Sebók József. 
földadó-nyilvántartó: Zdillár 

György,
városgazda: Leovics János, 
végrehajtók: Kmwszrs János ; 

és Kovacsics Illés,
írnokok Bárdos Antal és Kiss 

Aurél,
járlatkezeiő-irnokok : Bárdos 

Dezső és \ickrnann Ferenc tiszt
viselőkkel.

Ugyancsak átveszik a fogyasz
tási adó és forgalmi adó személy
zetet a mai összeáilitásában.

Ezek a tisztviselők a r. t. város 
szervezetébe pályázat kiírása és 
választás megtartása nélkül, szer
zett jogaik teljes épségben tar
tása mellett vétetnek át és vég
legesített és élethossziglan meg
választott tisztviselőknek tekin
tetnek.

Választás utján a városi kép
viselőtestület által lesznek be
töltve a következő állások: 

polgármester, egyben ár 
vaszéki elnök, ügyész, 
számvevő, mérnök, árva
széki ülnök, I. oszt, al
jegyző, két //. oszt, al
jegyző, L oszt, fogalmazó, 
kiadó irattárnok, szám
tiszt, adótiszt, egy ir- 
noki és két becsiisi állás.

Utasítja a határozat az alispánt, 
hogy a városi képviselőtestület 
választás alá eső tagjainak meg
választása, a r. t. városi képvi
selőtestület megalakulása és a 
r. t. városi tisztujitószék megtar
tása iránt mielőbb intézkedjék, 
végül, hogy a r. t. városi szer
vezet működése megkezdésének 
időpontját állapítsa meg.

*
Mint a Mohácsi Hírlap illeté

kes helyről értesült, az állam
rendőrség ügyét a szanálási tör
vények miatt kellett most igy el
intézni, de kilátás van arra,

/rogy az államrendőrséget 
hamarosan megkapja a 
város, mert az újabb 
létszámszaporitás nélkül 
keresztülvihető és törvé
nyes intézkedés van erre.

A képviselőtestületi tagok vá
lasztása

jttn. 20-ika körül lesz 
és julius hó elején a városi kép
viselőtestület már össze is ül a 
továbbiak elintézésére.

Nem sokat határoz a sokacság- 
nak város elleni mozgalma és az 
semmiesetre sem lesz befolyással 
az átalakulásra, egyrészt mert 
csak igen kevesen vannak az el
lenzők és a józanabb sokacság 
távoltartja magát a mozgalom
tól, de különben is több mint fél 
adóösszeg képviselőinek kellene 
aláírni, hogy a kérvényt csak be
adni is lehessen.

Ez semmiesetre sem fog sike
rülni, mert hiszen az adózók 
többsége a város mellett foglalt 
állást. Különben sem valószínű, 
hogy a belügyminiszter vissza
vonná engedélyét bármelyik eset
ben is, mert hiszen most is sok 
nehézség elhárításával lett enge
délyezve, mert a cél az volt, hogy 
a város kikerüljön béklyóiból és 
fejlődjön.

Ezt pedig semmiféle kamarásos 
cernicsek megakadályozni nem 
fogják, mert az Élet törvényeivel 
és hatalmával találják szemben 
magukat, amely nem ismer gátat.

Zs.

Emlékezzetek ! . . .
Az olasz képviselőválasztások 

legérdekesebb részletei közzé tar
tozott az a propaganda, amelyet 
a fascisták sikerük érdekében fej
tettek ki. A sok szónoklatoktól 
és távbeszédektől hangos magyar 
választásoktól kiáltóan különbö
zött módszerük, mely a plakáto
kat használta fel propagandára.

És ezekben is nem a szószá
tyárkodás és jelszavakkal való 
handabandázás volt az uralkodó 
tónus, hanem a cselekvő fasciz- 
mushoz stílszerűen alkalmaz
kodva velős, jelentőségteljes fel
iratú — képek.

A drámai erővel megrajzolt 
képeken egy darab történelem 
Olaszország legválságosabb nap
jaiból, amikor a háború utáni 
zagyva tanok alapjában dönget
ték és készültek kiforgatni az 
olasz nemzetet.

«Italiani ricordatevi!» — ola
szok emlékezzetek! — ennyi az 
egész felírás rajtuk. Az egyiken: 
a világpolitika nagy tárgyaló
termében mindenki hátat fordítva 
ül az olasz Géniusz megtört 
alakja előtt. A másikon kiegye
nesedve áll a büszke leányalak 
s az egész világ reá figyel. 
(Olaszország hajdan és most.) 
Egy másik képen: meredek hegy
oldalon őrült iramban gurul le 
az olasz líra; ellenképén egy 
fascista szívós erőfeszítéssel vál
lán tolja a lírát a hegycsúcs felé.

De még erősebb színekkel be
szélnek a következő képek: Ita
liani ricordatevi! — Vörös be- 

I tyárok állnak egy Ilid karfájánál 
s mielőtt áldozatukat vízbe dob
nák, lemetszik karját, lábát. Más: 
miseruhás pap all az oltárnál s 
éppev konszekrációhoz készült, 
mikor egy marconakéz pisztolyt 
szegez felé.

Persze agitációs képek ezek, 
de ténymegállapításaik elől lehe
tetlen kitérni. Egy darab zajos 
múltat fednek fel, melyet a fasciz- 
mus megítélésében nem lehet 
figyelmen kívül hagyni.

De nem lehet figyelmen kívül 
hagyni nálunk sem, amikor a 
kommunizmus liquidálásáról, a 
menekültek hazaszállításáról van 

| szó azokat a borzalmakat, ame
lyeket a kommunista söpredék
nek köszönhetünk.

Ezeknek a bünbánatában, job- 
bulásában hinni túlzott optimiz
mus és kissé tulkorai.

Hiszen csak egy ily találó kép 
kell és egy szó: Emlékezzetek 
magyarok! és újra felszakadnak 
a még be sem heggedt sebek . . .

t—its--- )
I -

Mohács.
Ezen a címen irt vezető helyen 

cikket laptársunk, a „Dunántúl" 
május 17-iki szamában, melyben 
\ árosunkat egy pár lekötelezőén 
megtisztelő nyilatkozat után ren
dezett tanácsú várossá történendő 
avanzsamaja alkalmából követke
zőkben üdvözli :

„Amikor azonban a rende ' 
tanácsú várossá való átalalS 
alkalmából szeretetteljes üdvöí 
tünket küldjük a mohácsiakról 
egyet ki kell emelnünk. Való 
hiányzik a mohácsiak lelkén 
amely pedig a jövő nagy fe3 
taihoz okvetlenül szükséges r í 
a lelkek összhangja. Evek hoss? 
sora óta az egyenetlenkedésnek ■ 
szeretetlenkedésnek, a bűnös m? 
nem értesnek olyan iskolapélda- 
folyik Mohácson, aminőre seb'* 
nincs példa az országban. A köz 
ség belügyeiben, a képviselő va. 
lasztásoknál, a sajtóban az e?v'. 
mást meg nem értésnek olyai 
megdöbbentő momentumai buR. 
kannak sűrűn elő, a melyeknek 
egy része ugyan elintézést nyer 
a végi léiküli sajtóperekben, de a 
melyeknek fullánkja megmarad a 
szivekben és további egyenetlen- 
kedésekre ösztökél.

Most, hogy Mohács a fejlődés I 
uj mesgyéjére lépett a rendezett I 
tanácsú várossá való átalakulás- I 
sál, arra is szükség van, hogy I 
úgy a község közéletében, mint I 
a társadalmi életben is rendezet- I 
tek legyenek a viszonynk. Mert I 
enélkül hiaba lesz minden törek- I 
vés és lelkes munka. A történe- I 
leni legyen mementó Mohács szá- I 
mára.®

A „Dunántúlénak nagyon igaza I 
van. Ezt mi már itthon sokszor I 
megmondtuk magunknak, de hiába I 
a feddő szülői szó meghúzódik a I 
négy fal k.zött, hanem a mikor I 
gyalázatunkat átkiáltják túlról a I 
palánkon, vagy publikálják a piac- | 
térén, az fáj, azt szégyeljük, de 
mi is szégyeljük. Eltűnődünk a 
kemény, de igaz izer.eten s elgon
doljuk, hogy ezt egy pár, egyik 
kezünk ujján is elszámolható, be
teg ambíciójú akarnokunknak kö- í 
szönhetjük s aztán felsóhajtunk: | 
hogy' mégis közelebb voltak haj- I 
dán az istenek az emberiséghez, ■ 
mikor felokositctták őket, hogy i 
legyen ostracismus, legyen exilium, ' 
a mikor a társadalmi beke, össz
hang ellen vétők száműzetésben 
vezekeltek könnyelműen elköve
tett bűneikért ’.

A rokkául katona sorsa. 
100° o-os rokkant dohánytözs- 
déje ellen intrikálnak. A pénz

ügyigazgatóság figyelmébe!
Homolka Ferenc németbólyi la- 

i kos a háborúból teljesen rokkan
tán, betegen, munkaképtelenül 

i jött haza A 101 es ezrednél szol
gált es az olasz harctéren egy 
gránát az egyik lábát vitte el es 

I a földbe temette, ahonnan úgy 
kellett kiásni. A légnyomástól epi
lepsziát és súlyos idegbajt kapott, 
amely a háború után annyira sú
lyosbodott, hogy tébolydában kel- 

, lett elhelyezni, ahol meg ma 
i is van.

Homolkanak felesége és két 
gyermeke van, de az asszony is 
rheumás beteg és nagyon sokat 
ágyban fekszik.

A dohányárudák baranyai reví
ziójának keresztülvitelekor Hontol- 
káné Németbólyon kizárólagos do- 
hányárudai engedélyt kért és 1922. 
szeptemberében azt meg is kapta.

A dohányárudét körülbelül egy 
évig békésen birlalta és rendesen 
vezette, tekintve azonban, hogy’ 

I ő is többet beteg, mint egészse-
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. a munka legnagyobb részét 
' ’ ., Ferenc fivére Karoly, 
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Ő járt be Mohácsra vé
ti adón pénzt az üzlethez 

.< kjében költségeitek meg- 
■'<ere. mm kajáért. pénze ka- 
— ’.i haszon egyharmad- 

kapta.
a i aszonres esedes altala- 

a költségeket fedezte, 
a németbólvi forgalom nem 

hog\ a harmadrészből 
v :-ecek mellett valami marad-

jt ’jntrikusok azonban ebbe ka- 
caszkodtak. mert a revíziós ren
delet a jogot személyes gyakor
ishoz köti. A személyes gyakor
lás fogalmába természetes beil
leszthető az, hogy a jogot fele
sege gyakorolhassa, amit Honiol- 
kané meg is tett mindig, amikor 
tetegsege engedte, de gondoskod
nia kellett mindenesetre segítség
ről, hogy' a közönségnek dohány
nál való ellátása fennakadást 
ne szenvedjen.

Az intrikának azonban nincs 
belátása es Homolkáné, aki jelen
leg betegen fekszik szüleinél 
Szajkón, egymásután kapja a fel
hívásokat, hogy személyesen ve
zesse az üzletet vagy ő, vagy a 
férjé.

Kötelességünknek tartottuk ezt 
a nyilvánosság ele hozni, mert 
nem tudjuk, hogy honnan indul 
ki az egesz, csak sejtjük és szük
ségesnek tartjuk ez utón is a való 
tényállást az illetékesek figyel
mébe ajanlani.

A pécsi pénzügyigazgatóság ve
zető e, Kovács min. tanácsos a 
rokKar.takkal szemben mindig jó
akarattal volt. Hisszük, hogy ha 
ezt az ügyet megismeri, segíteni 
tog a 100*’,o os rokkant helyze
ten azzal, hogy gyermekeinek az 
a kis darab kenyér megmaradjon.

Melyik társulat jón Mohácsra?
Érdekes helyzetbe került a mo

hácsi színészet ügye a kultusz
minisztérium ez ügyben hozott 
döntése folytán. Ugyanis Mohá
csot nyári színjátszásra Asszonyé 
és Klirthy pécsi színigazgatók
nak ítélték oda, Mariházy pedig 
Egert kapta. A Szinpártoló Egye
sület azonban még a múlt évben 
szerződést kötött Mariházyval az 
idei nyári idényre s igy kötve 
van hozzá. Szombaton ez ügy- ! 
ben itt járt Asszonyi igazgató és 
tárgyalt a Szinpártoló Egyesület 
vezetőségével, akik felvilágosi- : 
tolták erről és felhívták, hogy 
járjon utána, hogy a miniszté
rium határozata hivatalosan kö
zöltessék velük, amely esetben a 
szerződés hatálya megszűnne. 
A pécsi társulat kiváló erőkből 
áll és a mohácsiak határozottan 
nyernének vele. Mint értesülünk, 
a pécsi színigazgatók három hó
napra — julius, augusztus és 
szeptember — tervezik a mo
hácsi sziniévadot.

Milliós tolvajok 
csendőr kézen.
Tavaly szenzációs betörés za

varta meg, e város csendes nyu
galmát s félő volt, hogy a tél 
nyomorúságában, megismétlődik 
a bűnös keresetforrás. Erdős 
Gyula kereskedőnél dec. 24-ére 
virradóra ismeretlen tettes a Duna 
felőli oldalon feltörte az ablakot 
és a szűk nyíláson behatolva 
rengeteg mennyiségű árut, cukrot, 
rizsát, rumot, konyakot, kávét 
lopott el, körülbelül másfél millió 
korona értékben. A csendőrség 
széleskörű nyomozása nem veze
tett eredményre, bár több egyén
nél tartott házkutatást, ezúttal 
eredménytelenül. E hó közepén 
Dunaszekcsőn halászati eszközök 
kerültek eladásra, melyek gyanús 
forrásból eredőknek bizonyultak. 
A szálak Mohács felé vezettek. 
Az ottani Örs bemondása alapján 
megindult a nyomozás. A leadott 
személy leírás Mutávcsics Gyula 
munkanélküli asztalos segédhez 
vezette derék csendőreinket, aki 
már két Ízben élvezte a fogház 
keserű — de számára úgy látszik 
ízletes — kenyerét. A vallatás 
során beismerte Harczi Sándor 
építőmester kölkedi vadász házá
ban elkövetett betörést. Bir- 
talan csendőr tiszthelyettes nem 
volt megelégedve a delikvens 
igazmondásával és tapogatózni 
kezdett más irányban is. Feltevése 
igaznak bizonyult. A kereszt kér
dések tüze megpuhitotta, a javit- 
hatlan ifjút, most már azután 
részletesen elmondta az Erdős-tele 
>esetet< is. A lopott holmit Nagy- 
nyárádra egy elhagyott kunyhó 
sötétjébe rejtette el zsákmányát, 
arra számítva, hogy innen a vész 
csillapultával majd elviheti. De 
mit tesz a véletlen, Hauk József 
nyárádi gazda, Babarcra mentében 
rátalált az elrejtett holmira és 
mint becsületes megtaláló nagy i 
boldogan vitte haza a sok jót. 
Később hiába csillapodtak a ke- 
délyek, Mutávsics nem találta j 
meg, a lopott jószágát. A csend
őrök megjelenése Nagynyárádon, 
villámként hatott a becsületes 
megtalálóra és most már sietett 
bejelenteni a faluházán. Igaz, a i 
félév és az elhasznált anyag be- j 
hatása nélkül, mondván ami késik 
nem múlik. Igy bűnhődik a tolvaj, j 
amikor a szent estén becstelen 
utón jár.

♦

A sátorhelyi uradalom szarkái, 
már jó ideje dézsmálták, azt a 
rengeteg gazdasági eszközzel és j 
anyaggal, valamint szerszámmal 
megtöltött raktárt, melynek be
csületes, józan munkásai voltak. 
Az alkalom és a könnyelmű élet 
bűnös vágya, megfosztotta őket 
becsületes gondolkozásuktól, a 
tisztességes kenyér utáni érzéstől 
így lett aztán Tóth Károly és I 
Kozári György uradalmi cselédek
ből közönséges tolvaj. Már múlt 
év őszén kezdték a kötényük 
alatt, zsebben amikor erre mód- i 
juk volt hazaszállítani a környék 
gazdáinál könnyen elhelyezhető I 
gazdasági eszközöket és alkat
részeket, szeget, keféket, zsákot, 
vasvillát fel nem sorolható meny- j 
nyiségben egyéb anyagot, amit , 
készpénzért, de sokat borért cse
rébe adtak oda különösen Nagy

nyárádon, állításuk szerint Em
mert József, Schweininger György, 
Hoch Simon, Fridrich Péter gaz
dáknál, Ebner János garai lakos 
és Bán Márton sátorhelyi lakosok
nál. A kár jóval meghaladja a 2 és 
fél millió koronát. A tettesek az 
ügyészségnél felelnek cselekede
tükért.

15 MAGÁNAK 
MONDOM MEG

„A kalap"
címmel múlt heti számunkban 
Ripink csinos kis croqui-ban vá
zolta a kölcsönös tiszteletadás 
társadalmi conventiói ellen vétők 
különböző kategóriáit, de mert 
«A kalap > címet adta Írásának 
vagy nem akart másokkal, mint 
a férfiakkal foglalkozni, vagy 
nem — mert.

Pedig hát a kalap a szebbik 
nemnél még sokkal nagyobb 
szerepet játszik, mint a férfiak
nál, hol a rövid hajviselet dacára 
is mind jobban szaporodnak a 
hajadonfővel járók. Nos hát igen, 
a kalap a szépnemnél elsőrangú 
toalett kérdés, mely oly össze
gekkel terheli meg évről-évre 
férjuram költségvetését, hogy ott 
is sir szegény tatár! a hol senki 
sem látja. — Nem is csuda, hisz’ 
egynémelyik női kalap oly ösz- 
szegbe kerül, hogy azért a pén
zért boldog békevilágban akár 
egy háromemeletes házat is hord
hatott volna őnagysága a fején. 
A női kalap eredetével, fejlődé
sével az oknyomozó történelem 
nem foglalkozik, annyi azonban 
valószinüsithetö, hogy a női ka
lap ősidők óta drágább volt a 
férfikalapnál s ezért nagy provi- 
denciális bölcsességgel lett vala
mikor megállapítva az a társa- I 
dalmi conventío, hogy a nők ne 
kalaplevétellel viszonozzák a kö
szöntést. Egy kecses fejbiccen
tés, egy nyájasabb vonás az aj- , 
kak köré és kész a nő fejedelmi , 
megelégedésének kifejezése leg
alázatosabb hódolatunkkal szem
ben.

Éppen ezért nem győzünk ele- \ 
get csodálkozni azon, hogy en
nek dacára is a Ripi rosszkö
szönő férfiainál is többen van
nak hölgyek, kik nem akarnak, 
vagy nem tudnak megfelelő mó
don köszöntést elfogadni.

Valósággal bosszantó az, amint 
egyes hölgyek a köszöntést fo
gadják, úgy, hogy az ember 
gyakran szeretné visszakérni tisz
teletének kalapkoptató megnyil- 
vánitását s ennek kapcsán meg
kérdezni, hogy: Ma Dám ! ter
hére van kegyednek tisztelet
adásom ? Mert az esetben többet 
nem alkalmatlankodom . ..

Megérthető, ha olyan asszony 
fogadja lopva, a fejét elkapva a 
köszöntést, a kit csak most, a 
háborús konjunktúrák neveltek 
igényessé a megsüvegeltetésre, 
azelőtt a fenének sem jutott j 
eszébe őket köszönteni; mert 
ezek tényleg restelkednek, nem 

tudnak helyzetükbe beleillesz 
kedni, de a jóakarat megvan 
bennük s már otthon a tükör 
előtt próbáznak, hogy elsajátít
sák a kívánatos sikket: de az a 
bosszantó, hogy egynémely von 
Haus aus urinő modorából is 
kirí a mai erkölcsi szédület de
kadens irányzata, mely előkelő
ségnek tartja a bádogarcot, l-he- 
tőleg kurtára fogja a *jó nat>ot» 
kívánást, szorgosan ügyel arra, 
hogy valahogy, csak kicsit is 
barátságos orrlukakat ne csinál
jon, sőt ha — szerinte — elég 
előkelő a kísérete, el is felejti a 
köszöntés viszonzását s azzal 
együtt azt a régi elemi regulát 
is, hogy : köszönni tisztesség, el
fogadni kötelesség!

Oh, a mai férfinépség jól meg 
van nevelve, türelmes a véglete
kig, megadással nézi, ha kis pol
gárista leánykák ősz öreg bácsik 
köszönését elvárják, természetes
nek találja, hogy a galanterista 
felesége a kasszából kimegy a 
boltajtóba s ott szuggesztiv 
szembenézéssel forszírozza ki a 
a köszöntést egy előtte egyéb
ként ismeretlen ott elhaladó úr
tól, csak azon a jogcímen, mert 
az tegnap egy nyakkendőt vett 
üzletükben, nem fukar a tisztelet
adásban még a kukoricasorban 
kapáló pórasszonnyal szemben 
sem, de azt joggal elvárhatja, 
hogy a köszönését a <jó napot>- 
hoz. méltó <fogadj lsten>-nel vi
szonozzák.

— A mohácsi református egyház 
47 hősi halottjának emlékoszlopa 
ma, vasárnap délután 3 órakor 
lesz a református templom udva
rában leleplezve. A hősök fele- 
kezetre való tekintet nélkül men
tek a harcba és estek el a hazáért, 
azért délután is felekezeti különb
ség nélkül vegyen részt Mohács 
polgársága a leleplezésen!

— Tanítói nyugdíjasok felkéret
nek, hogy pontos lakcímüket 
(utca, házszám, utolsó posta) a 
m. kir. állampénztárnál akár sze
mélyesen, akár írásban de sürgő
sen jelentsék be.

— Klug György pécsi tanitó- 
képezdei rajztanár, földink a Pécsi 
Dalárda plakett pályázatának má
sodik diját nyerte el. Tehetséges 
földink sikerének szívből örülünk.

Hivatalvizsgálat az állam
rendőrségen f. hó 21-én a bel
ügyminisztérium részéről Poór 
Aladár dr. miniszteri osztálytaná
csos és dr. Polczer Dusán mi
niszteri titkár, Czövek Sándor a 
központi nyomozóhivatal vezetője 
és Szombathelyi Béla rendőrfő
tanácsos a kerületi rendőrfőkapi
tány helyettese hivatalvizsgálatot 
tartottak a m. kir. Államrendőr
ség mohácsi kirendeltségénél. A 
vizsgálat mindenre a legnagyobb 
körültekintéssel kiterjedt és vé
geztével elismerésüket fejezték 
Fazakas Péter dr. fogalmazónak 
a tapasztalt rendért. A vizsgálat 
után megbeszélések folytak a 
községi elüljárósággal a mohácsi 
államrendőrség ügyében, amelyre 
a legkedvezőbb kilátások vannak, 
hogy rövidesen jel lesz állítva.
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— A Katholikw Népszövetség 
I. füzete megjelent s most folyik 
annak szétküldése a Kath. Nép
szövetség 118 000 tagja számára. 
A füzet, mely a Katii. Népszö
vetség egyik tagsági járuléka, 
gazdag tartalommal jelent meg, 
a nép között tiszta megvilágí
tásba állítja a mai állami, köz
gazdasági és egyházi életünk 
problémáit, jogi cikket és egyéb 
hasznos tudnivalókat közöl. Ve
zetőcikkét Ernszt Sándor vezér
igazgató irta a <Jelen állapotunké
ról. Frühwirth Mátyás főtitkár 
<Magyarország újjáépítéséről* ér
tekezik. Borián Ferenc titkár szo
ciális problémákat fejteget. Szo- 
ják Géza titkár a földbirtoknovel
lát ismerteti. Dr. Eichner Albert 
ügyész jogi cikket közöl. Aki a 
füzetet akarja megrendelni és a 
füzettel akar tagokat toborozni, 
500 korona tagsági dijat fizet.

A Leány klub áldozócsütörtcki 
jötékonycéiu szinielőedására, ine
lven a Petőfi Önképzőkör nehány 
tehetséges tagja is közreműködik, 
lázasan készül az ifjúság és az 
agilis rendező bizottság. Sikerült 
a darabhoz szükséges szép korhű 
jelmezeket a pécsi színtársulattól 
megkapni, s igy a lovagkorban 
játszó darab külső beállítása is a 
Missziótársulatnál eddig meg
szokott magas nívójú lesz. Az 
estély műsora : Tannenburgi Róza, 
színmű 5 felvonásban. Két ének 
betéttel. Szereplők: Tannenburg 
Edelbert gróf Stelz Tódor, Tan
nenburg grófné Sch.aub Etelka. 
Róza, leányuk Pazaurek Erzsi, 
Gerlinda, tarsaikodónő Dorn 
Böske, Berta, Hedvig komornák 
V'/ncsrÁ Etelka, Szász Ida, Frida, 
szegény leányka Schmidt, Kun- 
rich, l.chtenburgi gróf Führer 
Ferenc, Hildegárd, neje Antoni 
Eteika, Eberhárd, gyermekük 
Margitai Máriusz, Tekla, Éber- 
hard ápolója Ugro^dy Lenke, 
Emma, schauensteini grófnő 
Propszt Etelka, Burghard. szén
égető Führer F„ Gertrud, neje 
Hajner sLenke, Ágnes, leányuk 
Vattay Manci, Lipót, várőr Fűrész 

József, Brigitta, neje Pazaurek 
Böske, Teobald, Siegbert lovagok 
Fűrész Józit'. Ptizuurek Viktor. 
4 lándzsás katona. Az előadás a 
szinköiber lesz, s pontosan 8 óra
kor kezdődik. Helyárak: I áholy 
801 >)0 K, földszinti ülőhely és 
erkélyülés 10.000 K, karzati ülő
hely 5000 K. állóhely 2000 K. 
Felüifizetéseket a jótékonycélra 
köszönettel fogad és nyugtáz a 
rendezőség Jegyek előre válthatók 
a leanyklub tagjainál s az előadás 
napján d. u. 5—8 órak között a 
pénztárnál Az est nagyobb sikere 
érdekében azon fáradoznak, hogy 
a pécsi katonazenekart — amely 
másnap a kormányzó fogadásara 
úgyis eljön — egy nappal előbb 
lehozalja, hogy az előadás köz
ben katonazene hangversennyel 
lepje meg a közönséget.

Rendőrnap Pécsett. A pécsi 
m kir. Államrendőrség junius 
1-én a Tettyén rendőrnapot ren
dez. A rendőrség erre a napra a 
mohácsiakat is meghívja. Belépő
díj : személyjegy 15.000 K, család
jegy 30 000 K. A műsor kereté
ben Asszonyi és Kürthy kabarét 
rendeznek, de lesz szépségver
seny. tűzijáték stb A zenét a 8-ik 
gy ezred zenekara és Horváth 
Kálmán cigánybandajaJ felváltva 
szolgáltatja.

_ A Mohácsi Ipartestület 
f. hó 25-én, azaz ma d. e. 10 óra
kor sajat székhazában rendkívüli 
közgyűlést tart. Elérkezett tehat 
a mohácsi kis es kézmű iparosság 
eleiében a cselekvés tizenkét! ’dik 
óraja s ha cselekvés nélkül tovább 
engedjük menni a mutatót, ugv 
az gyors iramában magával rantja 
a megsemmisüies örvény ebe a 
tisztes cs csak képzett moh .'si 
iparossagol, mely pedig minden 
időben s különösen a mai gazda
sági válság közepette kellő tanú
bizonyságot tett létjogosultságáról 
és állam fenta tó erejéről. Tovább 
a jövőben csak akkor működhe
tünk eredményesen ha az átala
kulandó r. t. varos vezetésében, 
irányításában az iparos erdekek 
megvédésében védő bástyát nver 
a városi képviselő testületben. 
Iparos testverek I Cselekedjünk, a 
közeli hetekben le fog zajlani a 
rer dezett tanácsú varosunk kép
viselőtestületének megválasztása, 
amely komoly és nehez feladatok 
ele állítja a megválasztottakat, 
hogy határnienti varosunkat, szü 
kebb hazánkat, széppé, erőssé es 
gazdasagila • hatalmassá tegye. 
Ezért kérjük az összes iparos tár
saink'’*. ’ ne áltassa m. ’t ab- 

an u reméio bei . ho-:v ne ink 
a’. k. p\ is’clöségtt . üsttaicin 
te ki- í ljak. tv t ern nekünk kérni 
cs koveteu ünk kell mindkét , art 
alakulattal, hogy a városi Képvi
selő testületben az iparosság teher
viselő és kuilurertékénel fogva 
méltó hely ünket elfoglaljuk. Tehát 
Iparos testvéreim ! '1'; risunk össze 
egyenként es összesen, iparkod
junk győzelemre vinni követelé
seinket. s a viendő zászlónkat oly 
iparos társaink kezébe adni, kik 
politikai es városi partállásra való 
tekintet nélkül, közös ügyünkben, 
körültekintő figyelemmel és sze
retettel. igaz önzetlen harcosai 
lesznek a megalakuló képviselő
testületben. A Magyarok stene 
adja, hogy úgy le, yen. Márton 
János ipt. jegyző.

— A Magyarországi Munkások 
Rokkantsegélyzö és Nyugdíj Egylet 
értesíti a t. tagjait, hogy a május 
hó 4-én tartott küldött közgyűlés 
határozata értelmében a tagdijakat 
1924 junius 1-től 100ü 0-kal fel
emeli és pedig l.o. heti 1200 K, 
II. o. heti 1600 K, III. o. heti 
2000 K, IV. o. heti 2400 K, V. o. 
heti 3200 K. VI. o. heti 4000 K-ra. 
Akik hátralékban vannak s még 
májusban egyenlítik ki a hátra
lékot azok még az áprilistól érvé
nyes tagdijakat fizethetnek. Azok 
a hátralékos tagok, akik júniusban 
jelentkeznek befizetésre a hátra
lékot már a magasabb tagdijak 
szerint tartoznak fizetni. Kése
delmi dij minden hátralékos hét 
után az I—111. oszt.-ban 20 K, a 
IV—VI. oszt.-ban 40 K. Beiratási 
dij uj tagok részére 5000 K, má
solati tagkönyv ára 4000 K. 
A rokkantsegélyek az 1924 junius 
1-je után a rokkant állományba 
kerülő tagok részére ugyan olyan 
arányban felemelve lesznek. A 
küldött gyűlés azon határozatot 
is hozott, hogy junius 1-től kezdve 
özvegyi nyugdíjsegélyt is bevezet, 
mely özvegyi nyugdij'segélyt azon 
elhalálozott férfitag özvegye kapja, 
ha az özvegy szintén az egylet 
tagja volt. Közelebb felvilágosí
tást a mohácsi fiók vezetősége 
minden érdeklődőnek készsége- 
senfcád. Tagdijakat fizethetnek és 

uj tagokat beíratnak minden va
sárnap d. u. 2 4-ig az egylet 
hivatalos helyiségben (Schnell 
Mátyás-féle vendéglőben).

Uj magyar pénz lesz ősszel. 
Az uj magyar Jegybank ősszre 
tervezi az uj bankjegyek és érc
pénzek kibocsátását, amelyeknek 
a rajza már készen is van. Alak
juk a dollárhoz hasonló és egye
lőre öt, tiz és húsz koronáról 
fognak szólani. Egy-egy arany 
korona értékét az akkori árfolyam 
szerint számítják át, de a papir- 
korona pénz is egyelőre forga
lomban marad.

— Vass József dr. népjóléti 
miniszter szombatin (17 én) este 
a hajóval Bajára érkezett, hol 
lelkes fogadtatásban volt része. 
Az éjszakát Czeizünger Lajos kis- 
csávolyi plébános lakásán töltötte, 
másnap reggel 8 órakor a kápol
nában prédik iciós misét mondott, 
mely után különböző küldöttsé
geket fogadott. 9 órakor kíséreté
vel Garara utazott Útközben Vas- 
kuton az ujongó tömeg kívánságára 
le kellett szallnia s fogadni a lelkes 
ovációkat es küldöttségek tisztel
gését s csak azután folytathatta 
útját Garara, hol ismét nagy’ ün
nepséggel bandériummal, fúvós 
zenekarral fogadtak. A miniszter 
mint ,a nép gyermeke" szólott a 
tömeghez, melynek egyúttal Láng 
János nemzetgyülesi képviselő 
tartotta meg beszámolóját. Ennek 
befejeztével a községi képviselő
testület ülést tartott, melyie kül
döttséggel hívtak meg Vass mi
nisztert, ki áradta Eberhardt István 
községi bír inak a Oclügymir.isz.’er 
elismerő ok veiét, me vre sok er
deit < ’ vannak s ezek közt első
rendű az a hazafias magatartás, 
meiyet a megszállás alatt tanúsí
tót . Eberhardt biró érdemeit Sza- 
bovlyevics Dusán dr. alispán külön 
nagy beszed keieteben méltatta. 
Az ünnepséget bezáró nagy ban
kett után a miniszter latogarasokat 
tett a faluban, majd este 7 kor 
visszatért Bajara, honnan Czeiz- 
linger plébános \ acsorája után 
Halason at vis autazott a fő
varosba

— Rendelet az allami köl
csönről. A hivatalos lap közli a 
pénzügyminiszternek az allami 
kölcsönről kiadott rendeletet, amely 
szerint mindazok, akiknek az 
1923. évi jövedelmi es vagyon
adójuk a 100.000 koronát meg
haladja. a terhűkre n.ár kivetett 
allami kölcsönelőleget és további 
kölcsönt tartoznak fizetni. E köl- 
csöneioleg eiso részlete 1924 ju
nius 4 én, második részlete pedig 
augusztus 6 an fizetendő. Miután 
azonban a takarekkorona érteke 
állandóan emelkedik es 100 ta
karekkorona most mar 129 papir- 
korona, ezzel szemben a köl
csönre ez idő szerint 125-ös kur
zuson lehet fizetni. Mindenki sa
jat erdekeben teszi, ha nem varja 
meg a fizetési meghagyás kézbe
sítését, hanem a kölcsönöknek 
legalább első részét azonnal lefi
zeti Aki mindkét részt junis 4 ig 
lefizeti, 5° 0 térítést kap, amelyet 
a befizetés alkalmával levonásba 
vehet. Befizetési lap az állampénz
tárnál kapható.

— Singer Ödön budapesti ter
ménykereskedő ellen több fővá
rosi és vidéki cég feljelentést 
tett, hogy buzaszállitásra pénzt 
vett fel, de az árut nem szállí
totta. így Hajdú Zsigmondot 

70 millióval, Fehér és Társa cé? 
pedig 60 millióval károsította nf2 I 
Apósa Pauncz Zsigmond 
bácsi terménykereskedő a kár" 
sultaknak 60“ o-os egyezséget ajá? 
lőtt fel Amig azonban a tárgy, 
lások folytak Singer eladta, 
lakását, útlevelet szerzett és mL 
akart szökni. A detektívek azö- 
ban elfogták, letartóztatták é$ ' 
főkapitányságon őrizetbe vették

— az állami polgári iskol| 
növendékei tanulmányi kirándulj;, 
terveznek Budapestre Az 
igazgatósága jó előmenetelő, 
szegénysorsu diakokat is szeretn* 
erre a kirándulásra elvinni s ezér 
az anyagiak előteremtésére iskola, 
előadást rendez folyó hó 31 jn 
A közönség figyelmét felhívjuk 
erre az előadásra, hogy támogu. 
sák az iskola igazgatóságát j> 
szándékú törekvésében.

A programm a következő.
1. Prológ. 2. Székelyek. Irredenta 
gyermekjáték 1 felv. 3. Tanulni 
kell: Farkas Irma. (Monológ) 
4. Diákcsiny. Az előadást este 
fél 8 órakor az Iparoskor helyi- 
ségében tartják. Belépődíj szemé- 
lyenkint 6000 K.

A Petőfi gárda tanulmány
útja a bányász sztrájk miatt el
maradt. Junius elsején, amikorra 
már talán rendes mederben folyik 
a földalatti munka, útra kelnek 
ifjaink, hogy megtekintsék Pécs 
nevezetességeit. Ellátás, elszállá
solás minden el van intézve, a 
mohácsi vonalra 50J -os kedvez
mény a MÁV. vonalára a keresk. 
minisztérium még nem adott 
választ. Üdvözöljük őket, mint 
úttörőket, szivünk mélyéből kí
vánjuk, hogy a példa ragadós 
legyen és if aink ennek a csonka 
hazának, tudásuk révén számot
tevő atomjai legyenek. Ezen célra 
a következő adakozások történ
tek : Weinacht Sándor 50, Schmidt 
Lajos 32, dr. Prakatur Tamás 30, 
Bizony János, Erdős Gyula, N.N., 
Fridrich Oszkár, Lehmann La
josné, Menczinger Józsefné, Mi- 
holek József, Mocsáry alezredes, 
Nagy Ferenc 25, Flesz Lajos, 
Leovits János, Miszlang János 15, 
Balogh Pál, Bőgős Lajos, Czve- 
nits Ántal dr., Dobszay Mátyás 
Frantz István, Frey János dr., 
Freund Imre, Kozáry György. 
Lipokatits János, Moínár Lajos, 
Pacsay László, Pakusz Károly, 
Rózsa János, dr. Schmidt Miklós. 
Szvacsek Feri 10, Rubint József 7, 
N. N., N. N. 5, N. N. 4, Babay 
Jánosné, Molnár Ede, Szabiár 
Dezső 3, N. N., N. N. 1 ezer 
koronát. Fogadják a nemesszivü 
adakozók az ifjúság leghálásabb 
köszönetét.

— *Felhivás. Feihivatnak a 
helybeli É. M E. csoport n t tag
jai, kik tagsági igazolványaikat 
eddig még ki nem váltották, iga
zolványaik kiváltása vege” jelent- 
kézzé ck Bánovits József csoport- 
pén. tárosnál (Mezőgazd es Ipar
bank), hol azokat az április és 
május havi tagsági dij összesen 
4000 korona lefizetése elleneben 
átvehetik. Akik ezt május 31 i£ 
megtenni elmulasztják a cső 
port tagjai sorából töröltetnek Itt 
jelentkezhetnek az uj tagok is 
kik belepni óhajtanak. Az elnökség

— A pécsi kereskedelmi 
iskola „Turul" cserkészcsapata 
május hó 25-én varosunkba ér' 
kezik. Ez a látogatás esemény 
szamba megv es remélhetőleg
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mivoltát jönnek bemutatni, 
a délután során egy iz- 

erdekes labdarugó merkő-

, .veden eredménye » megszállás 
‘"t. kallódott mohács, cserkesz- 
'^,‘ujreéledése lesz./ testedző 
í;Semnemesit6cserkeszkedes.f- 

jA. hogy « Hasa sorsán 

Síétes magyar embernek kö- 
ieiessége az intézményt tőle te 11- 
h weg P‘rto,nl- ,C * *.  -TurU* 

.rkeszek nemcsak intézményük 
O*  _ t.A*  IKnrtnlz homlltatní.áldásos 
tané”1 
fíjen mérik össze erejüket egyik 
é vbeli labdarugó csapattal, este 
jig magas műélvezetben fogja 

Rczönsegünket részeltetni egy 
pazar programmu műsoros elö- 
adas kereteben. Nagyon ajánljuk, 

ezen műsoros estélyt mennél 
többen elvezzek végig, mert an
nak cserkesz vonatkozású tárgyai 
£\ujtó hatassal lesznek a cserké
szet barátainak toborzásában. A 
Turul" cserkészek esti előadásá

nak műsora a következő: Kon
feranszi báró ifjú Oertzen Gusz
táv őrsvezető 1. Hiszekegy - . . 
\aiahol a Duna menten ... Énekli 
a cserkész énekkar. 2. Felolvasás 
a cserkész eszméről. Tartja Décsy 
Antal parancsno’ . 3. Szavalat.
Rezbanyay László rajvezető. 
4 Miilió a csillag. .. Riadj magyar 
riadj - • . Énekli az énekkar. 5. A 
cserkész, ahol tud segít. Szereplők : 
Hegedős Alajos c. segédtiszt, 
Lehner Tivadar, Verbán András, 
Jerber Andor, Keinrádt Zoltán, 
Radó Emil, Reihaneauer László, 
Malik János cserkesz őrszemek és
Földvarv Elemér öreg cserkész. 
6. Zongoraszam. Báró Oertzen 
Gusztáv őrsvezető. 7. Fiuk fel a 
fejjel. Énekli a cserkész énekkar.

— A Missziótársulat szociális 
kurzusában vasárnap, f hó 25-én 
a következő előadások lesznek : 
1 A munkáskerdesről Előadó: 
dr Geosics Lajos, Pécs. 2. Kon
stantinápoly, Zaray Jenőtől, 52 
színes vetített keppel. Felolvassa : 
Krosics Ilona, polg isk. tanárnő. 
Az előadások fel hat órakor kéz
didi.ek es díjmentesek. Hely: ail. 
polg. iskola rajzterme.

A budapesti áruminta
vásárra felutazni szándékozók 
igényüket az ipartestület irodájá
ban folyó hó 26-ig bezárólag a 
hivatalos órák alatt (d. e. 8—12-ig) 
jelentsék be. Az árumintavasarra 
szóló igazolványok ára személyen
ként 30.000 K, amely Mohácsról 
Budapestre és vissza fel áru vasúti 
es hajójegy váltására, az aruminta- 
vasár belépésére és 1 jelvényre 
jogosít. Az árumintavásár május 
31-én nyílik és junius 10-én zárul, 
ípartestület elnöksége

A Petőfi gárda tagjai vasár
nap délelőtt a cserkészcsapat foga
dására a vasútnál jelenjenek meg. 
Kedden este a pécsi út ügyében 
fontos megbeszélés.

— Jégeső Versenden. Szom
baton délután Versenden nagy 
le höszakadás volt jégesővel, amely 
az egesz környékre kiterjedt. 
Szieberth Károly németbólyi föld
birtokos pusztáján villám csapott 
a szaimakazalba és felgyújtotta. 
A kar 70—80 kocsi szalma. Az 
eső utáni nagy víztömegek 4 cigány 
hazat rombadöntöttek.

— Ezüst tallérok a földben. 
jrosch Miklós szajki gazda föld
ien a napszámosok ásás közben 
kb 2 lt. fazékban 16. századbeli 
ezüst tallérokat találtak.

— A Mohácsi Levente Torna ’ 
Egyesület vasárnap délután 2 óra
kor a tűzoltó laktanya tanács
termében évi rendes közgyűlését 
tartja, amelyre tagjait ezúton is 
meghívja.

— Eszterházy Lujza grófnőt 
a csehek Pozsonyban kémkedés 
gyanúja címén hónapok óta fogva 
tartják. A grófnő most szabad- i 
lábra helyezését kérte, a pozsonyi 
kamara helyet is adott kérelmé
nek, de az ügyészség semmiségi 
panasszal élt. mert a cseh-szlovák 
vezérkar jelentése még nem érke
zett be. Így a grófnő továbbra is 
fogva marad.

— A nyaraltató EME. Az 
ÉME budapesti központja Héjjas 
Aurél áldozatkészsége es kezde- 
ményezése alapján egy nagyará
nyú nyaraltatási akciót indított 
meg, a melynek máris szép ered
ménye az, hogv 1900 budapesti 
nyomorgó, rosszul táplált, több
nyire tisztviselő családból való 
keresztény, mat-yar gyermek nyári 
kedvezőbb ellátását és üdülését 
biztosította.

— A Nemzeti Bank részvé
nyéi mint biztosíték vagy bá
natpénz. Értesülésünk szerint a 
Magyar Nemzeti Bank részvényéi 
a mindenkori tőzsdei árfolyam, de 
legfeljebb a névérték erejéig az 
állami igazgatás minden agazatá- ’ 
bán üzleti biztosítékul és bánat- i 
pénzül további intézkedésig elfo
gadhatók.

— A téli kikötő ügyében erős 
rivalitást fejt ki szomszédunk: 
Baja városa. A versengés nagyon 
leszállítja a mi chance-ainkat, 
mert Bajának végtére is Valkó 
Lajos dr. kereskedelemügyi mi- 
nister a nemzetgyűlési képvise
lője. Annak idején a dunai híd
tól estünk el Bajával szemben s 
most a téli kikötő ügyénél kell 
szemben találni magunkat Bajá
val, akiknek imént említett elő
nyük mellett nagyon malmukra 
hajtja a vizet Mohács tehetetlen
sége, életunt közönyössége s az a 
szerencsétlen helyzet, hogy itt a 
legfontosabb közügy kérdésében 
is számolni kell egy pár előcsa- 
hős sokac tetszésével, kik már 
annyira hangadókká tolták fel 
magukat, hogy nemsokára fel 
kell őket küldeni a nemzetgyü- 
ésbe.

* _ Felhívás. Az adófelszólam-
lási és adókivető bizottsági ta
gokat ezúton hívja fel a mohácsi
m. kir. állampénztár, hogy napi
dijaikat még e hét folyamán ok
vetlenül vegyék fel.

— A Mohácsi Szigeti Népkör 
folyó hó 18-án rendezett majálisa 
úgy erkölcsi, mint anyagi tekin
tetben jól sikerült, jóllehet a nagy 
víz miatt azon a városból arány
lag kevesen vettek részt. Jegyek
ből befolyt 720.000 K, felülfize- 
tésekből 209.500 K, összesen 
929.500 K, a kiadás 266.900 K, 
tehát a kör könyvtár alapjára 
maradt 662.600 K.

— A nagy lepedőbankók 
lassan kikopnak a forgalomból. 
A héten az uj, kisalaku 25000 
koronások kerültek forgalomba, 
melyek szin es rajzot illetőleg 
egyeznek a nagy 25000 koroná
sokkal, csak a Hungáriát ábrázoló 
mellkep helyett szt. László kepét 
viselik.

— Mi a legtisztább haszon? A 
földmivelési miniszter utasítására 
a pincefelügyelők Budapesten vé

gig razziázták a korcsmákat és [ 
megállapították, hogy a vendég
lősök rengeteg vizet öntenek a 
borba. Az eddigi adatokból meg
állapították, hogy Budapesten 
évenkint 50 000 hektoliter, a vi 
déki korcsmárosok pedig több 
mint négyszázezer hektoliter vi
zet mérnek ki bor gyanánt. Hát 
megengedjük, hogy Budapesten 
nem csal a statisztika, de itt ná
lunk vidéken téves a fenti állítás, 
itt nem vizeznek a korcsmárosok, 
nem, nincs szivük hozzá. Külön
ben is lári-fári, itt nincsenek is 
pincefelügyelők, annál kevésbbé 
razziázhattak, hát honnét vették 
azt a nagy számot?! No nézze 
meg az ember!

— A Mohácsi Mezőgazdasági | 
és Iparbank R T. 20 millió korona 
alaptőkéjét 25 miilió koronára emeli 
fel, mely célból 5000 drb egyen- ■ 
kint 10Ö0 K névértékű uj rész- i 
vényt bocsájt ki, melyek a regi 
részvényesek részéről elővételi jog
gal junius 18 án d. e. 11 óráig 
vásárolótok. Minden 4 drb régi 
részvény után egy drb uj rész
vényt kaphat a részvényes 15.000 
koronás árfolyamon. A jegyzési 
idő alatt nem érvényesített elővé
teli jog elveszett akkor is, ha a 
befizetés a fenti időre nem törté
nik meg.

— Zelenew Grigor a neve an
nak a szegény, hazátlan bujdo
sónak, aki a Wrangel hadsereg 
romjaiból meg városunkban van 
A hazaszeretet földönfutó áldoza
tainak egyik könnyfakasztó pél
dánya ez a szerencsétlen fiatal
ember, a ki most inunkat, meg
élhetést, existenciát könyörög a 

1 gavallér, jósziveről híres magyar 
néptől addig is, mig szabaddá 
lesz előtte az ut sokat szenvedett, 
anarchiába fuladt hazájaba Zele- 

i new Grigor repülőtiszt főhadnagy 
i volt az orosz hadseregben, tanult, 
' intelligens, jó cs iládból való em

ber, aki azonban elvállalna sze
rény igények mellett bármely szel- 
lenti, bizalmi, felügyelői alkalma- 

i zast, egeszen a legalsó fizikai 
I munkáig. Jóakaró érdeklődők for- 

dúljanak a „László" közkórházhoz.
— Tóth József. Igen, Tóth 

József. Szürke, rövidke név és 
mégis jelentős. Ehhez a névhez 
fűződik Mohácson a „hordár^ipar" 

I megalapításának története. 1 óth 
József volt az első, aki Mohácson 
a hordár iparra hatósági engedélyt 
váltott és igy joggal fogja hasz
nálni az „I. mohácsi hordaripari 
vállalat*  címet. Tóth József a 
Kígyó utcában a Szmerkács-fele 
házban ütötte fel üzlettelepet és 
bizonyosak vagyunk benne, hogy 
egykor büszke fog lenni rá, hogy 
ő volt Mohács város első hordára.

— Kedvezmenyes ruha a 
tisztviselőknek. A pénzügymi- 

' niszter legújabb körrendeleteben 
| intézkedik a tisztviselők kedvez 

ményes ruhaellátásáról. Az akció 
kereteben két minőségű ruha ke
rül kiosztásra. Egy rend ierfi, 
vagy női ruha bélésekkel egy ütt 

I I. 150.000 K, il. 135.000 K. Ha 
a ruhához 3'20 m. szükséges, úgy 
ára 180.000 K, illetve 160.000 K.

— A tőzsdepapirok érték
megállapítása*  A pénzügyminisz
ter legközelebb rendeletet ad ki, 

, amely az értéktőzsdéi papíroknak 
| 1924. évi vagyonadója kivetésé

nél alapul veendő forgalmi érté
ket kötelező erővel állapítja meg. 

I A rendelet az értékpapírok for

galmi értékéül általában az 1924. 
év végén jelzett utolsó tőzsdei 
árfolyamát veszi fel, azonban a 
változott viszonyokra való tekin
tettel az eddigi szabályoktól el
térőén változtatásokat is lesz.

— Sörkóstoló az Ipa
roskörben. LETTXIGG 
ALAJOS sörgyáros — akt 
a Pécsi Pannónia Sörgyár 
mohácsi lerakatát vette at — 
kedden délelőtt 10 órától 
12 óráig az Iparosok Olva
sókörében sörkóstolót rendez. 
Lettmgg, aki a sörgyártásban 
30 éves szaktapasztalatokat 
gyűjtött a csapra kerülő sörö
ket kiváló minőségű, elsőrendű 
gj'ár Hiányoknak mondja. En
nek valódiságáról a sörivók 
legjobban ugy győződhetnek 
meg, ha eljönnek a sörkósto
lóra, amelyre Lettmgg t. ve- 
vevőit és a sörfogyasztó> kö
zönséget ezúton is meghívja

— A drágulás május első 
felében. Dálnoki-Kováts Jenő 
indexszámai szerint a megélhetés 
május első feleben 9 6ü0al A 
drágult dráguláshoz a lakbér 
emelése 2 8%-kal járult. Ezzel a 
háború előtti színvonalhoz a meg
élhetés átlagos drágulása 14.608-

i szoros.
— Anyakönyvi bejegyzések 

szerint 1924 május hó 16 tol 
1924 május hó 23-ig. Születések.: 
Barat Ernő, Budzsáklia János, 
Szvacsina Géza, Krámer Valéria 

I Verona, Schnell István, Matkó 
I Géza, Tillhof Ilona, László Ju

lianna, Pichler Karoly. Házasság
kötések : Fekete József és Kriskó 
Veronika, Kindl Józset és Matheisz 
Terézia, Kiss Aurél Mátyás es 

| Schantzl Matild, Bacsvanin Lvubo- 
i mir és Mirkovics Zsófia, Rókus 

Péter és Winter Mária. Halálo
zások : Kálmán Peter 60 éves, 

1 Hernhuth Zsigmondné 61 éves, 
. Becker Ádám 59 éves, Vászics 

Tivadar 64 éves, Szvacsek Fe- 
rencné 55 éves, Glück János 62 
éves

Olympiai válogatottunk 26-án, 
hétfőn mérkőzik a lengyel válo
gatottakkal ; ha győz, Egyiptom
mal kerül össze.

*
Bajai S. E.—Mohácsi Levente 

T. E. 1 : 0 (0 : 0). Az első csa- 
i pat védelmével megerősített ifjú

sági csapat a legrosszabbra is el
készülve állt fel a BSE ellen, 

j 6 : 0-ról beszéltek, mikor a 15—16 
éves fejlődőben levő Leventéket 
szemben látták a BSE megtermett 
atlétáival.

A kezdés után azonban mind 
jobban és jobban megnyugodott 
u mohácsi kísérők kedelye. A ba
jai támadások alig-alig jutnak át 
a Levente halfsoron és ha néha 
sikerül is, a két kipróbált „öreg 
beck“-kegig jutni, azok a legtel
jesebb biztonsággal szerelnek és



6 MOHÁCSI HÍRLAP 1924. május 25.

hatalmas felszabadító rúgásaik új
ból a mezőnybe terelik a játékot. 
Sót a csatársor tamadasba megy 
at, Hafnertől a labda Szűcshöz 
kerül, ki szépen szökteti előbbit, 
— a befejező akció, — a lövés 
azonban kapu fölé megy. Egy pár 
bajai támadás, melyet a Szmer- 
kacs—Schmidt—Krosits halfsor és 
a Levente beckek tesznek ártal
matlanná Néhány Leverte lefutás, 
melyek Baja tizenhatosáig jutnak, 
majd rövid mezőnyjáték után me
leg percek a Levente kapu előtt, 
de a Levente beckek erelyesen 
közbelépnek, úgy, hogj eddig 
Németvarga meg nem is kapott 
labdat A 42 ik percben Sziics fél
pályán kiszökik es a két beck 
között lefutva 10 méterről erős 
helyezett lövést küld Baja kapu
jára, a labda kapufáról befele pat
tan, a kapus csak nehezen fogja 
rávetessél (egyesek szerint a labda 
mar bent is volt.) — A második 
félidőben már jobban kidomboro
dik a bajai fölény, az első ilyen 
erős iramú meccset játszó ifjú
ságiakon a kimerültség jelei mu
tatkoznak, minden reményünk a 
két beckben, kapusban és a kis 
Kroi-itsban van, ki csodálatos szí
vóssággal, gyenge fizikumát meg
cáfoló energiával szereli 1 a bajai 
tanii.dásokat. Beckjeink alig enge
dik lövéshez jutni a BSE-t és ha 
megy is pár lövés kapunkra, azo
kat Nemetvarga a leghigadtabban 
fogja. (Imponáló njugodtsága a 
bajaiakat is elragadta ) Az utolsó 
10 percben egy kapu előtti kava
rodásból esik az egyetlen goal, 

mely után végig bajai fölény. — 
Komerarany 3:1 es a kapura 
ment lövések aranya 6 : 2 Baja 
javára

Nagyon szépen játszottak az 
öregebb rutinos játékosok, Nemet
varga, Puppi, Leovics, Schmidt és 
Szűcs. Az ifjúságiakból kitűnő 
volt Krosits es Szmerkács. Krosits 
két-három mérkőzés után egyike 
lesz a legjobb mohácsi halfoknak. 
Haffnerben a jövő legeredménye
sebb csatárát latjuk.

A csapat és a szép számú ki
sérő szerencsesén átjutva az ára
dás folytán Velencéhez hasonló 
külvároson, az esti D. G. T. ha 
jóval indult Mohácsra. A hajón 
meg Gamó alkalmi szójátékaival 
megbirkózva, a legjobb hangulat
ban ért Mohácsra, ahol már varta 
a hir:

Pécsi S. C— Testvériség S. E. 
8 : 1. A 1 SC az első felidőben 
rúgott 5 goaljaval biztosította ma
gának az eredmenjt es később 
már csak iskolajatékot produkált. 
A Testvériségben jó volt Moff- 
mann es Battyányi.

9

Vasárnap d. u. 5 órakor kez
dődik a pécsi keresk. isk. váloga
tott csapatának es a Mohácsi Le
vente T. E.-nek mérkőzésé. A 
csapat, — mint minden diakcsa- 
pat — melyben több nagj1 egye
sületi játékos is szerepel, jó erőt 
képvisel. A mérkőzést a köri kert
megnyitó jegyeivel és a pályán 
váltható rendes jegyekkel lehet 
megtekinteni

A Mohácsi Levente T. E., da- [ 
cára annak, hogy a legelőzéke- 

1 kenj ebben igyekezett a Testvéri- j 
ségnek a pályahasználat jogát biz- ' 
tosúani, nem tudott vele meg
egyezést kötni. A Testvériség nem 
hajlandó a szerződés azon pont
jait elfogadni, mely szerint: 1. A 
palya csak akkor használható, 
ha a rajta való játsz >s .. talajnak 
nem art ; 2 Az egyik csapatból
a másikba átmenő játékos uj egye- 

l sületeben csak fel ev letelte után 
játszhat (lásd ünnepnapi vendég
csapat) ; 3. Ha a Testvériség a 
szerződés valamely pontját nem 
tartja be, a szerződés megszűnik.

9

A Mohácsi Levente Tornaegylet 
csütörtökön — 29-én — délután 
5 órakor a Pécsi Iparos és Bőr
gyári Torna Clubbal mérkőzik. 
A Bőrgyáriak Pécs egyik legjobb 
csapata s igy élvezetes játékra 
van kilátásunk.________________

— A közönség köréből. Vettük 
a következő levelet:

Tekintetes Szerkesztő L’r !
Vasárnap délután egyéb jó szórakozás 

hiányában m> is elmentünk a pólyán is
kolában tartott szociális kurzusra, hol 
igen tanulságos előadásnak voltunk hall
gatói. Elsőnek a helybeli Szociális .Misszió 
Társulat v ndége tartott magas szárnya- 
lásu beszédet, erősen megvilági va a mai 
divatutánzas betegségének csiráját. Azután 
Szekula Katinka urhólgy életbevágó kér
déseket bonyolított le beszédében, külö
nösen kiemelve a .Cselédotthon* megala
pításának kérdését. Hiszen ma mar annyi 
jó intézmények vannak, melyek a társa
dalom m'nden réteget felkaroljak. S csak 
dicséretre méltó esemény, hogy a rninden- 

I kitől megvetett és lealacsonyított cselé- 
I dekre is kiterjed ezen figyelmük.

De ugyan akkor, amuor azon ltr.. 
nak. hogy tervüket megvalósítják " 
vaikkal ismét csak lealacsonyít ak arr^*' 
erősen hangsúlyozva mondjam s 
hogy — cseléd. Tehat miért e r.agv 
alaztatas ? Amikor arról van SZo' h 
úri házban van alkalmazva s finom’a - 
nyezete - Azt hisszuk, csak szépe- ,'°r' 
-.emeset lathat és tapasztalhat. Miért k 
ekkor ily alacsony nívón nyiktkoIn.* * 
a személyről, akit családtagnak tekm. 
fogadnak hazukba - Ha nagyobb sze-1*' 
tartunk e téren, úgy azt latjuk, hogv'í' 
is két táborra oszlanak. Az egyik a k- 
telessegerzet, szigorú erkölcs es lelkium^ 
retesség sziklája, míg a másik a villás * 
hivatásbeli kötelesség alól mar rég e~ 
cipalta magát. S ez utóbbi váltja ki y 
emberekből azt a nagy megvetést a ested 
iránt, hogy magaban e szó mar oly ala
csony, hogy mar lejebb nem szál.hat. Te. 
gyük fel, hogy egy családban meghalj- 
a jó szülők, vagy barmi csapás beküvst. 
keztével a mar munkára képes leánygyer"". 
mek kénytelen kenyérkereset után r-— 
Mit legyen ? Haztertasban keres alkalma, 
zást. Mi lesz belőle ? Cseled 1 Noha ma. 
gával viszi szüleitől örökölt jo tuiajdor- 
sagait es lelkében lappangó jóravalo ha - 
landósagait, de mindezt egy csapásra e- 
nyomja az a szó, hegy : cseléd.

S most rátérünk a tárgyra, hogy ismé
telten megdicsérjük azt a nemes elhatáro
zást, mely a cseiédotthon megalakulasara 
igyekszik. De ha már megalakulna a Szo
ciális .Misszió Társulat ^ebeiében ezer 
intézmény, úgy előnyösebbnek vein nk 
hogv a mai kulturális világban ne legyen 
az .Cselédotthon*, hanem valami szebb 
elnevezéssel legyen ellátva. Csak ezt akar
tuk kifejteni. .Mert részünkről az a véle
mény all fenn, hogy igy hamarabb fej
lődne és virágzóbbá valna, melyhez mi is 
Isten segítséget kérjük.

.Mohács, 1924. május 21.
Mely tisztelettel 

a Mohácsi Hírlap hű 
olvasói.

Laptula|donos és kiadó :
FRIDRICH OSZKÁR.

hirdeté/Ek
N Y1LTTER.

(Az e rovatban foglaltakért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik szeretett 

nőm elhunyta alkalmából 
részvétnyilvánitásukkal és a 
temetésen való megjelenésük
kel igyekeztek enyhíteni fáj
dalmamat, fogadják ezúton is 
hálás köszönetemet.

Mohács, 1924 május hó 22. 

Herrnliut Zsigmond.

Üzletáthelyezés!
A n. é. közönség b. tudomására adom, 
hogy fűszer- és vegyeskereske
désemet az Armutb Miksa-féle házból 
attól két házzal fel
jebb, (Kohn szappan
gyár átellenében) saját 
helyiségembe helyeztem at. — 
Kerem a m t. közönség becses pártfogását.

Kiváló tisztelettel
Telefon 41. SPULLER MÓR 

fisiir- es vegyeikereskedó.
Ugyanott füszerüzlet berende
zés és egyes használt bútor

darabok eladók.

Akinek a pincéjé
ben víz van 

forduljon 
Harczi Sándor 
küműves mesterhez, ott kap
ható napi, vagy órai hasz
nálatra szívó és nyomó 
szivattyú, mellyel pár óra 
alatt mindenki a vizet köny- 

nyen kiszivattyúzhatja.
>.------------ —

2 kiló használt rongyért 
1 kiló finom kenyérlisztet ad 
Landauer gőzmalom, Mohács.

r1
lakk

A MELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt 

Linóleum ...
MARX-féle Borostyán p.a?.°‘

Zománc laRK
Marx-féle zománclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló (parkett) fényesítő és 

padlóbeeresztő paszta.
Gyógyeognae, likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

lÁa<lc»
egy lánc réti föld (kaszáló). 
Bővebbet

Frech Istvánnál
Gyula-utca 116.

Egy bútorozott szoba 
magányos úriember

nek kiadó.

Cim a kiadóhivatalban.

FöhlcBadás!
1400 négyszögöl szántóföld 

búzával bevetve, a mohácsi 
szigeten eladó. Bővebbet

ERDŐS GYULA 

fnszerkereskedésében Dunapart.

Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT író- és varrógépét. 

KERÉKPÁRT.
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRÖT.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktára.

Scháffer Károly
technikus.

1 Egy segéd 

és egy tanonc 
felvétetik

FÜHRER f?YULA
fényező és kárpitos.

Jégszekrény korcsmái, 
gyorsfurógép, kis Singer 
varrógép, 50 szál 4 m, 
hosszú, 40—50 cm. széles 
6/4” fenyő foszni napi áron 

alul sürgősen eladó. 
Cim a kiadóban.

I. rendű sásmentes 

s c na 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSÍ 
házban Kossuth Lajos utca. 

HÁZELADÁS. 
Barát és Vadász-utca 373. sz. 
sarokház eladó. — Érdeklődni 
a tulajdonosnál lehet

Úszómester 
kerestetik azonnali belépésre, 
PÉCS, BALOKÁNYI USZODA. 
Díjazás megegyezés szerint
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Add tovább!

Ili

lL

hogy a Langer házban (Szívós órás mellett) 
uj fűszer-, csemege- és festékuzlet 

nyílik junius elsején, 
ahol legolcsóbban lehet bevásárolni

«1 
3J

Üzlettulajdonos: ifj. Maislis Mór
Éti! qp---.' -■■■ .[é^íöIQJ

VIGYÁZZ A CÍMRE!
OLCSÓ CUKOR KAPHATÓ

IFJ. MAISLIS MÓRNÁL.

Részvénykibocsájtási tervezet.$
f
▼
W Az 1924 május hó 18-án tartott közgyűlés elhatározta, a Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank Részvény-
* társaság 20.000 darab, egyenként 1000 1< névértékű névre szóló részvényből álló 20.000.000 korona alaptőkéjét 

további 5000 darab egyenként 1000 korona névértékű uj részvény kibocsájtásával
| 25.000.000 azaz huszonöt millió koronára emeli fel.
ty Az összes kibocsájtandó uj részvényekre a régi részvényeseket elővételi jog illeti meg akként, hogy minden

négy darab 1000 korona névértékű régi részvény után egy darab uj részvény vehető át 15000 (tizenötezer) koronás 
árfolyamon minden egyéb költségtől teljesen mentesen. Az elővételi jog a közgyűlést követő naptól számított 

Mit 30 nap alatt 1924 május hó 19-től 1924 junius hó 18-ig délelőtt 11 óráig a hivatalos órák alatt a bank pénztárá
ig gyakorolható. Az uj részvények ellenértéke az elővételi jog gyakorlásával egyidejűleg fizetendő be.

A jegyzési idő alatt nem érvényesített elővételi jog elveszettnek tekintetik és elveszettnek tekintetik akkor 
is, ha vele kapcsolatos részvénybefizetés a fenti időre nem történik meg.

dk A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a régi részvényesek által elővételben netán át nem vett
uj részvényeket szabad kézből, de 15000 koronás kibocsájtási árfolyamnál nem alacsonyabb áron a közgyűléstől 
számított három hó alatt értékesíthesse. Az uj részvényekből befolyó 5.000.000 korona az alaptőkéhez, a 70.000.000 K 
tartalékalaphoz csatoltatik. A részvények nyomdai előállítási és illeték költségeit a bank viseli a befolyt felpénzekből.

$ Amennyiben az esetleg szabad kézből értékesítendő részvények kedvezőbb árfolyamon való elhelyezese révén többlet 
mutatkoznék az is a tartalékalapot illeti. Az uj részvényeknek legkésőbb a közgyűlés napjától számított három hona- 
pon belül teljesen befizetve kell lenniök.

Az uj részvények a régi részvények után járó fél osztalékban részesednek az 1924. évi nyereségből. 
Az elővételi jog a régi részvények bemutatásával igazolandó.
Mohács, 1924. évi május hó 18-án.

Mohácsi Mezőgazdasági és iparbank Részvénytársaság Igazgatósága,

8 $ * $

*
%
*

$

*



a MOHA C SI HÍRLAP 1924, május 2\

Piaci árak:

Előzetes értesítés I
Értesítem a m. t. Hölgykö

zönséget, hogy budapesti tar
tózkodásomat megszakítom és 
Mohácson újra 

kalapszalont 
nyitok. Működésemet elsején 
megkezdem. Elváltatok min
dennemű uj kalap készítést, 
alakítást, díszítést, továbbá 
csokor és koszorú kötést is.

Pencz Emma.
Érdeklődni lehet 133. sz. telefon alatt.

A pécsi kir. törvényszék.

P. II. 4965 7—1923. szám.

Idéző hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy Schaller Mátyás 
felperesnek — Venczel József al
peres ellen 4 darab hordó kiadása 
s jár. iránt indított perében a 
perfelvételre határnapot tűzött és 
felhívta a feleket, hogy 1924. évi 
junius hó II. napján délelőtt 9 
órakor hivatalos helyiségében 
(Munkácsy Mihály utca 2 ház
szám földszint 12. ajtószám alatt) 
jelenjenek meg, egyszersmind 
pedig Venczel József volt német- 
palkonyai lakos alperes részére, aki 
ismeretlen helyen tartózkodik 
ügygondnokul dr. Bezdány Mi
hály ügyvédet lakik: Pécsett ne- 
nezte ki.

A bíróság felhívja az alperest, 
hogy fent megjelölt határnapon 
és órában meghatalmazott ügy
véd áltál jelenjen meg, mert el
lenkező esetben az ügygondnok 
fog helyette eljárni.

Pécsett, 1924. évi május hó 
10-én. Dr. LUTZ s. k. kir. tör
vényszéki biró.

A kiadmány hiteléül:

Gaái László
irodafőtiszt.

Gyógynövény eladás.
A pécsváradi, bátaszéki és szek

szárdi közalapítványi erdőgond
nokságok kezelése alá tartozó 
erdőbirtokokon, a vadon termő 
gyógynövényeknek 1924. évi 
junius hó l-töl 1925. évi május 
hó végéig gyakorolható gyűj
tési joga, 1924 évi május hó 
30 án déli 12 órakor a bátaszéki 
kir. közalapítványi erdögond- 
nokság hivatalos helyiségében 
tartandó zárt ajánlatu verseny
tárgyalás utján bérbe fog adatni.

Ajánlatok a fenti nap délelőtt 
11 órájáig fogadtatnak el.

Részletes felvilágosításokat a 
fent nevezett erdőgondnokságok 
adnak és kívánatra a bérleti fel
tételeket is megküldik.

Bátaszék, 1924 május hó.

Kir. közalap. Erdögondnokság.

25—30 méter széna,
_ _ _ _ _ _ Cim a kiadóhivatalban.

a szerdai hetipiacon

.... 340.000

.... 280.000

.... 290 000

Búza 
Zab 
Rozs 
Tengeri morzsolt uj 280 000
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Vasárnap délután 
azaz május 25-én 

csak A U B S R gyógyszer; ár 

lesz nyitva.

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
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VORISEK LAJOS
DIVATÁRU háza

MOHÁCSTELEFON 127. TELEFON 127.

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

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

kendők.

Kötött bious és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-ridikül 

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak !
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MELTZER E3JIL
drogéria az Arany kereszthez
MOHÁCS. Telefon 128. 

Szép és bájos arca lesz, 
szeplője. májíoltja eltűnik, haa 
CLE0PATRA CRÉMMEI. 

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.

Dús raktár:
Kölnivizekben és illatszerekben.

Első Mohácsi Műszaki üzem 1
Deák-tér 143. Telefon 83. |

Cégtulajdonos: SCHAFFER KÁRORY technikus. I

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

zéseket.
Általános mechanikai munkákat. 
Vízvezeték berendezéseket, icű- 
szereket, feszinérók, telefonok 
és jelző készülékekét. Bármilyen 
vasmunkálatokat. Szivattyúk, 
kutak berendezését. Bármilyen 
villamos motorokat és robbanó 
motorok javítását elvállalom stb

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOBDÁJa MOHÁCS.
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SCHLICK-N1CHOLSON 
4%-es magánjáró cséplőgépek, fél
stabil, stabil, vetőgépek és minden 
gazdasági gépek a legolcsóbban 
kaphatók RÉSZLETFIZETÉSRE is 
Kriippa Egnáciiál 

Mohács, Árok-utca 111. szám- 
Továbbá kapható:

1 éves Hofher ésSchrantz cséplőgép elevátorral 
5** », n m »

12’„ ,J V ”
6-os Magyar áll. 
Hofher és Schrantz 3-as 
3 lóerős benzin motor
900 mméteres jókarban lévő Unrauch cséplő.
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lokomobil

CSERNÁV0LGY1 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. - 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. KLs Alajosné, Mohács.

Kiváló jó bor, must, tej és szesz
mérőkből állandó raktár.

A legjobb minőségű

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és

Budapest, Kossuth Lajos u. 15. 
Továbbá a világhírű

Zeiss Punktál 
szemüvegek és orrcsiptetókből 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő és nászaján
dékokból nagy vá’aszték.

K B a <1 ó 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó* 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos. 
ii- - - - -  -■ 1 ■--
ELADÓ.

ii A Czernik dűlőben 1189 
□-öl szőllő, ugyanott 847 
□-öl lóherés eladó.

Cim a kiadóhivatalban.


