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Járatlan
laposatlan ösvényeken, tüs
kés bozótok között visz az az 
ut. amelyen haladunk. Farad- i 
tan. verejtékkel visszük azt 
a keresztet amelyet vállainkra 
vettünk és ha néha göröngy- 
ben megbotlik megrokkant 
lábunk térdrehullva tekintünk 
a keklő magyar égre uj erő
ért, bátorításért.

Mi tudjuk, hogy nehéz 
munkát vállaltunk magunkra, 
amikor sok-sok évtized ha- ( 
lyagságát, túlságos nemtörő
dömségét gyógyítani, meg- ■ 
változtatni tüztük ki célul ! 
magunk elé.

Oh tudtunk volna mi is ' 
kényelmes, taposott utat ta
lálni. Megtudtuk volna mi 
is azt tenni, hogy’ odaaliunk > 
a lakájok mellé és segítjük 
fújni a hizelkedők kórusát, 
tcnijénezünk azoknak, akik
nek kezében cseng a baksis, 
a mindent felejtető fájdalom
csillapító es butító pénz.

Meg most sem volna talán 
késő visszafordulni. Még most 
is lehetne tálán egy farizeus- 
kodó mea culpát kiáltani és 
visszaáliani azok közzé, akik 
könnyedén, vállvonogatva, j 
sehova sem tekintve járják 

élet napsugaras útjait és 
elfordítják fejüket onnan, ahol 
a bajt, a szomorúságot, en- j 
”ek a csonka országnak ezer 
toját sejtik 1 . . .

De nem tesszük. Járjuk i 
tovább ezt a nehéz utat, j 
Magunkon érezzük sokak 
kérő, esdeklő és egyben bá- 
tofitó tekintetét, amely feled
tet sebet, feledtet fáradtságot j 
•8 biztat a további küzde- i 
lenire.

Mi jól tudtuk azt, hogy 
esznek és igen sokan lesznek, 

‘‘kik mindenben akadékos- 
odnak utunkban, lesznek, ' 

akik ott is akadályt gördite- 
elénk, ahol talán pár 

Percre sima utunk lenne. 
udtuk, hogy lesznek sokan, 

a 1K gúnnyal gyanúsítással, 
hiánnyal és nyelvöltögetés- I

utakon,
sel kisérik vállalkozásunkat, 
de mi ezekkel már akkor 
számoltunk, amikor felismer
tük bajaink kutforrását.

Az egész világon egy uj 
folyamat van keletkezőben. 
A világháború sok embernek 
és sok nemzetnek meginu- . 
tatta az utat, amely boldo
gulása felé visz. Megmu
tatta a célt, de egyben vá
laszút ele is ailitotta, hogy j 
menjen-e tovább egyszerűen, 
simán, könnyedén a régi 
mákonyos nemtörődömséggel 
vesztebe, vagy pedig küzdel
mes, emberfeletti munkával | 
törjön keresztül mindenen 
bozóton, tüskén, vizen és | 
tűzön eev uj élet, egv v.í 1 
hajnal felé.

Mi ezt az utóbbit válasz
tottuk. És nem törődünk a 
gyanúsításokkal, nem törő
dünk a gáncsoskodókkal, mert 
érezzük igazunkat. Mi nem 
törődünk azzal, ha százszor 
is elbukunk, mi nem bánjuk 
azt, ha a közkatonák, a tisz
tek és vezérek ezrei is eles
nek ezen az utón, mi nem 
azt nézzük, hogy ki van 
előttünk, hanem a célt, amely 
felé törekszünk

És az emberek eleshetnek, 
mert az emberek gyarlók és 
halandók, de az eszme élni 
és győzni fog!

A leghatározattabban visz- 
szautasitjuk azokat a váda
kat, hogy mi rombolni aka
runk. Nem! A mi utunk az 
építéshez vezet, de ha újat 
akarunk építeni .el kell taka
rítani az útból a régit. El 
kell pusztítani a bagolyvá
rakat, hogy az éjszaka lo
vagjai is vele pusztuljanak. ,

Ez a rombolás fájhat so- 
sokaknak, de még többen 
lesznek, akik örülni fognak 
neki. És mi ezzel a többség
gel megyünk bajukban s 
majdan örömükben is.

Mi érezzük, hogy a jövő 
nekünk ad igazat!

Hogyan dolgozik |az állam 
rendőrség?

A rendőrség nehéz munkája
Séta az áilamrendőrségen.

Öt hónapja mőköd'k már a 
közé- lek hasznára városunkban 
a M kir. Államrendőrség. Az 
embe ek legnagyobb része, csak 
azt az ide-oda mozgó egyenruhás, 
katonásan tisztelgő, minden kér
désre tisztelettudással válaszoló 
őrsze net latja, aki éjjel-nappal 
ott ál a posztján, őrködik vagyon 
és é>t felett. Van ezekben az 
embc ekben valami különös vo
nás, egy tiszteletet parancsoló 
jelen.-ég, mely a népréteg egyes 
oszta yainál feleimet, soknál bi
zony*  s fokú ellenszenvet ger
jeszt Hogy mennyire indokolat
lan a félelem és mennyire jogta
lan •» tiszteletlenséggel párosult 
elb1 s env, azt a jövő befogja 
. . . :gy !e$ .
arra biztosíték a rendőrség egyik 
illustris tagjának kijelentése: 
<Rend csak ott lehet, ahol jog 
és kötelesség fogalommá válnak 
az ember énjében »

A sajtó nem lehet, a közélet 
darázsfészke, melyből a más vé
leményen levők táplálkoznak, 
hanem legyen a közvélemény 
irányadója, a rend és béke istá
polója. A sajtó szerves lényévé 
lesz a rendőrségnek, ha a közös 
cél eléréséért egy akarattal sok
szor közös eszközökkel munkál
kodnak a rend megteremtésén. 
Mi nem a mozgó őrszemet, ha
nem azt a sokak által nem ismert 
szervet és munkakört óhajtottuk 
a közönséggel megismeitetni, 
hogy némi képet alkothassanak 
és azok, akik ügyes-bajos dol
gaikban arra járnak, tudják kihez 
forduljanak.

A püspöki palota első eme
letének balszárnyán foglal helyet, 
az 1—7-ig jelzett szobákban az 
államrendőrség. A folyósón feszes 
tisztelgéssel fogad az ügyeletes 
rendőr. (Jj ember, nem ismer 
még. Felvilágosit: A tanácsos ur 
szabadságon van, helyettese Papp 
dr. kapitány ur. Hozzá megyek. 
Előadom jöttöm célját. Kérésem 
egy pillanatra az idegenség ár
nyát hozta be magával, de a 
következő percben már a legszí
vesebb válaszokat kapom.

Elmondja, hogy mint közismert 
is a kapitányság vezetője

Vozáb József m. kir. állam
rendőrségi tanácsos, 

aki a következő ügyeket intézi: 
1. Elnöki és bizalmas ügyek,

2. Intézkedés tűz, árviz, földren
géssel, 3. Egyesületek működé- 

! sének ellenőrzése, 4. Gyűlések 
engedélyezése, 5. Nyilvános szin- 
előadások engedélyezése, 6. Lő
szerek, fegyverek készítésének és 
árusításának ellenőrzése, 7 Ital
mérési engedélyek, 8. Újság el- 
árusitási igazolványok kiadása 
és ellenőrzése, 9. Sajtó rendészet 
Helyiség 7. számú szoba

A bűnügyi osztály 
vezetője dr. Papp Lajos m. kir. 
államrendőrségi kapitány Hozzá 
tartoznak: 1. Bűnügyek, 2. Ro
vott multuak nyilvántartása, 3. 
Internálás, 4. Balesetek, 5. Áüad 
hullák eltakarítása. 6. Nyilvános 

1 hfávpn tatáit ön és közveszélyes 
elmebetegek és elhagyott gyer
mekek elhelyezése. Helyiség 4. 
számú szoba. Beosztott tisztvi
selő Eőry Mária dijnok.

Kérdéseimre megtudom, hogy 
dr. Papp kapitány Debrecenből 

ahol átélte az oláh megszállás 
minden kálváriáját — Pécsre ke
rült, majd néhány héttel ezelőtt 
Mohácsra helyezte felettes ható- 

I sága. Igy Mohácsról még nem 
tud véleményt alkotni. De úgy 
látja itt is külön-külön tagozódva 
élnek az emberek.

Hogy van megelégedve az uj 
helyével ?

— Mi — úgymond — úgy 
vagyunk a társadalom nagy réte- 

' gébé beékelve, mint sok más 
szükséges intézménye az állam
gépezetnek, azzal a különbséggel 
mégis, hogy mi alkotjuk sokak 
szemében a szükséges rossz 
fogalmát Hogy miért? Talán, 
mert mi rendet teremtünk, őriz
zük a magán és a közvagyont, 
megóvjuk az emberéletet? Tudjuk 
jól, kötelességszerü ténykedé
sünk gyakran vált ki ellenszen
vet az embereknél, de a törvényt 
részben a rossz meggátlására 
alkották, mi pedig a törvény 
holt paragrafusainak élő memen- 
tói vagyunk. No igen . .. emberi 
érzelmek vezetnek, ahol a jó in
dulat használ még és célra ve
zető, de kérhetetlenek vagyunk,, 
a rosszindulatú gonoszsággal 
szemben. — El kell ismernem, 
hogy AfoAdcso/t kevés a bünőző. 
Ami történik, az inkább emberi 
gyengeség szülötte és nem a 
lelketlen rosszé. Természetes, 

I bízom benne, hogy Mohács kö-
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zönsége osztatlanul megérti ami 
rendeltetésünket, melynek ered
ménye a közre egyformán hasz
nos és üdvös lesz.

Elköszönök abban a tudatban, 
hogv bár egykor másként volt, ' 
de adja Isten ugy legyen !

A rendőri büntető osztály 
vezetője dr. Kasztcll Aladár m. 
kir. államrendőrségi kapitány. 
Beosztva Kolossváry Dénes, v. 
főhadnagy. Ide tartoznak: 1. 
Rendőri büntető bíráskodás. 2. 
Kihágás. 3. Szálloda felügyelet. 
4. Személy és áruszállítási esz
közök, gépjárművek ellenőrzése 
és engedélyek kiadása. 5. Tolonco- 
lás. 6. Főzésre használt réz edé
nyek ellenőrzése. 2. sz. szoba.

Dr. Kasztell kapitány a leg
nagyobb készséggel magyarázta 
ügyosztályának munkakörét Ha- 
marjába elő sorolt egv nehányat 
az itt divó ősi szokásokból, me
lyekkel szemben a törvény pa
ragrafusai abszolúte érzéktelenek. 
A lakadalmas esti cseréptörések, 
kapudöngetések, a város csend
jét, zavaró éjjeli zene-bonák, lö
völdözések. Azután a tisztaság 
sokszor megénekelt remeklői, a 
szennyvíz kiöntés, szemét kido
bás, járda tisztogatás stb.

<Visszaesés ? nem kérem, alig, 
vagy talán nem is akad vissza
eső bűnös ezekben a kisebb 
dolgokban. Merem állítani, hogy 
Mohács nagyobb része jogszerető. 
Tudom, hogy vannak, akik ne
hezen illeszkednek beie az uj 
rendbe, de nem rajtunk múlik, 
hogy itt is, mint -mindenütt, ahol 
az államrendőrség működik, le
morzsolódjanak az ellentétek és 
egy békés együtt működés fej
lődjön ki.>

Mennyi melegség, mennyi sze
retet arad ki ezekből a szavakból. 
Innen a

lakásügyosztályba 
néztem, ahol városunk régi is
merőse, dr. Fazakas Péter m. 
kir. allamrendőrségi fogalmazó I 
áll az ügyek élén, a 6 sz. szo
bában Beosztva Horváth Pál 
dijnok, rendőrségi nyilvántartó. 
Ide tartoznak: 1. Lakás ügyek. 
2. Külföldiek ellenőrzése, kiuta
sítás 3. H .társzéli ügyek. 4 Er- i 
kölcsi bizonyítványok. 5. Útleve
lek kiállítása. 6. Erkölcs rendészet.

«Mit mondjak a lakás 
ügyekről ? Ez egy nehezen le
küzdhető rém. De sokkal köny- 
nyebb lenne megbirkózni vele, 
ha az embereket testvéri szeretet 
vezérelné. Itt a paragrafus sok
szor lenne kétélű fegyver, ha a 
szép szó hatalma nem győzne a 
sziveken. Négy hónap alatt el
helyeztem az államrendőrség ösz- 
szes tisztviselőit és alkalmazottait, 
az átvett restantiákat elintéztem, 
u£y. hogy függő ügy egyáltalán 
nincsen. Most kevesen utaznak 
külföldre. Az erkölcsök teljesen 
kielégítők.»

A rendőr őrszemélyzet 
(jólesik Tivadar m. kir. rendőr 
felügyelő vezetése alatt áll. Hiv. 
helyisége a 3. sz. szoba.

— A legénység — válaszolja 
Gálcsik felügyelő, fegyelme

zett és kötelességtudó. Egész 
törvénytárt, rendelet halmazt 
kell betanulniok. És mindegyik j 
becsülettel áll helyén. Bárha a 
közönség bennük a nyugodt 
éjszakák, a közbiztonság éber

I őreit látná és méltón értékelné 
nehéz munkájukat.

A segédhivatalban Tomázy Fe
renc hivatali tiszt végzi a munkát, 
három segéd munkaerővel az ik 
lató és kiadói munkákat. 5. sz. 
szoba]

A detektív osztály főnöke Nagy 
Ignác csoport vezető. Itt futnak 
össze és innen indulnak ki a 
nyomozás szálai. 1. sz. szoba.

Hétfőn és kedden bírálta el a zsűri a beérkezett pályaműve
ket. A szépség és célszerűség mellett a megépitlietőségre 

helyezték a fősulyt.
A mohácsi fogadalmi templom 

ügye, amely az egész országban 
oly élétik visszhangra talált és 
építészeink legjobbjait ösztönözte 
pályázatra a héten egy lépéssel 
ismét előbbre ment a megvaló
sítás felé.

Hétfőn érkeztek Mohácsra a 
zsűri tagjai, hogy a beérkezett 
pályázatok felett döntsenek. A 
zsűri tagjai, dr. Szőnyi Ottó a 
Műemlékek Országos Bizottságá
nak előadója, Budapestről, Pilch 
Andor oki. építész egyházmegyei 
mérnök Pécsről és Szepesy Sán
dor oki. építész Budapestről 
voltak

A zsűri tagok két napon át ta
nulmányozták a beérkezett pálya
müveket és azokat minden szem
pontból felül bírálták. A dö'ies 
kedden délután történt, amik >r is 
a következő javaslatot intézték a 
mohácsi r. kath., egyházi ’g 
elnökségéhez :

• Az 50 q búza ellenértékét 
képező első díjra és a kivitellel 
a megbízásra Árkay Aladár mű
építész 2. sz. köralaprajzu ter
vezetét tartjuk érdemesnek (Ár- 
kaynak t. i. két pályaműve volt. 
Szerk.)

A 30 q búza pénzbeli ellen
értékét képező 2. dijat Rados 
Jenő oki. építésznek, a 20 q 
búza pénzbeli ellenértékét képvi
selő 3 dijat fíogdánffy és Ger- 
lóczv oki építészeknek Ítéljük 
oda.

Dunaszekcsöi állandó

Holnap nagy napja lesz Szek- 
csőnek: uj elöljáróságot választ. 

1922 április 25 én egyhangú 
lelkesedéssel választotta ’ meg a 
község mostani érdemes biráját, 
Szűcs Györgyöt. Bticsuzásul, 
meg kell állapítanunk, hogy 2‘ 2 
évi működése után nagyon kü
lönös váddal illetik őt. Ez a 
biró ellen elhangzó vád ugyan 
dicséretként száll vissza az. em
berre. Azt mondják ugyanis róla, 
hogy jó biró volt, de meg volt 
az a hibája, hogy túlságos jó 
ember volt.

A jósága révén meg is tartjuk 
őt jó emlékezetünkben, — és 
hálával gondolunk jó szivére. 
Ugyancsak hálaérzettel búcsú
zunk a tehetséges és ambiciózus 
másodbirótói,Kappelmayer Ádám- j

Rendőr őrszoba 
kettő van, egyik az l-ső körlet 
őrség a Dobozgyárban, bejárat 
a kórház felől, a ll-ik a város
házán.

Rég elmúlott dél, amikor ki
értem a folyósó végére, még egy 
pil antás vissza és magam is 
azzal távoztam, vajha találkoz
nának az Isten adta Nép és a köz- 

i rend patinás őrei. Pécsi.

Mély tisztelettel javasoljuk to
vábbá, hogy tekintettel azokra az 
értékes művészi eszmékre, melyek 
Szende Andor és Ybl Miklós 
oki. építészek terveiben kifeje
zésre jutnak, ezen tervek 10—10q 
búza pénzbeli egyenértékért az 
egyház község által megvásárol
tassanak, miután nevezett építé
szek tervei azok tulköltséges volta 
miatt pályadijakkal jutalmaz
hatók nem voltak
Végül indítványozzuk, hogy Fanta 
Istvánt művészi interieurjéért, 
továbbá Csacsinovics és Obrin- 
csák építészeket időt és fáradt
ságot nem kímélő szorgalmukért 
a hitközség külön dicséretben 
részesítse.*

I X
Arkay Aladár müve egy kupo

lás templom, amely főleg kiváló I 
központos elrendezésével és cél- | 
szerűségével nyerte meg a zsűri I 
tetszését.

A zsűri véleményét az egyes 
müvekről Budapestről írásban i 
fogja megküldeni, amikor majd 
mi is ismertetni fogjuk.

Még megjegyezzük, hogy a i 
végleges döntés a pécsi püspök 
gróf Zichy Gyula által történik, 
ami azonban már csak formálitás 
és Árkay müve végleg pálya
nyertesnek mondható

Dr. Frey János apátplébános i 
Árkayt Mohácsra hívja s vele 
személyesen fog egyes fontos i 
részleteket még megbeszélni.

munkatársunktól. —

tói és reméljük őt viszontlátni a 
porondon.

Az uj választások küszöbén 
felhívjuk a község lakosságát 
arra, hogy jól fontolja meg, kit j 
választ meg birájának, mert a 
közel jövőben nagy feladatok 
megoldása vár a községre s ehhez j 
bizony olyan bíróra van szükség, 
kinek helyén az esze és a szive!

Önmaga és községe ellen vét, 
akit kicsinyes önző érdek, bor, 
vagy sógorság-kotnaság elve visz 
a szavazáshoz. Becsületes embert 
a választásban nem irányíthat 
más, mint lelkiismeretének szilárd 
meggyőződésen alapuló szava. 
S hogy ez így legyen, azt elvár
hatja a fejlődést sóvárgó község 
jövendőjének érdeke és elvár
hatja minden egyes polgárától I

Olyan emberre van szüksé 
günk, aki értelmes, széleslátó, 
körű s aki jellemszillárdságánafc 
önálló gondolkodásának s a k^. 
ügyekkel való törődésének a mulL 
bán is jelét adta, aki személyi 
ben garanciát nvujt arra, h0\ 
ezt a nagy községet fölfelé \K 
képviselni tudja!

A közügyekben való szereplét 
mestersége ugyanis éppen olyan 
mint az úszás. Hiába mutogatja 
nekem az úszómester akár 3 esz- 
tendőn keresztül, hogy hogyan 
kell a tempót csinálni, bezze» 
nem tudok úszni, ha bele nem 
megyek a vízbe! Furcsa volna, 
ha a község olyan emhert akarna 
birájává választani, aki csak — s 
szárazon tud úszni és akit köz
szereplésben még nem láttunk!

Azt hisszük, a község minden 
polgárának helyeslésével találko
zunk, ha azt álltjuk, hogy « 
kívánt tulajdonságok teljes mér
tékben feltalálhatók

Mayer Józsefben,
aki, mint erdőbirtokossági elnök, I 
mint megyebizottsági tag és mint I 
másodbiró mindenütt derekasan | 
megállotta helyét, — kinek látó- I 
körét természetes intelligenciáján 1 
kivül szélesre bővitette a bábom 
nyújtotta ezernyi tapasztalat.

Mayer olyan ember, akinek I 
teljesen önálló véleménye van I 
emberekről és dolgokról s hozzá | 
kemény dereka, mely nem inog | 
nádszál módjára, mások kénye- I 
kedve szerint.

Ami a magyarságát illeti, hát I 
biz ő német, de csak annyiban, I 
amennyiben németül /s beszél. I

Ami a másodbirói állást illeti, | 
annak betöltését az idén a szi- I 
getiekre bizhatnók, mert a sziget I 
lélekszáma arányában ugy sincs I 
képviselve, miután az elöljáróság | 
13 tagja közül a múlt válasz- I 
tásnál is csak 1 esküdtet adott, I 
holott lélekszám arányban 4 es- I 
nék rá. A szigetiek közül a köz- I 
hangulat Kovács Jánost kívánja 
az albirói állásra helyezni, aki 
fiatal kora ellenére is már meg- I 
mutatta, hogy tud úszni és pedig 
az árral szembe is. A forradalom 
idején, a kavarodásban sem vesz- | 
tette e! fejét és élete kockáztatá- I 
savai is kész volt a vagyonbiz- ? 
tonság oltalmára kelni. A föld
reform tárgyalások alkalmával ö 
volt az igénylők bizottságának 
lelke és sokat köszönhet neki a 
lakosság.

Nemzetiségi tekintetben teljes 
az egyezség, mert a régi meg
állapodás szerint a magyar anya
nyelvű bírót német ajkú váltja 
föl, a németajkú, másodbirá 
helyett viszont magyar következik, 
épen ugy a német közgyám után 
magyaron van a sor.

Legfontosabb dolog, hogy * 
választásból ne csináljunk pád* 
kérdést, és felejtsük már egyszer 
el a Mirbach—Prakatur-féle ellen
téteket, mert a község java ezt I 
kívánja tőlünk.

— A novemberi drágulás 
2-5 százalék volt. A niegelhe* 
tés november hóban atlag kel 
es fel százalékkal drágult, amely 
drágulás oka a lakbér emelkedem 
volt. Az átlagos árszínvonal eyP* 
megélhetési cikkekben nem vál
tozott.
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Olvasóinkhoz.

4 Dunavidék mull heti 
s:ti)líliban oldalakat szán an- 
mú. Iv gy laj unkát az ö spe- 
íh. is rabu.isztikájavai befe- 
htiitse. k u

Hí meg vagyunk győződve, 
f,(ív ez neki nem Jog sike- 
ritíni zl mi erőnk igazságunk 
grzeteben tan. büszkeségünk 
pedig az. hogy a közönség 
szeretető lapunk iránt mind- 
n.kabb növekszik és lapunk 
ma mar oly példányszámban 
fordul meg a közönség köré
ben. amelyet ck soha elérni 
nem fognak.

A veszekedéseket a mohá
csiak már teljesen megelégel
lek. itt mindenki bekét és 
munkát akar, z4 folytonos 
askalodás csak annak kenyere, 
aki a zavarosban halászni 
akar o ezert mi laptársunkat 
mm Át vetjük ezen az utón, 
kit tudjuk, hogy a mi közön
ségünk nem kiváncsi vcszeke 
destkre fuizlése megelégelte 
azokat. Ha az ő közönségük 
vágyódik a más portája előtti 
sepergt lésre: am tegyék meg ők!

A másik okunk pedig, hogy 
a förmedvényre es az abban 
foglalt nyelvöltögetésekre nem 
válaszolunk az, hogy azok 
írója ellen a Mohácsi 
Hírlap hasábjain súly os. 
sokszor megismételt vá
dak jelentek meg, ame- 
1) ek még ma sincsenek 
tisztázva. Mindaddig, amíg 
ezek el nem intézteitek mi er
kölcsileg oly magasan érezzük 
magunkat felettük, hogy nem 
tartjuk érdemesnek szóba állni 
ttlük.

A szerkesztőség és 
kiadóhivatal.

~ A kormányzó névnapja 
“u,i szombaton fenségesen szép 
ünnepe volt az annyi fényt, dicső- 
*8® át* tt királyi várnak A Mi- 

Egyetemi és Főiskolai Ifjúság 
26rt s°mkban mintegy tizenkét- 
f2rtI vonultak fel a királyi vár 
^arara, hogy Magyarország 
'hiányzóját nagybányai vitéz 
orthy Miklóst neve< apja alkai- 

“abol, szeretettel üdvözölje. Ka- 
?uuZerie ütemeire dübörgő lép- 
««Ktl közeledtek a vár fele, ahol 

fség fegyverbe lépett es zászlót 
az Vonuló ifjúság fegyel- 

eaeÜ tömegének, üdvözölte őket.
'ar udvarán katonai négyszög 

' 2eFén, a messzire fénylő fáklyák 
,tneke- egy hatalmas M betűt 

eJezxe állott fel. Amikor a kor- 
« ar‘-,z® az erkéiyre lépett, az ifjú 

■'er melyéből feltörő, hatalmas 
jen fogadta A zenekar a Hint-

1 játszotta, utána pedig az 
e*kar a Hiszekegyet enekelte el.

Kossalka János műegyetemi tanár 
.<< szöntötte a k< rmányzót. Horthy 
Miklós kormányzó meleg szavak- 

, ka! köszörre n tíg ., szeretető. 1 
mentett közvetlen szav k ,t. Zug. 
é enzés követte a kormányzó

■ sz-.viit, mely után . tiekesek 
ajkíiró] felhangzott a N m i Nem '

• I fonó le kékbe vés t öi 
issi Ka unas kptekkel vonul ak 
el a kormányzó előtt, aki simo
gató meleg szeretettel nezte. a jövő 
hadsereget.

Mohácson a belvárosi pfc 
| bánián Halvax József ny. ap t 
i szolgáltatta a szentmisét, ntehen 

a hatóságok és hivatalok képvi
selői nagyszámban voltak jelen 
.\ varos lobogó díszt öltött, az 
iskolákban a nap jelentősegéről 
meleg szavakkal emlékeztek.

— A Szociális Missziótársulat 
j szokásos jótékonycélu n űsoros 

tai cestélyét ezen a télén is januar 
I 6 an tartja meg az Iparosok Ol

vasókörének termeiben »Tcrpsi-
■ chore birodalmában" cimü álom

képet mutattak be kilenc táncban 
61 szereplővel. A próbák lazasan 
folynak Részletes programmot 
lapunk legközelebbi szamaban 
hozunk

— A Mohácsi Hírlap kará
cs' nyi szama. Lapunk karácsonyi 

' szama, mint minden évben, u y 
ezúttal is karácsonyra bővebb, 

1 változatosabb tartalommal fog 
j megjelenni. Olvasóink figyelmet 

mar előre is fe hívjuk az idei 
számra, amely a tavaly mái sokkal 
nagyobb lesz es az ünnepekre 
sok olvasni va.ót fog nyuj ani

— Törvény készül a rádió 
általános bevezeteseröl. A kor 
nrány törvényjavaslatot készít elő, 
amellyel a rádiót a talanosan 
óhajtja bevezetni. A törvény tér 
vezet dolgában mar folynak a 
tárgyalások es a cél az, hogy a 

> törvény oly«n legyen, amely töke- 
I letessegében első helyen álljon az 
| összes külföldi hasonló törvények 
j fölött.

— A „MANSz" íeadéiutánja
■ az iparoskörben Vasam; p dél
' után rendezte a mohácsi MANSz 

az iparoskor helyiségeben az első 
( teli 5 órai teadélutánjat. A terein 
1 zsúfolásig megtelt, ugv hogy igen 

sokan hely hiányában kenyte enek 
I voltak eltávozni. A feladást a MANSz 
I hölgyei nagy buzgalommal köz- 

megeiegedésre vegeztek. A közön- 
I seg derűs kedvben vig muzsika 
' szó mellett töltötte el a délutánt 
| A nagysikerű teadelutant egy rövid 

ideig tartó tané fejezte be. A leg
közelebb 5 órai tea karácsonyi 

. második napjan lesz megtartva.
— Kántorváiasztás Duna- 

szeke ön. Nov. 30 án tartottak 
Szekcsóu a kántorpróbát Nem 
nagyon tolakodtak a pályázók, 
mert az állás a pénz leromlása 
következtében szinten leromlott : 
a természetbeni járandóságokat 
leszámítják a fizetésből. Pályázták 
Seitz Antal gyüdi, Pohl István 
pécsi és Schön Antal vaskuti kan 
torok. Próba után a vélemények 
meglehetősen megoszlottak es már 
csaknem kétfelé szakadt az iskola
szék, de végül mégis győzött az 
egység érzésé és a dec. l-én 
tartott választáson egyhangúlag 
Seitz Antal gyüdi kantortanitót 
választották meg Az uj kantor 

I gyüdi születésű, 23 éves fiatal 
ember Állasát január 1 én fog
lalja el.

— Országos vásár Folyó hó 
22-en Mohács* 1 országos vásár 
lesz \ észmen' - hel.röl minden
féle allat felhaj ható.

— Az Iparoskor íeadéiutánja. 
A Mohácsi Ipm-sok Olvasóköre 
felbuzdulva az. a sikeren, amely 
a MANS’ eddigi teadelutanjait 
jellemezte, elha .fozta, hogv kará
csony masodt ... ián szintén rendez 
teadelutant. Az Iparoskor teadél- 
11 11 11 b ; oi", ara szinten sikerülni 
fog, nurt ezek a vasarnap es 
ünn-. pn. r délutáni szórakozásuk 
igen kedxeltte kezd-, nek lenni 
Moh csen es mar a nagy érmét 
keil majd kibővítem, mert nem
sokára nem tudjak majd benne 
elhelyezni a nagyközönséget.

— Mohács első polgármes
tere — Amerikában, hietünk 

■ mindjárt megmondani, hogy nem 
I Margitai Lajos dr polgármester 

.ment Amerikába, hanem csak a 
I hite megvalasztatusának és első 
, polgármes ersegenek. Ugyanis az 
; Amerikai Magyar Népszava októ- 
i bér 18-iki szamaban, amely csak 
. most ért Mohácsra a következő 

kis hirt közli:
Mohács első polgármestere. 
im.p ment vegbe a nagyköz

ségbo; lei dezett tanacsu varossá 
alakú t Mohácson a polgármester 
valasz as. A v ros polgármi steré- 
veegyhangú ag M..rgi’ai Lajost 
választottak meg, akit Lipoka- 
ties főjegyző, majd a varos 
1 k'.ssaga nevében Frey János 
upátp;ebarios üdvö u.t.
— A munka jutalma. F. hó 

14 en délelőtt a Moh-.esi Iparosok 
Olvasóköre nagytermében meg 
ható ünnepség készül, amelyen 
36 t vi becsületes munka jutalmát 
1< giak ünnepélyesen átadni Bla- 
zics Menyhért cipeszsegédnek. A 
Mohács es ki-rnyekbeii Ipartesiület 
ez alkalommal rendkívüli közgy ű
lést tart, amelyre valamennyi tág
ját ezúton is meghívja. De meg
hívja a munkásságot is. hogy azok 
is reszt vegyenek munkástarsuk 
eme kitüntető ünnepen. Az ün- 

I népségre dr Gunther Mihály 
keresk. es iparkamarai főtitkár es 
Vétek titkár is lejönnek Pécsről. 
A rendkívüli közgyűlés kereten 
belül Freytag Karoly a Pécsi Ipari 
es Hitelszövetkezet igazgatója a 
kisipari hitelről lóg előadást tar
tani, ami viszont a kisiparosság 
miiéi számosabb megjelenését 
teszi kívánatossá.

— Tanfelügyelőt látogatás 
Dunaszekcsön. Berze Nagy János 
a varmegye uj tanfelügyelője dec. 
3, 4 es 5 én Tóth Aladár nép
művelési titkár és Sziebert Róbert 
a pécsi elemi iskolák felügyelő 
igazgatója kíséretében a szigeti 
állami iskolát látogatta A haza 
fias érzésű tanfelügyelő ez alka- 

i lommal a szigeti népies tovább
képző tanfoly am előadását is vé
gighallgatta es annak működésé
vel szemben teljes megelegedesét 
fejezte ki s a ha Igátokat kitar
tásra buzdította. Latogatasanak 
egyik oka a tervbevett 2 uj szigeti 
iskola helyének megtekintése volt. 
Erre a 2 uj iskolára azért van 
szükség, mert a nagy kiterjedésű 
szigeten meg vagy 70 tanköteles 
nő fel dudva módra, minden ok
tatás es rendszeres nevelés híján. 
A terv szerint az uj iskolák epu- 

' letét az érdekeltek adnak, a taní
tókat pedig az allam fizetne

— Találtatott Mohácson 1 drb 
olvasó (rózsafüzér), 1 drb tarca 

pénzzel, különböző iratokkal es 
1 drb őstermelesi községi bizo
nyítvánnyal. Igazolt tulajdonosa 
átveheti a rendőrkapitányságon.

— .Dunántúli Közélet" ci n- 
mel Dombóváron ui hetilap indult, 
hetenkent kétszeri megjelenesse.. 
Az ujlap felelős szerkesztője Vmek- 
ker János, helyettes szerkesztője 
dr. Szilágyi Tibor, lomunk.Harsa 
pedig Suranvi Miklós a mmd 
nagyobb hírnévre szert tev > ki
váló író

' ént t: endváltozr a pécs- 
budapestt vonalon. A pécsi M tv. 
üzletvezetőig forgalmi es keres
kedelmi osztályának közlést- sze
rint december 15-től kezdve a 
budapesti és barcsi vonatok me
netrendjében a következő válto
zások állnak be : December ló tól 
kezdve Budapest Zágráb—Fiume 
között 1009. es 1010. sz alatt 
egy uj gvorsvonatpar helyeztetik 
forgalomba, mely vonatok Buda
pest—Róma között 1. es II. oszt, 
utasok reszere közvetlen kocsit 
továbbítanak. Az 1010. sz. g\ors- 
vonat indul Budapestről 22 orz 
30 perckor, Ujdombovaron csat
lakozást ny er a Pécsről 22 óra 
50 perckor induló 1919 a számú 
személyvonattal, Zagraboa 7 óra 
10 perckor. Fiúméba 13 óra 20 
perckor Velencébe 22 óra 50 perc
kor es Romába másnap 11 óra 
55 perekor érkezik. A 1009 sz. 
gyorsvon.>.l Romából i7 óra 40 
perckor, Vek-ncebői 6 óra 25 perc
ki r, Fiúméból 14 óra 15 perckor, 
Zágrábból 20 óra 55 perckor in
dul, Ujdombováron csatlakozást 
nyer a Pécsre 7 óra 40 perckor 
erkezö 1920. b. számú vonathoz 
es Budapestre 6 órakor érkezik. 
Egy idejűleg a Budapestről 13 oia 
20 perc Kor induló 1004 sz. gyors
vonat közlekedése Kaposvár— 
Gyékényes között megszűnik és 
e gyorsvonat csak Kaposvárig, 
illetőleg Pécsén at Eszekig fog 
közlekedni. A Pécsről jelenleg 10 
óra 5 perckor induló 1907/1003 
sz gyorsvonat december 15 tői 
kezdve Pécsről 9 óra 30 perckor 
fog indulni es Budapestre mar 14 
óra 30 perckor fog érkezni. A je
lenleg Pécsről 9 óra 30 perekor 
induló 6217 sz. barcsi személy
vonat mar 8 óra 55 perckor indul. 
A jelenleg Budapestről 21 óra 20 
peickor induló es Pécsre 5 óra 
40 perckor érkező 1920. a számú 
vonat december 15 lói kezdve 
Budapestről 23 óra 5 perckor in
dul es Pecsre 7 óra 40 perckor 
perckor érkezik. A jelenleg Uj- 
dombóvárról 4 óra 20 perckor 
induló es Pécsre 7 óra 35 perc
kor erkezó helyi személyvonat 
forgalma rne szűnik.

— Jakab György gépősz- 
kovácscsal kapcsolatosan egy 
közlemény jelent meg lapunkban, 
amelyre nezve ftevezett most kéri 
helyreigazítani, hogy az azóta 
megtartott bírósági tárgyaláson 
béig;./.olást nyert, hogy az egesz 
tgy tanoncának alaptalan bosszú
müve volt.

— A mohácsi múzeumnak 
ajándékoztak : Hereb Antalné — 
szoknyát, derékot, fejkendőt, kö
tényt (va.amennyi selyemből). 
Szekeres Sándor — lándzsát 
(csencsevár), 2 rézpenzt, 6 ezüst 
pénzt, 1 emlékérmet (XVI.—XIX. 
sz.), Birtalan Erzsébet — 2 drb 
forradalmi 25 koronás papírpénzt. 
Horvát Imié — 1 rézpenzt (X X. 
sz) Somogyváracz István — 3
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bögrét, 1 tányért, 1 tálat (szöllő- 
hegy, népvándorlás), 1 ágyúgolyót 
és 3 orsót. Havranek Janka 
4 ezüst. 1 I réz. 2 nikkel pénzt 
(XVII—XIX sz.), 11 drb papír
pénzt.

- Jótékonyság Péter József 
cipész egy pár erős gyermekcipőt 
küldött be szerkesztőségünkbe 
karácsonyi ajándékul egy szegény 
gyermek részére. A cipőt az arra 
szorult kiválasztása és átadas vé 
gett a Szoc. Missziótársulatnak 
adtuk at.

— Villanyosság Szekcsön 
inég nincs, de majd lesz! Az | 
egesz a szekcsőiek akaratán mu- , 
lik. Mostanában Tóth János, a 
Dömötör-féle vendéglő csaposa 
vetette föl a problémát és a tele- j 
pet részvénytársaság alakitasaval 
gondolja felállítani. Állítólag loOO 
lámpa jegyzése volna szükséges, 
hogy a kérdéssel komolyan lehes- 
“^n foglalkozni Nem tudjuk hinni, 
hogv volna Szekcsön olyan eni- 
b,r, aki a villany előnyeit: (tisz
taság, egyszerű kezelés, fényerős
ség, tűzbiztonság stb.) ne ismerné 
Nem hisszük, hogy legyen ház
tulajdonos, aki néhány lampa , 
jegyzése álial hozzá ne járulna 
ahhoz, hogy ez a nemes intenció 
vaiora válhasson. Úgy tudjuk, i 
hogy a község is, az uradalom is 
100—100 lámpát számit bevezetni 
a hogy múlt vasárnapig 500 lám
pát legyeztek összesen A magunk 
részéről teljes sikert kívánunk I

— Kitüntetett tanító. \X'eber 
József izabellaföldi nv kantor- 
tanitónak a kormányzó sok évi 
buzgó munkálkodásának elisme
réséül a polgári érdemkeresztet 
adományozta.

— Tüzeset. Egy eddig meg 
kiderithetlen okból könnyen vég
zetessé válható tűz riadója verte 
fel a Joszt gépgyár csendjét szer
dán este. Az aludni térő tanonc 
rémültén futott be a gyár tulajdo
nosához, hogy a reszelővágóból 
nagy füst tódul ki, ott tűz van. 
Az első pillanatban maga Josztné 
is rémülve vette eszre a padlás
ról lecsapódó füstöt és segítségért i 
küldte a hu’, feltépte az ajtót, a 
levegőt kapott zsarátnok langba 
borult A füst utat nyervén, most i 
már latható lett a tűz helye, amit ( 
két vödör vízzel teljes csirájában 
sikerült elfojtani. A gyorsan hely
színen termett tűzoltóknak semmi 
dolguk nem akadt. A kár jelen
téktelen.

— Husti bácsi jószive. A plé
bániára egy deresedő fejű öreg bá
csi állított be es illő tisztelettel bemu
tatta magát, hogy ő Husti István 
ny. fogházőr Olvasta az újságban, j 
hogy megkezdődtek már az ada
kozások a fogadalmi templomra, 
hát ő is eljött. Szegenv ember, 
de amije van ö is odaad;a És 
Husti bácsi feiajanlotta fizetésének 
egy havi összegét, ami cca fel 
millió koronát tesz ki. Megírtuk 
pedig ezt az esetet mindazoknak 
az okuiasra, akidnek az Isten 
többet adott, mint Husti bácsinak, 
hogy adományaikat majdan ahhoz 
mérjek és akkor a fogadalmi tem
plom nagyon hamarosan fel fog 
épülni és szépségé vetekedni fog 
sok sok világhírű templommal.

— A várjsi tanács közlése. 
A tanács közhírré teszi, hogy a 
hazadónak 1925-ik évre való ki
vetése elrendeltetett. Ennélfogva 
felhívja az összes hazbirto<osokat, 
hogy házbér bevallásaikat, melye

ket a városházán a hivatalos órák 
alatt átvehetnek, legkésőbb 8 nap 
alatt a valóságnak megfelelően 
kitöltve a városi adóügyosztály
nál birsag terhe mellett nyújtsák 
be. Hazbérbevallást minden ház 
birtokos köteles adni tekintet nél
kül arra, hogv lakásuk akar bérbe 
van adva, akar nincsen. A vallo- 
mási ivek a külterületen levő 
(szigeti, szőllőhcgyi, tanyai) épü
letekről is beadandó. A bérbeadóit 
lakásoknál a tényleg élvezett bér
összeg a legpontosabban beírandó, 
amel\ lakások pedig bérbeadva 
nincsenek a lakas haszonértékeül 
akkora összeg Írandó, amennyit 
a helyi viszonyoknak megfeleióleg 
a bérbeadóit lakrészekért fizetni 
szoktak. A haszonertek összegébe 
a kincstári hazhaszonreszesedés 
összege nem számítandó be.

Karácsonyi ajándékát 
PÁNCSITS ékszerésznél vegye.

— a pécsi szén olcsóbbodása. 
Örömmel közöljük a közönseggel, 
hogy a pécsi szén folyó hó 8-tól 
ismét olcsóbbodott. A pécsi szén 
nek az ara most a következő: 
Nagy eladásban ab Mohács telep
ről 3#'o forg adóval aprószen 
59.400 K, mosott kocka és diószén 
65 500 K, mosott kovács és borsó
szén 73.000 K, ab Üszög forg. 
adó hozzászámítandó aprós én 
42.200 K, mosott kocka es dió
szén 48 500 K, mosott kovács es 
borsószén 55 500 K. Kis eladás
ban Mohácson forg. adóval apró
szen 65 000 K, mosott kocka és 
diószen 72 000 K, mosott kovács 
és borsószén 80.000 K.

— A KatoiiKus Legényegylet 
f. hó 14 en vasárnap este 8 órai 
kezdettel tartja 1. adventi estjét 
Műsor: 1. A tékozló hu. Költe
mény Irta es szavalja: Führer 
Ferenc 2 Előadás vetített kepék
kel. Tartja : P. Zborovszky Ferenc 
Jezustarsasagi atya. 3. Ibolyka. 
Vígjáték egy felvonásban. Előadja 
az egylet műkedvelő gardája. Hely
árakat tekintettel arra, hogy többen 
tulmagasnak taláttak a múlt vasár
napi helyárakat, most igy alaki 
toltuk: föntartott hely I V. sorok 
10 000 K, ülőhely 8000 K, álló
hely 5000 K. Elnökség.

— NEM KELL egész Mohácsot 
bejárnia, ha bevásárlásait végzi, 
mert VORISEK LAJOS rőfös-, 
rövid- és divatáru üzletében min
denféle szükséglétét egy helyen 
és olcsón fedezheti. —- Divatos 
esőernyők, bőrridikülök és haris
nyak érkeztek !

— A dunaszekcsöl jövede
lemadó kivetése kapcsán a 
jövedelemadót illetőleg felhívjuk a 
szekcsői adózók figyelmét arra, 
hogy a rendelet értelmében azok, 
akiknek 10 holdnál nincs több 
földjük es kát. tiszta jövedelmük 
nem több 20 koronánál, vagy 
akiknek 15 holdnál nincs több 
földjük és kát. jövedelmük nem 
haladjon meg • 15 koronát, nem 
tartoznak jövedelemadót fizetni- 
Ha kivetik rájuk, felebnezhetnek 
az adófelszólamlasi bizottsághoz.

— AnyaKonyvi bejegyzések 
szerint 1924 évi dec. hó 5 tói 
1924 dec hó 12-ig Születések: 
Kekesi Márta, Gadányi Maria, 
Diósi István, Czernics János, Ba
log Katalin. — Házasságkötések : 
nem volt. — Halálozások : Páv
kovics Katalin 20 napos, Somogyi 
Ilona 2 hónapos, özv. Lazíts Dá- 
vidne 24 eves, Pusiberk Matyásne 
70 eves.

A pécsi kir. törvényszék.
Hl. 3943/27. szám.

1922.

A magyar állam nevében!
A pécsi kir. törvényszék, mint büntető 

bíróság sajtó utján elkövetett rágalmazás 
vétsége miatt Schmidt Károly ellen a vád
tanácsnak B. 1. 3943 23. 1923. számú vád
határozatában foglalt vád felett Vásárhelyi 
István kir. tszéki tanácselnök mint elnök, 
Varga Józsii k r. törvényszési biró és 
Vés József kir. törvényszéki bíró, vala
mint dr. Herlicska Imre kir. törvényszéki 
joggyakornok mint jegyzőkönyvvezető 
részvét léiéi Radó Frigyes f.intagánvád- 
lór ak a szabadlábon levő vádlottnak és 
dr. Schmidt Miklós ügyvédnek mint vé
dőnek jelenlétében Pécsett 1923. évi jú
nius ho fi. napján megtartott nyilvános 
tőtargyalás alapján a vád es védelem meg
hallgatása után meghozta a következő 

ÍTÉLETET:
Schmidt Károly vádlott 43 éves, r. k. 

vallásu, mohácsi születésű és lakós, ma
gyar állampolgár, magyar anyanyelvű, be
szél németül és horvátul, nős, gyermekte
len, gyógyszerész, gyógyszerészi oklevele 
van, katona nem volt, vagyonos, bűnös 
az 1914. XLI. t.-c. 1. §-ába ütköző és a
3. §. 1. pontja szerint minősülő sajtó ut
ján elkövetett rágalmazás vétségében, ame
lyet úgy követett el, hogy Mohácson a 
Fridrich Oszkár nyomdatulajüonos kiadá
súban megjelenő .Mohácsi Hírlap' cimü 
heti lapnak 1922. évi augusztus 22-én 
kiadott XII. évfolyam 35. szamában .Mi
nek is van lakásrendelet a vidékén ?' cim 
alatt „Respectátor* aláírassál Radó Firgyes 
főmagántadlórol irt cikk egész tartalmá
val, de különösen annak következő kité
telével : ,A szerb megszállás alatt a ma
gyarokkal a szerbek javara (harcolt), ezert 
jóbara jától Rajics kormánybiztostól ka
pott egy öreg bérletet*, .Most, hogy ki
mentek a szerbek, most könnyebb a hely
zete, most is harcol, sőt ugyanazok ellen, 
akik a megszállás alatt magyarok mertek 
maradni, azoknak az érdekében, akiknek 
nem volt bátorságuk magyarságukat meg
mutatni s kapott ezert egy dobozgyari 
vezérigazgatói állást toliakkal kisérve.'

A kir. törvényszék ezért Schmidt Ká • 
roly vádlottat az 1914. XLI. t-c. 3. §.
2. bek. alapján a Btk. 92. §. alka'maza- 
saval 2V.000 (húszezer) korona pénzbün
tetésre mint főbüntetésre, ezenfelül 10.000 
korona pénzbüntetésre, mint mellékbünte
tésre ítéli ;

A penzbunteté-. behajtását a Bn. 1. § a 
alapjan 3 évi próbaidőre felfüggeszti.

A pénzbüntetés behajthatatliinsaga ese
tere a Btk. 53. §-a alapján 200 (kettőszáz) 
koronánként 1 (egy) napi fogházra kell 
átváltoztatni.

A pénzbüntetést az ítélet jogerőre emel
kedésétől számított 15 nap a’att kell vég
rehajtás terhével a pécsi kir, iigyészség- 
az 1892: XXVII. t.-c. 3. §-ában meghatá
rozott célra megfizetni.

A vádlott a Bp. 489. és 481. jj-a értel
mében köteles az eddig felmerült bűnügyi 
költség fejében 13.601 K 80 fillért és az 
ezután felmerült bűnügyi költséget az 
államkincstárnak megtéríteni.

Köteles a vádlott a Bp. 489, §-a értel
mében Radó Frigyes sértettnek 20.000 K-t 
eljárás és ügyvédi képviseleti költség fejé
ben az Ítélet jogerőre emelkedésétől számí
tott 15 nap alatt végrehajtás terhével 
megfizetni.

A kir. törvényszék a S. T. 43. §-ának
4. bek. alapjan elrendeli, hogy az ítéletet 
jogerőre emelkedése után egesz terjedel
mében a .Mohácsi Hírlap' szerkesztője e 
hírlapban az Ítéletnek részére történt kes- 
besitése után megjelenő legközelebbi szám
ban lendes nyomásban minden lappél
dányban a S. T. 23. §-ában meghatáro
zott következmények terhével tegye közzé.

A kir. törvényszék kimondja, hogy a 
pénzbüntetésért és a bűnügyi költségért a
5. T. 40. §-a értelmében első sorban a 
.Mohácsi Hírlap* biztosítéka erejéig a 
kiadó felelős s amennyiben ezen összege
ket sem a biztosit k nem fedezné, sem a 
vádlottól be nem hajthatók, azokat Fridrich 
Oszkár »i do és nyomdatulajdonos, mo
hácsi lakostól kell behajtani.

A kir törvényszék az Ítéletet jogerőre 
emelkedése után a Bp. 494. §-a alapján 
a pécsi kir. ügyészséggel, továbbá a .Mo
hácsi Hírlap" felelős szerkesztőjével, vé
gűi Mohács község elöljáróságával kö
zölni rendeli.

INDOKOLÁS:
- adiott beismerte, hogy a vád tárgyává 

tett cikket ő irta és a .Mohácsi Hírlap' 
cimü hetilapnak Mohácson 1922. évi aug. 
hó 13-án megjelent Xll-ik évfolyam 35.

számában ő tétette közzé Respectátor alá
írással s azért a felelősseget elvállalta. 

! Védekezésére azt adta elő, hogy őt a ál* 
I megírására lelki kényszer hatása alatt a 
. közérdek .és jogos magánérdekének

óvása vezette. Ugyanis a főmaganvá.tta 
a szerb megszállás alatt a szerbek barát
ságul kereste, benső baráti viszonyba 

i volt Rajics szerb kormánybiztossal, ta- 
vábbá a renegát dr. Andrics szerb fő
szolgabíróval, akit a magyar érzésű mo
hácsiak megvetettek. A mohucsi közvéle
mény abban a társaságban, amely a szer- 
bektől teljes-n elhúzódott az volt, hogy 
főmagánvádló a liptódi bérletet epixs, 
ezért kapta meg, mert igen jó viszonyban 
volt a szerb kormány biztossal. A Mohácsi 
Takarékpénztár r.-t. épen erre a jó vi
szonyra való tekintettel főmagánvadlát 
bízta meg azzal, hogy a tulajdonát kepeeé 
ingatlan eladásút, melyet Rajics szerb kac- 
manybiztos akart megvenni, közvetítse. 
Ennek dacára a főmaganvadló a savé 
megszállás után jó magyarnak csípőit fet. 
bar a háttérben azoknak, akik a sz<rk 
megszállás alatt is magyarok maradtak 
szívesen vetett gáncsot. Ez történt a már
ciusi községi képviselőtestület egyik ülé
sen is, ahol főmagánvadló Magyarország 
kormányzójának mohácsi fogadtatása al
kalmával felmerült költségnek a kötsa^ 

: pénztarbóli kifizetését ellenezte, de csak 
azért, mert a fogadtatás előkeszitésébái,
— amelyet még a szerb megszállás alatt 
a magyar érzésű mag-arak terveztek titok
ban, — tőmaganvádló kimaradt. S mint
hogy főmagánvádló a becsatolt ,Duna- 
vídek* hetilap hasábjain többször tamadta 
vájlottat es öccsét is gunytirgyává igye
kezett tenni, — s mivel vádlott tudomá
sára jutott, hogy főmagánvádló Stefi

(AVyv olvashatatlan sor.)
Főmagánvadló azt adta elő, hogy Rajics 

kormánybiztossal a fe esege révén ismer
kedett meg, meg pedig akkor, mikor a 
szerbek vádlottat és társait internálták a 
ezek főmagánvádló feleségét kerték fel a 
közbenjárásra, mint akiről tudtak, hogy a 
szerb kormánybiztost korábban is ismerte. 
Főmagánvádló téli időben, áldott állapot
ban levő feleségével Pécsre utazott s ek
kor ismerkedett meg a szerb kormanybia- 
tossal, akivel még egy ízben találkozott 
Pécsett útlevele ügyében.

A .Mohácsi Takarékpénztár petárdái pasa
táját demarkácionális vonal kettészelte s 
igy az egészben nehezen lévén kezelheti, 
eladásra került. Rajics kormánybiztos tele
fonon főmaganvádlót kérte fel a vétet 
közvetítésére, viszont a takar-kpenztar is 
Novics Miksa és Hajducska Józseffé 
együtt őt bízta meg az eladás közvetítő
iével, működésük azonban eredményt* 
nem vezetett. Ez ügyből kifolyólag lát
hatták őt a mohácsiak Rajicscsal az Ipa
roskor helyisegében tárgyalni akkor, ami
kor a budai szerb püspök tiszteletére a 
szerbek a helyiségben lakomát rendeztek,
— ea azonban nem jelentheti azt, hogy 4 
a szerb kormánybiztossal intim jó vi
szonyban volt. A liptódi bérletet sem a 
szerb kormánybiztos révén szerezte meg, 
hanem az akkori bérlő, Meiszter Báiiat 
kérte őt fel bérlőtársnak. Főmagánvádié 
kérte az általa előadottak igazolására 
Prezimayer Alajos takarékpénztári igaz
gató mohácsi, Kubicza István erdőtana- 
csos pécsváradi es Meiszter Bálint máiia- 
kéméndi lakósok tanúként! kihallgatását

A kir. térvényszék a valódiság bizo
nyítására a beidézett tanuk kihallgatásai,
— valamint Bizony János, dr. Prakatar 
Tamás, Fridrich Oszkár, Czvenits Antal 
tanuknak a vizsgalat során tett vallomá
sának felolvasását elrendelte, — fogana
tosította, valamint ismertette Mohács nagy
község képviselőtestületének a Kormányéi 
ur fogadtatása alkalmával felmerült kiadá
sok kiutalása tárgyában hozott határosai 
ellen főmagánvádló által beadott feleé- 
bezest.

A kir. törvényszék a főtárgyalas bizo
nyító adatai alapjan nem látja beigazolt- 

j nak vádlott tényállításait, — mert bar 
i dr. Prakatur Tamas vallomásával főm*' 
1 gánvadló által sem tagadott az a köriü- 
j ménv, hogy fómaganvádló felesege révet 
( jó ismeretségben volt Rajics szerb kor

mánybiztossal, igazolva van, — ez ár**' 
bán oly benső viszonyt, amelynek révtB 
főmagánvádló a szerb kormánybiztosi 
előnyöket szerzett volna, nem jelent, á/ 

i benső jó viszony ezzel igazolva nincs » 
I Faragó Gábor tanúnak az a vallomása, 

hogy a szerbektől teljesen elhúzódó sző
kébb körű intelligens társaságnak áltál*' 
lános felfogása volt az, hogy főniag**' 

I vádló a szerb kormánybiztossal jóbarat- 
j ságban volt s hogy a budai szerb p®*" 
: pök tiszteletére a mohácsi Iparoskörbaé 
i tartott lakoma alkalmával a szerb kor- 
; mánybiztos a főmagánvádlóval, — 
J ott Novics Miksa és Hajducska Jóra® 
; társaságában jelent meg — tárgyalt, —
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ncsak nem igatol bensőbb baratsa- 
t különösen nem olyat, amely foma- 

?On’v,(ilót a szerbek javára meg honfitár- 
** e[ier harcra is buzdította volna, anunt 
’tt * vádbeli cikk feltüntetni igyekszik, — 

a,] is inkább, r ért l'rezlmayer Alajos 
vallomása szerint a Mchacsi Taka- 

^„enxtar főmagánvádlót és a vele együtt 
volt Hajducska Józsefet bízta meg azzal, 
‘ a petárdái pusztarészlet eladása tar
aiban a vevőként jelentkezett szerb kor- 
aanybittossal tárgyaljon. Az a körülmény 
italéban, hogy főmagánsádló jó ismeret- 
_\hen volt a szerb kormánybiztossal és, 
jjníj Eridnch Oszkár tanúvallomása sze- 
nrt a renegát dr. Andrics szerb főszolga- 
birú társasagában is megfordult, magyar- 
jilenes magatartást nem jelent s legfeljebb 
u, igazolhatja, hogy a főmagánvádló a 
terhektől teljesen nem húzódott el.

Anna>|kevésbbé sikerült vádlottnak an
nak igazolás*, hogy a liptódi m. kir. köz
alapítványi puszta bérlétét főmagánvádló 
Rzjics 
barati 
javara 
volna, 
ványi

aierb kormánybiztossal való jó- 
vi x -nya következteben a szerbek 
eszközölt harcai fejében kapta 

— mert Kubicza István kazalapit- 
erdőtanác'os vallomása szerint a 

bérlétét meg 1819. évben Meiszter Bálint 
■ar.akeméndi lakos kapta, — Meiszter 
Bálint tanú vallomása szerint p dig a íő- 
auganvádlót Cziegler János tanácsára 
bérlőtársa kerte fel azért, hogy a szüksé
ges pénzt a főmagánvádló utján megsze
rezze, ami annál is hihetőbb, mert Ku- 
bica István tanú vallomása szerint és az 
1918. ev őszen a lakosság a liptódi pusz
tát teljesen kifosztotta s így a bér.ethez 
beruházásokra mindenezetre tetemes pénz 
kellett. E bizonyíték mellett jelentőséggel 
aem bír dr l’rakatur Tamás ama vallo
mása, hogy főmagánvadló a vasúton 
•lőtte eldicsekedett, hogy a szerb kor
mánybiztos révén akarja s reményli a lip- 
tódi puszta bér.etet megszerezni.

De nem sikerült vádlottnak azt sem 
igazolni, hogy főmagánvadló a szerbek 
kivonulása után azok ellen inditott har
cot, akik a megszállás alatt erős magyar
ságukat megőriztek s harcol azok javára, 
akiknek nem volt bátorságuk magyarsá
gukat • megszállás alatt megmutatni, — 
aaert az ide vonatkozóan előadott ama 
tényállítás, hogy főinaganvadló Mohács 
köaseg kepviselőtestülete által Magyar
omig kormányzójának fogadtadtatásával 
felmerült költségeknek a község pénztá
riból v.l ■ kiutalása tárgyában hozott ki- 
•talo határozatát megfelebbezte, — igazo
lja ellenere sem allkaimas bizonyiték 
annak igazolására, hegy főmagánvádló 
aiirdent támadott ami magyar, hogy a 
megszállás alatti magaviseletét palástolja, 
mert a felebbeze» indokolásában a fósuly, 
— niég ha személyes ellentétek vannak 
<• a fogadtatást rendező egyenek között 
és közötte, — azon van, hogy a fogad
tatást nem a nagyközség rendezte képvi
selőtestülete utján, hanem egy kisebb tár
sasig, akiknek a felszámítása a jogos 
kritikát nem bírja el. A felebbezés egesz 
hangja nem a rendezők buzgósága, haza
fi* fellángolasa ellen irányul, hanem a 
kiszámított tételek jogosságát vitatja.

Elekhez képest pedig a kir. törvény
iek tényállásként azt állapítja meg, hogy
* Mohácson 1922 évi augusztus hó 13 án 
•egjelent .Mohácsi Hírlap* cimü politi
kai hetilap XII. évfolyam 35. szamában 
.Minek is van lakásrendelet a vidéken ?* 
O;r alatt közzétett cikket mint szerző

Károly vádlott irta, a cikket ő 
közzé s az ezen cikk egész tar- 
— de különösen annaK a kö- 
kitételeivel : .Azóta állandóan 
szerb megszállás alatt a magya- 
szerbek javára s kapott ezért 

1 '‘tátjától, Rajics kormánybiztostól egy 
I" reg bérlétét* és .Most, hogy kimen- 
íl • szerbek, most könnyebb a helyzete, 

1T"'- is harcol, sőt ugyanazok ellen, akik
* '"ejszallas alatt magyarok mertek ma- 
” ni, azoknak az érdekében, akiknek nem 
' / S*’ors*8uk magyarságukat megmu-

ns kapott ezért egy dobozgyári vezér- 
'4‘zgitói állást toliakkal ekesitve* — sajtó 

'V tényeket állított, melynek egesz
• tanában valóság esetén őt a közmeg- 

wwsnek tennck ki.
^nthogy pedig vádlottnak a tényállás 

j.j,'‘ be:ka*nlt csele .menye a rendel- 
l'\ <. e<’Zt'en me8*,atározott vétség teny- 
ei.r- 1 e'8íne*t mindenben kimeríti, s 

javára sem a bűnvádi eljá- 
j. '^'‘'j'Hditasat vagy beszánuthatóságot 

• '■ sem pedig büntethetőseget meg- 
«u^«ő ok fenn nem forog. 2 ftVad- 

l®nyállitasa valódisagatbebizo- 
vénv^' i,nCni — ezért a kir. tör-
reSj \ "l mint szerzőt a rendelkező 
bunteu? T ?unösnek mondta ki s meg- 
(orvé ■ büntetés kiszabásánál a kir. 
4et- ' vádlott javára büntetlen elő- 

Mt, hogy a főmaganvádlóval 

Schmidt 
• tetette 
talmival, 
vetkező
Varsói, < 
tokkal a

régi sajtóharcban áll, - olv nyomatékos 
enyhítő Körülménynek vette, hogy súlyo
sító körülmény hiány.bán . javára a Btk 
y“ §-at alkalmazta és főbüntetését is 
pénzben szabta ki.

De alkalmazta a vádlott javara a Bn 
’ S-at is es a kiszabott büntetés végre
hajtását 3 én próbaidőre felfüggesztette, 
mert ettől a viszonyok figyelembe vételé
vel a vádlott jövő magaviseletére ked
vező hatást vár.

Az itelet egyéb rendelkezései a felhívott 
torveoyszakaszokon alapulnak.

1 écs, 1923. junius ho 6-an.

Vásárhelyi sk. 
t. elnök

V»s József sk. 
előadó.

A kiadmány hiteléül: 
(Olvashatatlan aláírás) 

irodmgazgató.

1 pécsi kir. ítélőtábla.
B. II. 1754/33—1928. sz.

A magyar állam nevében!
A pécsi kir. ítélőtábla sajtó utján elkö

vetett ragalmazas vétségé mirtt vádolt 
Schmidt Karoly ellen folyamatba tett bűn
ügyet, melyben a pécsi kir. törvényszék
1923. évi jun. ho 6-án 1922. 3943/27. sz. 
alatt Ítéletet hozott, vádlott és védője ál
tal a Bp. 3S5. §. 1. a. pontja alapján a 
bűnösség megállapítása miatt, — főma
gánvádló áltál a Bp. 385. §. 1. b. és 3. 
pontja alapján a bűncselekmény minősí
tése, a Btkv. 92. tj-ának alkalmazasa miatt, 
továbbá a Bvt- 3. §. 3. pontja, az aljas 
indok meg nem állapítása és a Bn. 1. 
§-ának alkalmazása miatt bejelentett fe- 
lebbezes folytán 1924. évi január hó 11-én 
tartott nyilvános felebbviteli főtárgyala- 
son, melyben Finkey Pál tanácselnök, Bök 
Béla és Rihmer Aladár itélőbirak vettek 
részt, a vád képviseletében dr. Rasofszky 
Elek ügyvéd járt el, viszont a vádlottat 
dr. Valkó Gáspár ügyvéd védő képviselte, 
a jegyzőkönyvet pedig dr. Boross István 
tanácsjegyző vezette, a vád es védelem 
meghallgatása után vizsgalat alá vév-.n a 
következő

ÍTÉLETET
hozta :

A kir. ítélőtábla főtnaganvádlonak a 
Bn. 1. §-ának alkalmazása miatt bejelen
tett falebbezését a Bp. 389. és 122. §§-ai 
értelmében visszautasítja,

az, elsőbiróság Ítéletét aszal a vál
toztatással, ho y a vádlott büntetését a 
6050.1923. M. E. számú rendelet 4. és
13. §§-ai es a 7772/1923. M. E. sz. rer.- 
delet alapjai) 500000 (ötszázezer) korona 
fő- es 100.000 (egyszázezer) korona mel
lékbüntetésre felemeli — helybenhagyja.

A pénzbüntetést behajthatatlansága ese
tén a 6050 1923. M. E. számú rendelet 
7. §-a értelmében 10.000 koronánként 
(tízezer) 1 (egy) napi fogházra változtat
ható át.

A Bp. 489. §-a a’apján kötelezi a vád
lottat, hogy Radó Frigyes főmagán szóló
nak a felebbviteli főtárgy aiáson való kép- 
viseltetessel felmerült 50.000 (ötvenezer) 
korona költséget 15 nap alatt végrehajtás 
terhe mellett fizessen meg.

Végül az elsőbirósági Ítélet rendelkező 
részét kiegészíti azzal, hogy a vádlott 
mint „szerző* bűnös az ott leirt cselek
ményben

és hogy a pénzbüntetést csak akkor 
kell szabadságvesztés büntetésre átváltoz
tatni, amennyiben a pénzbüntetést sem a 
hirlapbiztositék nem fedezi, sem az első- 
birosági ítéletben helyesen felsorolt szemé
lyeken behajtani nara lehet.

INDOKOK:
A Bn. 16. §-ának első bekezdese értel

mében a felfüggesztés kérdésében az el
itéit terhére a kir. bíróságok hatáskörébe 
tartozó ügyekben csak a kir. ügyészség 
élhet feiebbezessel.

Ezek szerint főmagánvadló a felfüg
gesztés miatt vádlott terhére felebbezest 
használni jogosult nem lévén,

a Bn. 1 §-ának alkalmazása miatt be
jelentett felebbezése a Bp. 389. és 422. §§-ai 
alapján vissza volt utasítandó.

Az ügy érdemet illetően a főtárgyalas 
helyesen csoportosított bizonyító adatai 
helyes mérlegelésének eredményeként meg
állapított tényállást a kir. ítélőtábla való
nak fogadta el. .

Ebből a tényállásból helyes okfejtéssel 
vonta le a kir. törvényszék azt a jogi kö
vetkeztetést, hogy vádlott tényállításának 
valósagát nem bizonyította, amihez ké
pest vádlott bűnösséget a kir. Ítélőtábla 
szintén biaonyitottnak vette.

ille,ően meW«gyzi a kir. 
ítélőtábla, hogy főmagánvadló sem vád
iratában. sem a főtargyaláson előterjesz
tett vadinditványában nem kérte a Bv. t.

• §. második bekezdésének 3. pontja sze
rinti minősítés alkalmazasat.

De ettől eltekintve, nem is helyt- (két 
olvashatatlan szó) minősítés iránt hasznait 
ielebbezes,

mer. a főtárgyalás nem szolgáltatott bi
zonyító adatot arra, hogy vádlott a cse- ; 
lckmcnyt aljas indokból, vagyis nemtelen 
erzesnek alacsony megnyilatkozxsakent kö- ' 
vette volna el.

A főmagánvadló azt állította ugyan, i 
I hogy vádlottat a bosszú vezette cikkének 
. megirasara.
j Erre azonban nem merült fel bizonyíték.
I E lenben abból, hogy a felek a községi 

életben is szemben allanak egymással, 
ho y továbbá a tényállítások főtnagán- 
vádlónak a szerb megszállás alatti maga- 
ta: tusára vonatkoznak es, hogy főmagán- 

I vadlónak a kormányzó fogadasa költségéi 
tárgyalusa körüli viselkedésével kívánt 
vádlott bizonyítani, egyrészt a felek köz
életi, esetleg politikai magatartása közti 
ellentét, másrészt a hazafias érzés mutat
kozik a cselekmény rugójaként.

Ehhez képest vádlott cselekményének 
tuinősit se megfelel a törvénynek)

A büntetés kiszabásat illetően az első- 
biniság által a vádlott javára felhozott és 
e helyütt is elfogad itt enyhítő körülmé
nyeken felül ilyennek állapítja meg még a 
kir. ítélőtábla azt a körülményt, hogy a 
főinaganvadló a megszállás idején dr. Pra
katur Tamas előtt a szerb kormánybiz
tossal val • jóviszonyaval dicsekedvén, ő 
maga adott tápot a vádlottnak és az ah
hoz tartózó tarsasagnak hazafias maga
tartása tekintetében a — bar alaptalannak 
bizonyult — gyanakvásra. Ez a vádlott
ban annal is inkább kiválthatta a mél
tánytalanság érzetét, mert ő a megszállás 
alatt a szerbek részéről zaklatva es inter
né va is volt.

Ezen enyhitő körülmények alapjan — 
súlyosító hiányában, — a Btkv. 92. §-a 
alkalmazásúnak törvényszerű előfeltételét 

’ a kir. ítélőtábla is fennforogni latta, mi
nélfogva az annak mellőzésére irányuló 
felebbezésnek szintén nem adott helyt.

A Btkv. 92. §-ának alkalmazasa kere- > 
ten belül azonban a tulenyhe mértékben I 
kiszabott pénzbüntetés összeget az érték
változások figyelembe vételével nem latta 
megfelelőnek,

miért is ugy a fő- mint mellékbüntetés 
összegét a 6050 1923. M. E. sz. rendelet ' 
4. és 13. §§-ai es a 7772/1923. M. E. sz. 
rendelet alapján az ítélet rendelkező ré
szében meghatározott mennyiségre fal
emelte.

Ezzel a részbeni változtatással az első-
I biróság Ítéletét helybenhagyta.

Pécs, 1924. évi január hó 11. napján.
Finkey Pál sk.

tanacs elnök
Rihmer Aladár sk.

előadó
A kiadmány hiteléül : 
(Olvashatatlan aláírás) 

kezelő.
B. II. 3943/27. 1922. sz.

A magyar kir. Kúria.
; B. 1 798/36—1924. sz.

A magyar állam nevében!
A magyar királyi Kúria sajtó utján el- : 

követett rágalmazás vétségé miatt vádolt j 
i Schmidt Karoly ellen inditott bűnügyet, a 

melyben a pécsi kir. törvényszék 1923. I 
évi junius hó 6. napján B! 3943/27—1922. i 

! szám alatt, a pécsi kir. Ítélőtábla pedig a 
főmagánvádlónak, tovabua a vádlottnak 
es védőjenek felebbezésére az 1924. évi 
januar ho 11. napján B. 11. 1754/33—1923. 
szani alatt ítéletet hozott a főmagánvádló 
és védő részéről hasznait. írásban nem 
indokolt semmisegi p-nasza folytán az 
lf'24. évi junius ho 4. napján magtartott 
nyilvános tárgyaláson a koronaügyésznek 
meghaiigatasa után vizsgálat ala vette es 
meghozta a következő

VÉGZÉST:
A m. kir. Kufia a védő semmiségi pa

naszának a büntetés snyhitése végett be
jelentett részét visszautasítja, panaszának 
egyeb részét, valamint a főmagánvadló 
semmisegi panaszai pedig elutasítja.

INDOKOLÁS:
A védő panaszának a büntetés enyhí

tése vé-ett hasznait részét a Bp. 434. 
§-anak harmadik bekezd.se alapjan azért 

^.ellett visszautasba ii, mert a Btk. 92.

§-ának alkalmazásával . ,ott büntetés 
további enyhítése veget: semmiaégi pa
nasznak helye nincsen, azt a Bpn 33. 
§-ának 2. bekesdese kizaija.

A többi panasz pedig alaptalan. És pe
dig a védőének a Bp. 385 g-ának I. a.) 
pontjára alapított része .szert. ,<z iránt adá 
való tényaljasból. egyezően » z alsóbi- >- 
Ságokkal a kir. Kuna i> <xt a követkea- 
tetest vonta le, hogy a valóság bizonyí
tása a vádbeli tényállások lényégét ille
tően nem sikerült, miért ia a Bv. Ifl. 
§-anak alkalmazasa helyesen mellőztetett.

Lgyszintén alaptalan a f8m agán vádló* 
nau a Bp. 385. §-ának harmadik pontja 
alapjan bejelentett semmiség: panasza i», 
mert a ktr. Kúria az alsóbirósági ítéletek
ben helyesen felhoz -t ei.vbitó okokon 
felül további enyhítőként mérlegelte me* 
azt a tényt is, hogy a vádbeli cikknek 
szinten vád tárgyává tett több melléktény- 
allitasa. nevezetesen az. hogy a főma- 
ganvadlo a szerb megszállás idejében » 
szerb kormánybiztossal eleg jó viszony
ban volt, Utóbbi egy ingatl.:, megszer- 
zese végett elsősorban o horzaja fürdőit, 
tőle útlevelet kapott, vele utóbb a szóban 
levő ingatlan megszerzést vegeit tárgyait 
is , továbbá az, hogy u főmagánvádló a 
nemzeti hadsereg bevonulásának költségéi 
kérda>ében csakugyan feiebbezessel élt es 
végül, hogy Stem Samuval tenvleg össse- 
x erekedett, mely alkalommal egymást köl
csönösen arcuh érték, mégis csak valónak 
bizonyult, végül az a tény, hogy vádlott 
es főmagánvadló ugj a községi nyilvános 
eletben, mint a sajtóban elkeseredett ellen
felek voltak és. hogy sajtó utján a főma
gánvádló is megtámadta vádlottat, vala
mint annak öcscset is.

Ezen nagyszámú é> igei. nyomateko» 
enyhitő okok pedig a kir. Kúria megisme
rése szerint is indokoljak a Btk. 92 §-aaak 
alkalmazását.

A szóban forgo panaszokat tehat, mint 
alaptalanokat, a Bpn. 36. j-a crtelmeben 
el kellett utasítani.

Budapesien, 1924. évi junius hó 4 en.
Róth Zsigrnond sk. 

másodelnök
Dr. Slavek Ferenc sk, 

előadó.

A pécsi tír. törvény sitt 
B. 1. 3943|37—1922. sz.

ZÁKADÉK.
A kir. törvényszéknek a kir. ítélőtábla 

B II. 1754/33—1923. sz. ítéletével résé
ben megváltoztatott B. 1. 3943Í27—1922. 
számú ítélete a m. kir. Kúria B. I. 798/36— 
192'. sz. végzése folytan jogerős, azon
ban végrehajtása a Bn. I §-a alapján feí- 
fiiggeaztetett.

Pécs, 1924. évi junius ho 20. napjan

Vásárhelyi sk. 
tanácselnök.

A ktadmany hiteléül .
(Olvashatatlan aláírás) 

kezelő.
B. 1. 3943/37—1922. <>e.

1 pécsi tír. törvénysiit
B. 1. 3943/37- 1922. sz. 

VÉGZÉS.
Sajtó utján elkövetett rágalmazás vét

sége miatt Schmidt Karoly ellen indított 
bűnügyben a kir. törvényszék a m. kir. 
Kúriának 1924. évi junius ho 4. napjan 
kelt B I. 798/36 —1924 számú végzését 
az érdekeltekkel kéabesites utján közli ok 
a m. kir. Kúria B. I. 798 36—1924. sz 
végzése folytan a kir. törvényszéknek a 
kir. ítélőtábla B. II. 1754 33 —1923. az 
ítéletével részben megváltoztatott B. I 
3943 27—1922. számú iteletet a Bp 424 
§ anak másod k bekezdése alapján jogerős
nek nyilvánít- .

Pécs, 1924 évi junius ho 20. napján.

.sárhelyi István sk. 
tanácselnök

Vas József sk 
előadó.

A kiadmány hiteléül : 
(Olvashatatlan aláírás) 

kezelő.
B. 1. 3943'27—1922. szám.

Felelősszerkesztö:
ZSUZSITS ANDRÁS.

Laptulajdenoa ét kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR.

bekezd.se


MOHÁCSI HÍRLAP 1924. december 14

Értesítés!
A n. é. közönség szives tu

domására adom, hogy tekin
tettel a közelgő karácsonyi 
flnnepekre, leszállított ár
ban adok férfi és nói 

BÖX CIPŐKET 250000 
sajátkészitményii 350000

Becses pártfogást kér

PAZAUREK JÓZSEF
cipész, Mohács

Ottománok
(sezlonok) díványok, ruganyos 
kocsi ülések nagy választék
ban készen kaphatók. Ruganyos 

ágybetétek méret szerint.
Paplanok készítése és átdolgo
zása. Mindennemű kárpitos és 
fényező munkát olcsón vállal 
és javit jótállás mellett

TóHi I. 
kárpitos és kocsifényezö 
i OHÁCS, Fcposta alatt.

sertésvágást, továbbá saját 
füstöldémben húsfüstölést vál
lalok. Szives pártfogást kér 

Neidhardt Antal 
Üzlet: Király-utca 962. sz.

Lakás: Gőzhajó-utca 1039. sz. 

Kalville Kanada Búr
alma Ananas és Bör- 

Beinette
nagyban és kicsinyben kapható

foliseh Ármin k. r. t.
Szerb-utca.

Eladó
6 HP M. Á. V. magánjáró

cséplőgarnitura.
Bővebbet

RUBINT JÓZSEF 
géplakatosnál, MOHÁCS 

11. Lajo* u. 156.

Legalkalmasabb 

karácsonyi ajándék 
egy szép 

i a r ó é p 
nagy választékban igen olcsón 
kapható kedvező fizetési fel
tételekkel

VAHba FERENCNÉL.

Karácsonyi ajándékot 
mélyen leszállított áron 

PÁNCS1TS ÉKSZERÉSZNÉL YEHET1 
Nagy raktár: arany, ezüst függők, 
láncok, karkötők, gyűrűkben. 
Ezüst és Alpacca ridikül, ciga
retta szelencék, sétabot, evőesz

köz, dísztárgyakban, 
órák és double árukban. 

Ugyanott javítás, vésés és kőfog
lalás készül.

Haiász-utca 1583 számú

H A
eladó.

5684 1924. sz.

Hirdetmény.
A VÁROSI TANÁCS közhírré 

teszi, hogy a mohácsi földigény
lők kérelmére Mohácsnak a Duna 
jobbpartján és Nagynyárád köz
ség határában levő földingatla
nokra a megváltási eljárást az 
országos földbirtokrendező bí
róság elrendelte s a tárgyaló 
bizottság megalakulására határ
napul 1924. évi december 16 ának 
délelőtt 9 óráját. Mohács város 
házához tűzte ki, melyre az érdé 
kelteket ezen hirdetménnyel hivja 
meg.

A kérelmezők felhivatnak, hogy 
a tárgyaló bizottságba többségi 
határozattal egy szakértő tagot, 
lehetőleg képzett gazdászt válasz- 
szanak s azt meghatalmazással 
lássák el, vagy szakértő meg
nevezésére kérjék meg a városi 
tanácsot, ezenkívül a földbirtok
törvény 2 §-a szerinti csoportok 
számarányához képest 1 —2 tagot 
jelöljenek a megalakítandó választ
mányba.
Föídhözjuttatást egyéni jogcímem 

senki sem követelhet s ebben a 
tekintetben kizárólag a közérdek 
irányadó. A megváltás teljes ér
tékben történik. Az igénylésre 
vonatkozólag utólagos jelentke
zések a tárgyalás megkezdéséig 
a városi tanácsnál, azután pedig 
december 17 ig a kiküldött tár
gyaló bírónál eszközölhetők.

Mohács, 1924. évi dec. 10-én.

Városi Tanács.

a leggondosabb és legtartósabb kivitelben, továbbá női- és férfi 
fehérnemű, kötött mellény- és kabát, sweatterek, berlini ruhács
ka és fejkötő, schawl- és sapka készletek, tricot alsóruha, ha
risnya, kesztyű, nyakkendő és díszműáruk nagy választékban. 
ABONYI és BAKTA cégnél 

1 Kalapok! Nagy 
Nagy sapkaraktár.

Vasárnap délután 
azaz december 14-én 

csak SCHMIDT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak SC HMIDT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

Egy sebesen jo . ár
ban lévé látható irásn 
írógép 

eladó
Megtekinthető lapunk

kiadóhivatalában.

Hogy fiatal, üde arcszinét meg- • 
őrizze, miért is bizalommal ■ 
forduljon alábbi címre, hol • 
állandóan a legjobb hatású ! 

„Speciális*4
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Guir.mi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ÁL8EBT
illatszertárában

MOHÁCS, Király-utca.

Föld elaclas.
A lánycsóki halárban

2Ü hoM főid niadó.
Lbbői 18 hold egy tagban.

Bővebbet:

Dr. Fischer Ernő 
ügyvédnél, Mohaes.

HáKClaelnN.
Kossuth Lajos utca 79. sz. hu 
(volt Andrics-féle ház mellett) 
szabad kézből eladó. Bővebbet

Bubregh József
háztulajdonosnál

Kardos Kálmán utca 93. sz

HÁZ
szabad kézből eladó. Bővebbet

Pazaurek Ferencnél.

Aprított bükk tűzifa 
kapható, házhoz is szállítva a 
„DUNA" szállítási vállalatnál. 
Pécsi szénnek ügyfeleim ré
szére a DGS.T. telepen való 
kiváltását és annak jutányos 
áron befuvarozását készseggel 

elvállalom

„DÜNA“ szállítási vállalat
_ _ _ _ _ _ _ _ Telefon 114.

Fényképező-gépek 
Alkalmi vétel, keveset használt 
r” ,5 es 1 ’ ,a cm. nagyságúak 
jutányosán eladók

WEID ICH ED2
fényképésznél.

llsíxelaíl&M.
Molnár-utca 1551. számú HÁZ. 
mely áll 3 szoba, 2 konyha és 
kamarából, 8 iónak istálló, szí- 
vattyuskut, köves udva rai, szép 

kerttel, szabad kézből eladó. 
Bővebbet

Izsák Julin
háztulajdonosnál.

Egy teljesen uj 

rézsodrony ágybelet 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MüiláCS. Telető. 5». 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

Jóforgalmu 

szatócs üzlet 
elköltözés miatt azonnal eladó

ÓDRY ANTAL
Külső Barcss-utca



1924. decembeM^ mohácsi hírlap

I

legalkalmasabb

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK!

i

KÉPESKÖNYVEK, LEVÉLPA
PÍR KAZETTÁK, ÍRÓKÉSZ
LETEK, L E V EI. EZŐ LA P- 
ALBUMOK, I FJUSÁGI 
ÍRATOK. EMLÉK
KÖNYVEK. 1 MA
KÖN Y VEK, AQUA- 

RELL E ES TÓ
KAZETTÁK, 
STB. KAP

HATÓK :

4

I

FRIDRICH OSZKÁR
KÖNYV- ÉS PAP1RKERESKEDÉSÉBEN

MOHÁCS,*KARDOS KÁLMÁN UTCA 148. SZÁM.
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Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 420000 K
Zab .... 320.000 K
Rozs . . • . 350 000 K
Tengeri morzsolt uj 180.000 K
Árpa uj . . • 320.000 K
Bab .... 420.000 K

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem Mohács 

n. e. közönségét, hogy a Kölcsey- 
uteaban (Vörös Tibor vendéglője 
közvetlen szomszédságában) 
1924. december hó 15-én

kávémérést és kifözést 
nyitok s napi, heti, vagy havi 
étkezési előjegyzéseket (abonen- 
seket) csak ebédre vagy vacso
rára, úgyszintén reggeli—ebéd— 
vacsorára méltányos árak mel

lett elfogadok.

Olcsó és tiszta, ízletes
MAGYAR
KONYHA!A n. é. közönség szives párt
fogását kérve, teljes tisztelettel 

Özv. Romsics Jánosné.
Teljesen jókarban levő

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

CSERNAYOLGYI
szénsavval telitett forrásvíz
>2 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. Kiss Alajosné, Mohács.

TIROLI

(MARSCHANSKER) ALMA
LEIBACHI

SAVANYU KÁPOSZTA
SAVANYU

Ugorka és Paprika
BALOGH PÁL 
fiiszer- és csemege 
kereskedésében.

♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
* 
*
* 
* 
♦ 
* 
* 
*
* 
*
♦ 
* 
♦ 
* 
* 
♦

* 
*
♦ 
* 
* 
* 
* 
*
* 
*
*
* 
* 
*
* 
* 
* 
*
♦ 
* 
* 
*

(.'y a p j ú ká ríoló^épek 
gyapjutépöfarkas, gyapjutépöhinta, előfonó
gépek, utófonógépek (Niederlánder) zsinór
nélküli cérnazógépeket gyárt

STUDEB FBIHES
TEXTILGÉPGYÁRTÓ

BOBYHAD, Tolna m.

Ugyanitt eladó egy 8 HP szivógázmotor Langer és Wolf-tipus. *

TELEFON 46.

r----------------- -——----------
Merkúr szállítási vállalat

Telefon 36. Hoffmann-ház

L ,

I
II
V

5
V

I
IV

Minden e szakmába vágó szállítás? 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl. J

KAÜFMANN ÉS STERN
UR!-, NŰI DIVAT- ÉS RÖVID

ÁRU KERESKEDÉSE 
HOFFMANN-HÁZ. TEL 38. 
oooooooooo«ooeoe- 
LEGJOBB MINŐSÉGŰ FLÓR-, MOL'S- 
LIN- ÉS FÁTYOL HARISNYAK, UR! 
ÉS NŐI DIVATCIKKEK, NYAKKEN- 
DÓK, KESZTYŰK, FEHERNEMÍ'EK 
BŐRÁRUK, MINDENNEMŰ AJÁNDÉK-’ 

tárgyak raktára.

RÖVIDÁRUK. 

SZALAGOK, CSIPKÉK, KÖTŐ- IS 
:: hímző fonalak, cérnák.

SZABÓ KELLÉKEK 
LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 

-. FORRÁSA. :;

oeo«ooooooooooo»« 
“A 6 RÁ R“ 

CIPŐGYÁR LERAKATA.
NAGY VÁLASZTÉK NŐI- ÉS FÉRFI 
BOX- ÉS CHEVREAUX CIPŐKBEN 
LAKK-, ANTILOP- ÉS SZÍNES KÜ
LÖNLEGESSÉGEK. BAB1 ES GYER
MEKCIPŐK. HÓ- ES SÁRCIPÓK A LÉG- 
JOBB MINŐSÉGBEN. NAGY RAKTÁR 
MUNKÁS- ÉS VADÁSZCIPŐKBIN í

órás, ékszerész és lát^zeresz
McháCS, Király-utca 195. st.

if it denner ü arany, vzüst és di-obíe 
áruk, szabályozott zsebórák

SZ LllUI](.|]k, i
orrcs;pte‘ők, bormérők, lázmérők nagy * 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra £ 
javítások elvulialtatnak. A szemüveg í 

javítások megvárhatok. |
Arany, ezüst beváltása napi áron. J

G 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
is
i

í Közgazdasági hírszolgálat 
Az összes bel- és külföldi 
áru- és értéktőzsdék hi
vatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsé
kelt díjazás mellett a leg- 
jutányosabban szolgáltat a 
Magyar Távirati Iroda köz

gazdasági kirendeltsége. 
Telefon: 133.

<-------- --- >

VORISEK LAJOS
DIV ATÁRUHÁZA

MOHÁCS.TELEFON 127. TELEFON 127.

Férfi öltöny és télikabát, 
női ruha costüm és téli
kabát szövetek, flanel! és 

barchet újdonságok.
i

Illatszer és szappan

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-ridikfll 

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak! Részletfizetésre is!

9
9
9
9
9
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9
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MELTZER EMIL 
drogéria az „Arany kííreszt“-hez 
MOHÁCS. Telefon 1S8.

• . •

.Jutányos áron ajúnljn. a 

Rum ■
Likőr |
Öy<ig-yOOgnae |l
Tea ■]
Cacuo 0
Gyó^ycukorkák ||

Illatszerek, kölnivizek, 
llaj- ós ruhákéit!, fÓHÜ óh i 

^.umiiii és toriuÓM '-zíviu-h,

kővetkező cikkeket i

Ásványvizek 
K u i-JhIjíkIí
Seltei-M

MálnAni wiknlin 
Sulvutor

, kötHzerek. 
íéNÜ garnitúrák.

511» nioure-ctisflietták.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Elvállalok
jutányosán és szakszerűét 
tervezéseket, épületek, gyár
kemények építését, átalakítás 
és tatarozásokat, bármilyea 
rendszerű gőzkazánok befala

zását és gép alapozást
Készítek különleges belei 

munkákat.
Tessék árajánlatot knai.

Teljes tisztelettől

SPERL JÁNOS 
képesített kőműves mester, 
lakik : Széchenyi-tér 1031. az.

Olcsó étkezés!
Étkezdémben, yalamint házon 
kívül is olcsó elismerten jó 
báli étkezést adok. És pedig: 
Naponta kétszer húsétel, csü
törtök és vasárnap tésztával, 
ebed, vacsora napi 20000 K. 
Állandóan friss sertés és halko
csonya kapható adagja 10C00K. 
A n. é. közönség szives párt
fogását kérem. Tisztelettel

LINYÁK FERENC
Nádor-utca 819. sz.

3?
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