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UJESZTENDŐRE
A régi születését egy ré- i 

műit sikoly kisérte. Egy meg- i 
gyötört, kétségbeesett nemzet 
rémülete, amelyet erzett, <i 
mikor látta, hogy minden 
ellenére esküdött.

Emlékezzünk csak vissza, i 
hiszen alig egy év választ ; 
el bennünket attól a nagy i 
koronazuhanástól, amely ez 
év elején a már úgyis tönkre
tett magyar pénzt még lejebb 
csúsztatta azon a lejtőn, a 
melyen a háború alatt meg- i 
indult Amikor tavaly boldo- 
gabb újévet kívántunk egy- , 
másnak, azt hittük, jókiván- j 
sa; unk be is fog teljesülni, ; 
mert a szegénységnek, a nyo
mornak mar oly mely fokán , 
voltunk, hogy nem hittük I 
azt, hogy még lejebb lehes- * 1 
sen sülyedni.

De csalódtunk. A rossznak 
soha sincs vége. A rossznak 
folyamata nem egykönnyen 
szakad meg, különösen ak
kor. ha ölhetett kezekkel re
géljük és várjuk a jobbra- 
fordulást.

Azóta egy év múlt el. A 
kormány a külföld segítségé
vel, idegen tökével fogott 
hozzá, hogy talpra állítsa és 
egy jobb, boldugabb jövő 
fele indítsa a balsors min
den fokozatát kipróbált nem- | 
2etet és ha eddig valami 
vermes remények nem is 
teljesedtek be, bizonyos, 
hogy némi pihentető csend 
következett be munkája 
révén.

Ez a csend azonban ép 
ugy lehet a következő vihar 
•lohirnöke, mint a jobb, bol
dogabb jövő beharangozója. ,

Az egész mi rajtunk fór
ul- A kormány semmit sem 

chet, ha mi nem segítünk 
neki. A szanálás csak úgy 
,e et sikeres, ha mi is rajta 
leszünk.
, És amikor boldogabb új- I 
pel kívánunk, kívánjuk azt i 
s’ rogy átérezze mindenki 

ezeket a komoly szavakat, 
hogy’ lelke mélyéig hasson 
mindenkinek a ma nehéz 
helyzete és megszűnjön a 
háborús évek és a romló 
gazdasági hely zet következ- 
ményekep jelentkezelt köny- 
ny elmüség, nemtörődömség 
úgy sajat magunkkal, mint 
a közügyekkel szemben.

Borongós napjainkban úgy 
látjuk néha, hogy’ túlságos 
könynyelmüen vesznek min- 
dent újabban Valami fitymaló, 
léha a hangulat úgy az ifjú
ság sorai közölt, mint az 
öregek rendjében. Az életet 
mindenki csak a könnyebb 
oldaláról akarja fogni és a 
másiknak szeretne juttatni a 
borongósabb, árnyékos ol
dalát.

Ez pedig nem vezethet 
jóra. Az élet küzdelem, foly
tonos harc. Tengernyi válto
zata között több a bánat, 
mint az öröm. Több a munka, 
mint a szórakozás. Különö
sen áll ez miránk, akiket a 
sors az utóbbi időben állan
dóan a balkezével vezet.

Ennek a nemzetnek igen 
nagy szüksége lenne végre 
egy boldogabb újévre. A víg 
esztendő vágya régóta csak 
vágy, amely’ eddig még nem 
teljesedett be. Tálán, mert 
csak vágy volt mindig, de 
még soha sem acélos, férfias 
akarat, amely mindenen ke
resztül törtet céljai felé.

A múlt merengői voltunk 
mindig, akik a mát elfelej
tettük kihasználni. A jövő 
csak álmainkban izgatott ben
nünket.

Jöhet-e igy egy boldogabb 
újév ?

Nem! A boldogabb ujesz- 
tendőt csak az erős elhatá
rozás, a kemény, fáradhatat
lan munka és a rendület
len élniakarás hozhatja és 
fogja hozni, ha az bennünk 
lesz 1
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Beszélgetés a városi mérnökkel munkájáról, terveiről. 
A városháza, a gőzfürdő és a vásárcsarnok. 

A kompüzemet át kell alakítani.
A háború előtti szép idők em

lékei térnek néha vissza egy-egy 
pillanatra, hogy csalóka tündér
képeivel megnehezítse a jelent. 
Azok az egészséges ideák, tér 
vek, melyekkel a mi régi jó mér
nökeink hozakodtak elő intim 

j kis társaságban, ahol napirenden 
voltak Mohács fejlesztésének utó
pisztikus tervei, e jobb sorsra 
érdemes, történelmi város rende
zésének munkája. De a mi öreg
jeink csak patópaloskodtak és 
nem tjdtak megbarátkozni azzal 
a gondolattal, hogy Mohácson 
rend vagy Isten bocsa' fegyelem 
legyen. Uj épületek, útrendészet, 
katonaság, a köz számára hasz
nos intézmények, Dunahid 
amit ősidők óta minden követ 
beígért — egy-egy feltörő vágy 
volt a gondolkodó agy számára, 
ami azonban lassan elaludt és a 
megalkuvás sötét mélységébe 
sülyedt.

A háború lenyeste a fejlődés 
álomtündérének csapongó szár
nyait, visszavetett mindent 
talán évtizedekkel. Az átalakulás 
— melyet széles mederben folyó 
aknamunka akart felbori tan i, mely
nek bölcsőjénél a pártoskodás 
átka ült orgiát — kezd már némi 
alakot ölteni. A munka vágya és 
kötelessége felszínre dobja a mu
lasztások egész tömegét, de meg
teremti egy uj élet szilárd alap
ját, a városfejlesztés minden uj 
és modern gondolatát. Minthogy 
a zeg-zugos útvesztőből csak a 
technika fejlett eszközei vezet
hetnek ki, elmentem a városi 
mérnöki irodába, megtudni mi 
forr, mi fői abban a katlanban, 
melyben az öreg Mohácsot fiata
lítják. De ne mélíóztassanak — 
ezúttal még — egy modern, mű
szerekkel, hatalmas rajzasztallal, 
szekrény, könyvtár, rajzeszközök
kel felszerelt irodát képzelni. Ki
mustrált, vizözönkori asztal, mely
nek egyik lábát az idő vasfoga 
kezdte ki, a másikat nemrég pó
tolták, rajta barnává fakult, töpö
rödött térkép, mely fölé váro
sunk mérnöke: Fehérváry István 
hajol.

Észre veszi tekintetem es mint
egy magyarázatul mondja:

— Rendezés alatt... Tudom,

i miért jött. Még nem teljes ar 
újévi szám. No jó, legyen . . .

Lám ez a kis város! Az em
ber arcáról leolvassák a szándé
kot. Pedig hol tartok még!

— Szabad érdeklődnöm, mi 
ez a sok ceruzaszám ezen a nagy 
labirintuson ?

Ez kérem Mohács város 
1907-ben készült térképe, mely egy
szer eredetiben, egyszer pedig 
módosítással lett elfogadva ház
számozás céljából. Azzal foglalko
zom, hogy módját keressem egy 
uj beosztásnak és megkezdjük

az ui házszámozist•
Ehhez szükséges a birtokvi

szony megállapítása és fontos 
felfektetetése a kataszter alapján; 
Helyszíneléssel januárban meg
kezdjük a munkát és fokozato- 

I san ki is építjük. Nehezen fog 
menni a sok familiáris összeépítés 
és a sok kis köz miatt. Ennek 
folyamánya lenne

az építési szabály rendelet 

megalkotása. A fogadalmi tem- 
i plom helyének végleges megál

lapítása után történik a város 
beosztása. Minthogy miniszteri 
rendelet szabályozza az építke
zést, természetes, az építési en-

I gedélyek megadása és a rende
letek betartásával lehet majd épít
kezni. Ugyanis a helyes és egész
séges lakásoknál az alapozás, szi
getelés, padlózás, ajtó-, ablak
méret fontos szerepet játszik. 
De tűzrendészed szempontok is 
tekintetbe jönnek.

A városi mérnökkel aztán sok 
mindenről beszélgettünk, aki szí
vesen felelget kérdéseimre.

Városházának

mondja — a jelenlegi hely 
semmikép sem volna alkalmas, 
kis területe miatt. Szerintem egy 
hatalmas, modern kétemeletes 
épület kellene, amelynek emele
tén helyet nyernének az összes 
városi hivatalok és az államren
dőrség. A földszinten üzlethe
lyiségek lennének, mig a két ud
var közé volna ékelhető a szín
ház, a hangversenyterem, mely
nek bejárója a városház bejá
rója lenne.
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.4 gőzfürdő 

a városház közelében lenne cél
szerű, mert ezáltal a városház 
központi füiése is megoldást 
nyerne A vizet a Dunából szi- | 
vatnók, vagy mély kutból nyer
nénk lágyvizet. A színháztér fel- • 
szabadulásával ott egy megfelelő 

vásárcsarnok nt 
kellene építeni, melynek vizet a 
fürdő gépei szállítanának.

Dunahidról ' 
a jelen pillanatban ha'ározottan 
nem nyilatkozhatom. De a városi 
mérnökök értekezlete alkalmával 
Pesten a kereskedelemügyi mi
minisztérium illetékes osztályá
nál behatóan érdeklődöm Any- j 
nyit mondhatok: nem kivihetet
len. De óriási anyagi erő kell 
hozzá. Idegen erőforrások fel
használása válna szükségessé. 
De a határeltolcdás, a fejlődő 
gazdasági viszonyok kényszerítő 
hatása, a sziget fejlődése és a j 
Bácskával való kereskedelmi kap
csolat kényszerítő körülményként 
jelentkeznek és igy semmi sem 
lehet akadály. Az áldozatkészség 
megnyilvánulása legyen nagy 
kötelessége minden polgárnak.

.4 kompüzem 
napról-napra kétségesebbé válik. 
A jelenleg még használatban levő 
csavargőzös gépének szétszedése 
rövid idő múlva szükséges lesz. 
Gondoskodnunk kell megoldás
ról. A hid felépítése még foko
zott munka mellett is csak öt 
éven belül történhetik. Addig is 
minden beruházás kifizeti magát. 
A vaskompokra némi technikai 
megoldással motort lehetne fel
szerelni. Ez ügyben külföldi min
tákat tanulmányozok.

.4 villanytelep 
szakszerű kezelés alatt áll és a 
városnak — mondhatom — első
rendű üzeme. Az áramellátás biz
tosítva van, beavatkozást nem 
igényel. Nincs nyerészkedésre 
alapítva és különösen ipari cé
lokra ok só áramot szolgáltat. 
(Békében jóval olcsóbb volt! 
Szerk.)

A szociáldemokrácia válsága
I.

Nem nőnek a fák az égig s 
a tévedések és megtévesztések 
uralma sem tart örökké. Ez iut 
eszembe, mikor a fővárosi lapok 
jelentéseit olvasom a szociálde
mokrácia bomlásáról s az erő
szakkal összekovácsolt szervezet 
szétzülléséről.

A történelmi anyagelvüségre 
épült dogmákat már régen le- 
döntötték saját hazájában, Német
országban, de a magyarországi 
népámitók ezt nem veszik tudo
másul. A strucc is homokba 
dugja fejét és tagadja, hogy nap 
is van, világosság is van, — 
hiszen ő csak homokot és sötét
séget lát.

A magyar munkásság szemét 
— ugy latszik — kinyitotta végre 
a sok csalódás, keserűség, mely
ben az utóbbi években bőven 
volt része. Abból, amit hirdetett, 
semmit sem váltott be. Jólétet 
Ígért s még a háborúban sem 
tapasztalt nyomort hozott a nya
kunkra. A tatárjárás és a mohácsi 
vész kisded korcsmái verekedés

4 városi bérházak.

nemkülönben a püspöki palota 
karbantartása és tatarozása óriási 
terhet ró a városra. A jövedel
mük alig jöhet számításba. Mint
hogy tudomásom szerint ide 
csendőriskolát terveznek, legjobb 
lenne — laktanya céljára — a 
püspöki palotát a kincstárnak 
eladni, mert a mellette elhúzódó 
földek, alacsony fekvésüknél fog
va sem alkalmasab a beépítésre.

.4 bátaszéki vasútvonal 

kiépítése a városnak eminens ér
deke volna. Először: mert ke
reskedelmi szempontból az or
szág szive felé gravitál minden ; 
másodszor: a város fejlődése is 
inkább a szőllóhegy felé lenne 
célirányos; harmadszor: fontos 
államérdek fűződik egy közvet
len va>uti összeköttetéshez Bu
dapesttel.

.4 tisztviselői lakások 
építését

a Deák-tér nyugati részén kép
zelem el. ahol lehetőleg kertváros 
alakítását gondolom célszerűnek 
és amennyiben kivihető, egyfor
ma stilü épületekkel.

Az úttestek kövezésének 

az 1926-os költségvetési évben 
kell helyet foglalni. De a köve
zés programmját még 1925-ben 
terjesztem elő. Gondom lesz a 
belvizek levezetésére is. A szi
geti úttest kövezése tavaszra 
megindul már.

.4 fásítás 

egészségi szempontból óriási elő
nyére szolgál a lakosságnak. Por
talant és ezzel némikép elejét 
veszi a tüdőbaj terjedésének. A 
Szepessy-parkot uj köntösbe he
lyezzük. A szélesebb utcákon 
hárs, akác és más nemesebb fá
kat ültetünk. Dolgozni akarok ! 
Szeretném ezt a várost a varázs
erő hatalmával egy uj élet felé 
vinni, hogy itt a határon a ma
gyarságnak egy méltón tündöklő 
végvára legyen!

Pécsi.

volt ahhoz a romboláshoz képest, 
melyet Kun Béla és csatlósai 
végeztek pár hónap alatt. Minden 
utcasarkon nyomor nyöszörgött, 
minden becsületes magyar arcon 
egy elbolonditott nép fojtott ke
serűsége vonaglott, amelynek a 
hazátlanok rabló hordái a sze
mébe röhögtek . . .

Azt mondta, hogy a munkások 
lesznek az urak, s helyette a 
munkások ezreit küldte börtönbe 
és akasztófára. Szociális termelést 
hirdetett és közben kiürültek a 
gyárak s megszűnt minden munka. 
Prédikált a világbékéről és bele
hajszolta a munkásság tízezreit 
a szolnoki és füleki vérfürdőbe. 
Hirdette, hogy a vallás magán
ügy, de bezáratta a templomokat 
s az Oltáriszentségre lövetett. Pro
letárfegyelmet hirdetett, de ki akar
ta ölni a gyermekből még a szülői 
tiszteletet is. Művelődést hirdetett, 
de a szakácskönyveken kivül min
den könyvet élégetett. Azt irta ki 
nagy betűkkel: minden a miénk. 
Hát bizony a miénk lett minden. 
Minden éhség bánat és fájdalom.

Egy haldokló ország beteg
ágya mellett tivornyákat rendez
tek. Mikor százezreknek korgott 
a gyomra és ezrek ruhája lógott 
cafatokban ők 40 millió költség
gel égő vörösbe öltöztették az 
éhes Budapestet. A pokoli tűz 
vörös lángja látszott lobogni a 
magyar Babilon fölött, amelynek 
utcáin virággal díszített, lopott 
autókkal robogtak végig vörösbe 
öltözött démonok. Minden utca
sarkon színpad állott, melyen 
idegen arcú ficsurak tették nevet
ségessé mindazt, ami egy ezer 
éves népnek eddig szent és sért
hetetlen volt és taposták sárba 
a nemzeti trikolort.

A magyarországi szocialista- 
kommunistapárt rövid négy hó

A mohácsi nagy templomról
A következő érdekes sorokat 

kaptuk és ajánljuk az illetékesek 
figyelmébe:

A mohácsi fogadalmi templom 
pályaterveit országos hirü, nevű 
szakemberek bírálták meg és az 
iratokat döntés végett a megyés
püspök ur elé terjesztették. Ezen 
bírálatnak az volt a főcélja, hogy 
a legjobb terveket kiválasszák, 
hogy a pályadijak odaitélhctők 
legyenek.

A pályadij elnyerésének legfőbb 
kelléke a művészi siker, de ez 
nem jelenti egyúttal azt is, hogy 
a jutalmazott munka a leggyakor
latiasabb és hogy az első díjjal 
jutalmazott mű kerül megvaló
sításra. (Ezúttal igy lesz. Szerk.)

A megvalósításnál figyelembe 
veendő két szempontra akarom 
ezúttal a figyelmet fölhívni.

1. Mohács tűzoltóságának föl
szerelése olyan bő, hogy sok 
nagyobb város felszerelését meg
haladja. Ez a fölszerelés a mi 
igényeinkhez mérten tökéletesnek 
volna mondható, ha tűzoltó 
(figyelő) őrtoronnyal bírnánk. 
Eddig anyagi okokból nem jut
hattunk hozzá, de most ingyen, 

| tisztán jó akaratból és előre
látásból hozzájuthatunk az által, 
hogy a város adja a templom 
telkét, viszont az építtető egyház 
olyan templomtornyot épit, ahol 
a figyelő tűzoltó elhelyezhető és 
ugy adja vállalatba a munkát, 
hogy az építési költségekben az

A SZERETET MUNKÁJA.
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vasárnap délután 2 órai kezdet
tel tartotta ezidei karácsonyfa
ünnepélyét a Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre nagytermében. A sze
retet ünnepének: a Karácsony
nak gyönyörű kifejezése volt ez 
az ünnepély, ahol 102 iskolás- 
gyermeket láttak el ruhával, élel
miszerrel és egyéb hasznos és 
szükséges dolgokkal. A kiosztott 
ajándékok értéke meghaladja a 
harminchárom milliót, de azt 
hisszük, értékben még több az 
a keresztényi szeretet, amely a 
Missziós hölgyeket áthatotta és 
amelynek melegét érezte Krisztus 
születése napján sok-sok sze
gény család.

Az ünnepélyen az elemi és

napos uralma alatt lejáratta, nevet
ségessé és gyülöltté tette a szó- 
ciális gondolatot. Széles rétegek 
előtt megingatta az igazi szocia- 
lismus hitelét is.

Szocializmus alatt még most 
is sokan azt az őrületet értik, 
mely Kun Béla és a többi bán’ 
dita uralombitorlása alatt dühön- 
gött. Pedig ez épen ellenkezője 
a szocializmusnak A magyar 
munkásság sohsem bocsáthatja 
meg, hogy az ő aljas, önző rabló
hadjáratuk következtében mennyi 
bizalmatlanság, gáncs és gyűlölet 
kiséri a legigazságosabb szociális 
törekvéseit.

De már virrad ... A pohár 
megtett . . .

fcí>.

őrtorony, illetve őrszoba költségei 
is bennfoglaltassanak. Azt hiszem, 
hogy a tűzoltó intézmény ezen 
előzékenységre biztosan számít
hat, mert egyrészt nem kerül 
külön kiadásba, másrészt apát 
urunk tűzoltó egyleti lelkész is.

2. A mohácsi csata 400-ik év
fordulójának megünneplésére és 
megörökítésére alakult bizottság 
tervei közt szerepel a többi közt 
azt is, hogy a mohácsi csatasikon 
elesett hősök porlócsontjait föl
keresi és ezen tömegsír fölé a 
mohácsi csatasikra nyíló kilátó 
tornyot épit. Az elmúlt ősszel a 
hadtörténeti muzeum megbízásá
ból ezen tömegsírokat kereste 
Gergely Endre százados — saj
nos nem találta meg. Az egész 
csatateret ez alkalommal nem 
kuttatta át, de amint én azt a 
mezőt ismerem, amelyen nevel
kedtem — a tömegsírokat később 
sem fogja megtalálni a mohácsi 
határban, legföljebb annyira délre, 
hogy ott meg trianoni határ közel
sége miatt nem építhető kilátó
torony. Ezért már most felhívom 
a figyelmet arra, hogy a kilátót 
a fogadalmi templom tornyáa 

I helyezzék el.
Egybevetve az elmondottakat, 

gyakorlati és takarékossági szem
pontból az volna a legjobb meg
oldás, ha a fogadalmi templom 
tornya nem csak haranglábul, ha 
nem tűzoltó (figyelő) őr- és kilátó
toronyul is szolgálna. Sz. M

polgári iskolai növendékeken ki
vül nagyszámú vendégsereg je; 
lent meg. Hantos Béla alkalmi 
beszéde nyitotta meg az ünne
pélyt. A kiváló tehetségű pap, 
akinek tollát olvasóközönségünk
nek már sok ízben volt a.kalma 
élvezni, magas szárnyalásu be
szédben méltatta a szeretet ün
nepélyét és jelentőségét. Utána 
sorban járultak a nagy asztalból 
a szegények és hálás mnghatott- 
sággal vették át a nekik szánt 
ajándékot.

Kiosztásra került:
96 pár cipő . . = 19.200.00t
25 drb szvetter . = 3.000 00®

8 pár zokni . = 48001
6 drb télikabát = 1.200.00t
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3 rend uj ruha == 
m drb nadrág
v, pár harisnya — 
10 drb zsebkendő 
*aar.?ap'Ka. sál. stb. 
ftszta*

Élelmiszerek:
4 c furgon) a . =

; :er bab
1 q liszt . -
5 kg. zsír =“

^xípnan. hagyma.
' zsir. cukor . ==

Összesítés:

500 000
2 000 000

400 000
100 000

3 000 OOO

1 600 OOO
3 600.000

900 000
200 000

150.000

Ruha
■fesziak (sütemény)
Élelmiszerek . ___ _

Összesen: 

26.800 800
3.000.000
3.210.000

33010000
koréra értékben.

Akiosztásban részeszüit:
52 belvárosi gyermek
30 külvárosi »
20 iskolán kívüli >

A Missziótársulat gyönyörű 
munkát végzett. Megérdemelnék, 
bc^v egxénenkint megdicsértes- 
sertK azok, akik a fentiek össze
hozásában resztvettek, de mi tud- 
wk. hogy ők ezt nem várjak. 
A legszebb elismerésük volt az 
i sok örömkönny a kipirult kis 
ereskor., amely oly hálásan cstl- 
kj. •: feléjük vasárnap.

A .Missziótársulat a követke
zik közzétételére kért fel ben
sőnket :

<Mmdazok részére, akik szi
ves adományaikkal, munkájukkal 
ehhez a nagy segélyhez hozzá

Vagyon- és jövedelem a.dó.
I ‘íi n:i - x DunuMzeKc-órol.

A pécsi m. kir. pénzügyigaz- 
P’ósag a vagyon és jövedelem 
acó kivetését befejezvén, az erről 
tzc határozatokat az egyes 
kezségi e cl áróságokhoz jutatta, 
ap-ryek azokat az adófizető kö- 
zcr.segnek ki is kézbesítette.

Megdöbbenve, szinte megme- 
Te>ecve szegezte mindenki a 
■fkirtetet arra a papírlapra, melyet 

z-gygazgatósági határozat- 
fa* neveznek és nem tudta le- 
Hrr a szemen azokról a szá- 
■ckrei, melyek azon szép sör
ödben sorakoztak.

A jövedelem- és vagyonadó 
lvttése a m. kir. pénzügyminisz- 

1tr 1924. évi 7500. számú ren- 
Ct:;c lapján történt, mely ren- 
c?- Cen le vannak fektetve azok 
* T';e!c'.e^ mebe^ az adókive-

5t ;z és az egyes adóalanyok 
/PHásahoz támpontul szol- 

’lagosan meg van írva 
"'“‘kozott rendelet k) pontjá- 
n’ rogy nem vethető ki jöve- 

adó minden 15 kát. hold- 
* . -erT1 nagyobb ingatlannal 
^ceikező azon 10-15 holdas 
L,akr.a’ akiknek a kataszteri 
1?'° .öveddme katasztrális hol- 
kr/r nt átlagosan a 15 arany 
Vr ,“at. nem haladja. Nem 
a,r‘a'? jövedelem adózás alá

' S—'0 ^t. holdas gazea 
ti;,,, aktnek a kát. holdankinti 
torát 'Ove<^elme a 20 arany ko- 

“■ meg nem haladja.
fr rajkozoff rendelet i) pontja 
vi'árV. ^ireéftést kizáró módon, 

k j-an megírja, hogy a szo- 
azen^c^k '^haszonvételek csak 

Se-ben vehetők figyelembe, 

járultak, a .Missziótársulat a jó 
Isten áldását kéri.

Miután az adakozók száma 
olyan nagy, hogy a lapban való 
részletes nyugtázás lehet-tlen. a 
szegények nevében e helyen 
együttesen mond há a- k’szörv 
tet a Szociális Misszó Társulat• 

A „MANSz" 
karácsonyfa ünnepélye.

A MANSz? 21-én délután 3 
órakor tartóra a minden év
ben szokásos szegény gyerme
keket felruházó karácsonyfa
ünnepélyét. Az ünnepi beszédet 
Keinrath Zsigrnond mondotta, 
mely után megkezdték az aján
dékok kiosztását.

Megható jelenet volt, amikor 
a kis gyermekek serege körül
vette az ajándékozókat, akik nagy
halom ruhával, c’pövel és sok
sok jóval látták el őket. A 
szemeikben az öröm és a bol
dogság könnye csillogott. A fel
nőttek egyformán örültek a gyer
mekekkel, akiknek kicsi szivük 
érezte a kis Jézus közelségét.

Hálás köszönet azoknak a ne
mes lekeknek, akik filléreikkel 
hozzájárultak az emberbaráti ak
cióhoz, akik szivük melegével 
feimelegitették a didergő szive
ket. Áldott a kéz, amely a ron
gyokból selymet szőtt, hogy be
takarja 30 éhségtől meggyötört 
gyermek ványadt testét.

ha azok oly nagy terjedelműek, 
hogy azok üzéséhez a gazdaság 
saját tenyészete, illetve termése 
nem elegendő.

És mi történt? — az. hogy a 
jövedelem adó kivetése során a 
rendelet idézett utasításainak 
figyelmen kivül hagyásával ezen 
birtokkategóriákon belül jöve
delmi adóval megrovattak olyan 
gazdák is, kiknek a kát. tiszta 
jövedelme a kötelező adózás fel
tételeinek mértékét nem üti meg.

A jövede em adó minél széle
sebb rétegekre való kiterjeszt- 
hetése végett az egyes gazdákra 
az adó nem a kataszterben fel
tüntetett tiszta jövedelem után 
lett kivetve, hanem egy bizonyos 
községi átlag tiszta jövedelem 
után, ami annyit jelent, hogy a 
minimális tiszta jövedelem egyenlő 
adózás alá vonatiK a legmagasab
bal s igy adó alá kerül az is, aki 
a rendelet szerint adó alá nem 
is vonható.

A 10—15 holdas gazdák úgy
szólván kivétel nélkül adó a.á 
vannak vonva, holott köztudo
mású dolog az, hogy sem köz
ségünkben, sem a mohácsi járás 
dunamenti részén sem 15, sem 
20 kor. kát. holdankinti átlag 
tiszta jövedelem nem létezik.

A rendelet 6. szakaszának i) 
pontja helytelen alkalmazást nyert 
a jövedelem adó kivetése során, 
mert a mellékhaszonvételekből 
eredő jövedelem külön felszámí
tást nyert ott is, ahol annak 
méretei a gazdasag állattenyész
tési és termelési méreteit nem 
haladta meg, vagyis külön nyert 

felszámítást a kát. tiszta jövede
lem és külön a mellékhaszon
vételek.

Meg kell em itenem még. hogy 
a jövedelem adó kivetése során 
figyelmen kivül hág attak azok 
a rengeteg terhek, melyeket a 
dunamenti kö,-égek, de külö
nösen Dunas t kcső és Mohács 
adófizetőinek azon része kény
telen viselni, akiknek birtoka a 
Margittaszigeten fekszik, mely 
birtokra az ártéri adó és az át
kelési költség kitesz annyit, mint 
az ingatlanok földadója.

Hogy mennyire sérelmes a 
jövedelmi adónak iiyeténképen 
való kivetése, azt külön kom
mentálni nem kell, mert a követ
kezményei különösen az admi
nisztráció szempontjából belát- 
hatabanok, mert természetes do
log, hogy minden ember, akinek 
a birtoka a 10—15 kát. holdat 
meg nem haladja, kell hogy meg
nézze a birtokivében, hogy 
mennyi a kát. holdankinti átlagos 
tiszta jövedelme, sőt ez utón is 
direkt felhívjuk különösen a kis 
gazdakat, hogy ezt megtenni el 
ne mulasszák. Ez időveszteséget, 
a felebbezés költséget jelent, a 
jegyzői hivatalnak pedig akkora 
munkahalmazatot, hogy a felvilá
gosítások adása, a felebbpzé-

k oün nem marad büntetlenül...
A megszállás alatt elkövetett gyilkosság tetteseit nyomozta ki ti 
áliamrendörség. Véres konyhakés és ruha mint tárgyi bizonyíték.

A m. kir. államrendőrség a na
pokba letartóztatta Juhász Mihály 
mohácsi hajóst egy a szerb meg
szállás alatt t.követett gyilkossá
gért. A letartóztatás

előzménye a következő:
1921,’évben történt még, hogy 

egy reggelen vérbefagyva, meg
gyilkolva találtak a vasútállomás
hoz vezető ut mentén a gyalog
járón Szabó Lajos hajóslegényt. 
Akkoriban a szerb csendőrség 
megindította a nyomozást, de ez 
eredményre állítólag nem vezetett.

A felszabadulás után a magyar 
csendörség is kutatott ez ügyben, 
azonban nyomozása szintén min
den siker nélkül zárult le Azóta 
már majdnem elfelejtették az 
ügyet s csak az államrendörseg 
mohácsi felállításának köszönhető, 
hogy annyi idő után a gyilkosság 
ki lett nyomozva.

A nyomozás
Az államrendőrség egyik nyo

mozója: Gamos detektív magán
úton értesült erről az esetről, ma
gánszorgalomból összegyűjtötte 
az összes bizonyítékokat, majd 
jelntést tett a csoportvezető de- 
tektivnek: Kagv tgnácnak, aki 
Mohácsra Budapestről került, a 
hol egyik igen sikeresen nyo
mozó csoportnak volt tagja s 
többször említette, hogy a mo
hácsi élet unalmas neki, mert 
csirkelopáson kivül semmi egyeb 
munkája nincs.

Nagy kedvvel fogott tehát az 
ügyhöz és ketten Gumóssal érint
kezésbe léptek ijj. Szabó József 
faddi lakossal,

akit annak idején szin
tén megszurkáltak, de 
felgyógyult és aki aztán 

sek szerkesztése minden ideiét 
igénybe veszi, a község egyéb 
dolgai pedig elintézetlen hevernek

Hát még a felszólamlási bizott
ság, meddig fog az ilyen tenger
nyi sok felebbezésen rágódni és 
az államnak tekintélyes költséget 
okozni ?

Még egy érdekes eset! Az adó
ügyi jegv zőnk eg v előzetes eszme
csere alapjan a pénzügyigazgató
ságnak azt az előterjesztést tette, 
hogy amennyiben a község kép
viselőtestületi határozat alakjában 
kémé a vagyon és jövedelem 
adó kivetését a fenti sérelmek 
orvoslása végett revízió alá venni, 
ugy méltóztatnék azt engedé
lyezni. Erre az volt a válasz, hogy 
egy általános revízió, vagy feleb
bezés nem jöhet szóba, ha azon
ban a felek egyénenként be tud
ják bizonyítani, hogy a révát
kelésen vámdijak cimén mennyit 
fizettek el, az javukra el lesz 
ismerve. Már most kérdem, hogy 
ki tudja azt bizonyítani, hogy 
egy éven át az átkelésért mennyit 
fizet el, mikor a fizetett dijak 
nyugtázva nem lesznek. Egy kö
vetelés, melyet teljesíteni nem 
lehet, annak dacára, hogy együt
tesen 300 milliónál többet fizet
tünk el ez évben.

Dszekcsö, 1924 december hó.
Faltér Jóasef

közelebbi adatokat szol
gáltatott a nyomozáshoz. 
Ennek lett aztán követ
kezménye a letartóztatás.

Felkerestük az államrendörsé- 
gen dr. Papp rendőrkapitányt, 
hogy tőle a közeledbi részleteket 
megtudjuk, azonban semmi fel- 
oilágssitást nem kaptunk, hogy 
hogyan is történt a tettes meg
keresése, csak annyit mondtak, 

hogv a tettes Juhász Mi
hály és teljes beismerés

ben van.
Az államrendőrség többi tag

jaitól sem sikerült semmi felvi
lágosítást sem kapni, mert tettes
társ után nyomoznak és nem 
akarják, hogy az elszökjön. Kény
telenek voltunk tehát magunk 
utána nézni a dolognak és sike
rült is a következőket megtudni:

Hogyan történt a 
gyilkosság ?

Juhász Mihály Nagy Lajos 
nevű hajós barátjával az egyik 
bordélyházban mulatott a gyil
kosság estéjén és ott összeszó
lalkoztak Szabó Lajossal és ifjú 
Szabó Józseffel, akik azután nem
sokára el is távoztak onnan.

Juhász a bordélyházból egy 
konyhakést kért kölcsön. Nagv 
pedig a másik bordélyházból egy 
meggyfa botot kapott és ezze. 
utána siettek a két hajósnak, a 
kiket a Belyánszky-féle ház előtt 
értek utói

ós Juhász a nagv konyha
késsel háromszor Szabó 
Lajosra szúrt, majd fi
vérének támadt, akit 
szintén súlyosan megse

besített.



4 MOHÁCSI HÍRLAP 1024. december 28

Szabó József még el tudott 
menni hajójáig, amelylyel aztán 
Bajára vitték a kórházba, ahol 
hosszú ápolás után fölépült.

A szerb csendőrség nyomo
zása állítólag szintén sikerrel 
járt, de

jóbarátságból futni hagy
ták Juhászt és társát.

.4 magyar csendőrség 
azonban nem tudott 
kellő nyomokat találni 
annyi idő után s igy 
nem volt bizonyíték Ju
hász ellen.

Az államrendőrség szintén tár
gyi bizonyíték nélkül állott, de 
súlyos gyanúja volt Juhász ellen, 
akit letartóztatott

s aki aztán a kereszt
kérdések súlya alatt meg
tört és bevallotta, hogy 

ő volt a gyilkos.
tárgyi bizonyítékok.

A nyomozó detektivekke! kiment 
az egyik dunaparti korcsmába, 
ahol a jégverem mellől elővette 
a konyhakést, amely még mindig 
véres volt, illetve a rozsda alatt 
megállapítható volt a vér. Majd 
előkerült a ruhája is, amelyben 
akkor éjszaka volt, amely szin
tén csupa vérfoltokkal van tar
kó zva.

Az államrendőrség most már 
tettestársa után nyomoz, aki je
lenleg az egyik hajón van, de le
het, hogy mire ezek a sorok 
napvilágot látnak, már szintén a 
rendőrség kezei között lesz.

Az államrendőrségnek ez az 
első nagyobb nyomozáa általá
nosan megnyugvást keltett a vá
rosban és a biztonság érzetét 
kelti mindenkiben, hogy ily rég 
elfelejtett ügyben is sikerre ve
zetett munkájuk.

Az érdem Nagy és (Jamos 
detektiveké, a kiknek csak gra
tulálni lehet mohácsi debüjükhöz.

Boldog újévet kivan előfize
tőinek és olvasóinak a

MOHÁCSI HÍRLAP 
szerkesztősége és 

kiadóhivatala.

REGŐS ÉNEK A ME 
CSEK1 BUJDOSÓRÓL.

1920.
Méla Mecsek szomorú, 
Lején őszi koszorú.
Minden fája felriad, 
Most zörrenti bús fiad. 
Most zörrenti könnyesen, 
fiujdobolja csöndesen.
Zörg a haraszt, zörg az ág, 
Szegény lélek nincs hazád. 
Volt udvarod, szép kapus, 
Most bitangként tova futsz ! 
Árulód az éj, a holdas. 
Szemed égről halált olvas. 
Minden bokor, vad csalit, 
Véres fegyvert kancsalít. 
Szellő neked káros szél. 
Temetőd az árokszél. 
Fejfád minden öregfa 
S bujdosásban nincs reményed, 
Csak a holnap s örök ma.

Szegény, szegény bujdosó, 
A nap neked bút hozó, 
Utat mutat, utat tár. 
Miért nem lehetsz hű madár? 
Otthon sír a feleség, 
Gyereked vár kis mesét, 
Mézzel folyna szép mese. 
Két hajnalig vége se: 
Kerek ország, Magyarhon, 
Csöppfiának oltalom, 
Kerek ország megfogyóba, 
Árva apád bujdosóba. 
Ne félj, édes, minden jó lesz, 
Rossz emléken fehér hó lesz, 
Perg a kocka, az orsó, 
Apád nem lesz bujdosó, 
Se renegát, se a rác 
Pécs várában. Pécsváradon 
Nem dáridóz, nem halláz.

Mecseki vén rengeteg 
Légy hű s legyen szent neked, 
Kit rejteget őszi lombod. 
Sűrűiden átbolyongott, 
Légy az anyja, anyacsók, 
Zúgj fűiébe aranyszót: 
Kerek erdő, véri Mecsek, 
Visszajön, ki elveszett. 
Zúgj fűiébe víg danát: 
Látja még a kis tanyát. 
Csúf náció pereputtya 
Kengyelfutók útját futja, 
Leszünk még itt nagy toron, 
Föllángol az öt torony, 
Bujdosásunk véget ér, 
Bús bujdosó ide tér 
S túl a Dunán Baranyában 
Mecseki vén kerek erdő 
A1 cgfűröszti aranyába.

Kocsis László.
Hogyan is lesz majd a 

híddal ? Házi poétánk P.ödö Já
nos, aki hiaba költözött el Mo
hácsról, a szive mégis ide húzza 
s figyeli minden lépésünkét egy 
humoros versben ír a meg Laklia 
bácsinak az átkelését a hidon, 
illetve az át néni kelesét A verset 
azzal közöljük, hogy költője a 
hozzáfűzött megjegyzésben írja 
mar előre is, hogy nem akar sér
teni senkit, csak víg kedvében igy 
kepzelte el a dolgot:

Két év után.
Láklia bácsi szigetre megy.

Étoglcl mit látok ’ A'A - ,j rsuvrin. 
Azi mondja büszkén az "te. Láklia 
1'aratom nincs hajó, nem Ml dereglye ! 
Stámiszlis ■' gyerünk <sak at a szigetre.

A mint a hidra lep, a pénztárosra néz. 
Az eszébe rut, hogy nincs a ebében yen 
Es tépelödik, a fejet vakarja: 
Mást légy elég okos sztárt - Laklia!

Zabaiiava nem szabad, pénztáros ur 1 
Két kis malacocskám a tilosban túr .' 
bekeni i szigetre tüstént mennem kell. 
Ha csak nem tónk a hid alattam el.' 

be beszéljen batya. itt fizetni kell : 
•4c őrei; e szókra mérgesen felel: 
bizetni-fizetni.' idi dovraga ! ! 
fíolond világ ez, ma minden derága !

b o jó van, gyerünk csak haza ; dobro dau ! 
S az utón a mint megy, dörmög szaporán : 
Komp nincs, hajó nincs, hid van és nté* 

se nincs '
Hej Juta ' ma a szemembe ne tekincs ! /

Hödo János.

— Dr. Frey János névnapja. 
Tegnap, szombaton volt dr. Frey 
János c. apátplébanos, a Keresz
tény Városi Párt elnökének név
napja. Ez alkalomból a r. kath. 
hitközség, a tantestület, a Keresz
tény Városi tárt, a Szociális 
Misszió Társulat testületileg, azon
kívül a társadalom minden rété
géből egyenenkint üdvözöltek a 
közszeretetben és köztiszteletben 
álló apatplebanost.

— Eljegyzések. Kedves csa
ládi ünneppel bővült ki a Kará 
csonyest szeretet ünnepe Becker 
József közbecsült iparos famíliá
jában december 24 én. Herger 
Zoltán varosunk fiatal, törekvő 
számtisztje, Herger János ny. jegvző 
fia eljegyezte Becker Ilonkát es a 
szent esten tartottak meg az el
jegyzési ünnepélyt. Szigorúan csak 
bizalmas családi körben folyt le 
az ünnepség, de igy is sokan 
vettek részt a kiterjedt rokonság
ból A gratulálok sorába mi is 
beállunk ezen az utón — Kará 
csony első napjan Benedek József 
tanító eljegyezte Molnár Mancikát. 
Benedek József a tantestület egyik 
legkepzettebb, legtehetségesebb 
tagja, akinek örömében szívesen 
osztozunk és ezúton is gratulálunk

— Tamás nap Tamásnap elő- j 
estéjen a polgárság a regi szere- 1 
tettel kereste fel dr. Prakatur 
Tamást, hogv névnapja alkalmá
ból üdvözölje. A Mohácsi Sokacok 
Magyar Olvasóköre tagjaiból mint
egy százán es a Mohácsi Polgárok I 
Olvasóköre részéről mintegy ötve- j
1. en dalárdával jelentek meg A fel- |
köszöntőt Pávkovics Fülöp es Pál 
Lajos mondották el, amelyekre i 
dr. Prakatur rneghatottan vála
szolt. Másnap délelőtt az intelli- j 
gencia számos tagja üdvözölte I 
dr. Prakaturt. 1

— A Katolikus Legényegy
letben 1925. evi januar hó 4-en, 
vasárnap este 8 órai kezdettel 
dr. Ákos Ferenc pécsi szentszéki 
jegvző rendkívül érdekes előadást 
fog tartani vetített képekkel Rómá
ról. Az előadás célja a készülő 
romai zarándoklat előkészítése. 
Ezen előadásra belépődíjak nin
csenek, csupán a költségek fede- I 
zesere önkéntes adományokat kö
szönettel fogad az elnökség.

A „Szociális Missziótársu
lat Mohácsi Szervezete" 1925. 
évi január hó G án, az Iparosok 
Olvasókörének termeiben — mint 
mar jeleztük — műsoros tánces
télyt rendez fel kilenc órai kez
dettel. Belepőjegy : 25 000 korona 
Műsor: ,, Terpsichore birodal- ,
mában11, álomkép 9 tánccal, ze- ’ 
nekar és zongora kísérettel. Sze
replők : Rege Steidl Anny, Daphne 
Szekula Ilonka, Terpsichore Rozs- 
nvay Olga, Morphcus Dobszay 
\ ilma. A darabban előforduló 
táncok: 1. Játszótársak keringője.
2. Amorettek tánca. 3. Görög I 
tánc. 4 Hadurunk áldozati tanca 
5. Rokoko tánc. 6. Menuette Má- i 
ria Terézia korából. 7. Bieder
meier tánc 8. Tiroli tánc. 9 Pa- I 
lotás. A táncokat műkedvelő ze- í 
nekar kiséri. A darabokat hang
szerelte és vezeti Brand Ede I 
polgári iskolai igazgató. A zene
kar -.tagjai : Steidl Márta, Benedek i 
József, Bokor Imre, Dobszay Béla, 
Faragó Gábor, Mayer Ferenc, 
Nickmann Ferenc, Szívós János 
és Tóbei Ágoston. Műsor után 
tánc.

— Az Iparoskor teadélutánja 
Karácsony másnapján nagy siker- | 
rel folyt le. Az asztalok mellett 
és között talpalatnyi hely sem 
volt olyannyian jöttek el. A dél
után kedves szórakozást nyújtott 
a megjelenteknek. Jó tea es melléje 
valók, szép cigánymuzsika, amel}' j 
végül is felre rakatta a fiatalság
gal az asztalokat és egy kis tánc i 
is lett az aranyifjuság nagy ■ 
örömére.

- NÉVJEGYEKET legegy
szerűbbtől a legfinomabb 
vitelig, leggyorsabban készít 
FRIDRICH OSZKÁR könyv, 
nyomdája.

A Margit aszigeti Ármen. 
tesitö és Beivizlevezetű T^r 
t-ulat december hó 23 an tartotű 
meg v I sztmanyi ülését és kuZ 
gyűlését dr. Prakatur Tanuk 
elnöklete alatt. Mindkét ülés nap,, 
rendjenek tárgyát képezte a jöv6 
evi költségelőirányzat a társulat 
25 éves működéséről szóló jelen 
tés es a tisz-ujitas. A társulat 2$ 
éves működéséről szoló jelentés 
kapcsán dr. Prakatbr Tamas indít- 
van\ ara kü ön küldöttség 
Német Lipóthoz, akit a társulat 
nevűben dr. I rakatur üdvözölt ki
emelve Nemet Lipótnak a társulat 
érdekében 20 evett at kifejtett 
odaadó működését. Nemet Lipót 
meghatva köszönte meg a küldött
ség figyelmét. A jövő evi költség
vetést a társulat aranykoronában 
állapította meg. A tisztuji’ásnál 
újból megválasztottak egyhangúan 
elnökke ár. Prakatur Tamást, al- 
elnökké Stajevics Jánost, választ
mányt tagokká : Bárány Károly, 
Böröcz András. Csupits Lukacs* 
Ernszt Antal, Ezsi János, dr Frty 
János, Habich György, Horváth 
János, Johannidesz Géza, Kis
faludy Vidor. Krosits János, 
Lányi Mór, Odry Andor, Pávkt- 
vics Antal Pál, Pécsi István, Sár
kány Béla, Stettner Pál, 
berger Rudolf társulati tagokat. 
A számvizsgáló bizottságba be
választatott Lipokatics János el
nökké, dr. Schmidt Miklós, Pallér 
József, Bánovics vándor és Nyáry 
Béla pedig tagokká.

— A MANSz teadélutái* 
újév napján. A MANSz újév 
napján az Iparoskörben teadeiutant 
tart jótékonycélra A teadelután 
4 órakor kezdődik es tekintve azt 
a figyelmes kiszolgálást, amely ed
dig is dominálta a MaNSz teadel- 
utanjait, bizonyara sikeres is lesi.

— Jótékonycélra a B.U.É K. 
költségeit. Kiterjedt, szeles isme
retséggel és rokonsággal biró 
csaladok igen tekintélyes pénz 
költenek el a B U. E K. szokása 
folytán. Ezt az összegei azonbaa 
sokkal okosabb volna jótékony
célra adni. Kezdjék meg és ha 
valaki megkezdi, akkor a BUÉK. 
megmarad majd annak, ami ere
detileg volt jókívánság és neaa 
lesz kötelező divat.

— Visszafejlesztik a ható
sági üzemeket. A háború alatt 
és után alakult hatósági üzemek 
nagy hátrányára és karára vannak 
az amúgy is súlyos helyzetbe* 
levő iparosságnak Az iparosság 
egy küldöttségé ezért a miniszter
elnöktől azok eltörlését kérte, ami 
Bethlen gróf meg is igért nekik-

— Két pályázat az alispá»i 
állásra. Az alispáni állásra kiirt 
pályázati határidő lejártáig két 
pályázat érkezett be Az egyik 
Fischer Béla alispanhelyettes fó' 
jegyzőé, a másik Feniczy Ignti 
dr. pécsi járás főszolgabíró. A vá
lasztás a januar 12-iki varniegya 
közgyűlésén lesz megtartva.

— A kútba esett. Jovisioí 
Lyubomirné 75 eves majsi lak»» 
szombaton reggel 7—8 óra köz*11 
vizet merített a kutból. Közbe11 
megcsúszott és a kutkáván ke
resztül beleesett. A szerencsetle*



1924. december 28. mohácsi hírlap 5
öregasszonyt már csak halva 
húztak ki
L Kijelölték a fogadalmi 

(emplom helyét. Vasarnap este 
fl huJapesti vonattal érkezett Mo 
hacsra Árkay Aladár a mohácsi 
fogadalmi templom pályázatának 
nyertese, hogy karöltve a moha 
-siakkal kijelöljek a fogadalmi 
templom helyét. Árkay dr. Frey 
vendége volt. Másnap délután 3 
arakor megjelentek a helyszínen 
dr. Margitai Lajos polgármester, 
dr Prakatur Tamás, dr. Schmidt 
Miklós, dr. Rüll János, Schmidt 
Karoly, Krosits János, Dobszay 
Mátyás es hosszas tanácskozás 
után a templom helyeben ugv 
állapodtak meg, hogy annak fő 
bejárata i Vörösmarty-utca felé 
ne? es mögött lesz a plébánia lak. 
A temploinhely 850 □-ölet, ha 
azonban körülötte kis parknak is 
adnak helyét ügy kb, 2000 □-ölet 
foglal majd el.

— A vasár forgalma. Az 1924. 
december hó 22-en megtartott or
szágos vasár alkalmával felhajta
tott: 1144 szarvasmarha, 3216 
ló es csikó, 118 juh, 2836 sertés 
es malac, összesen 7314 darab. 
Eladatott: 297 szarvasmarha, 233 
ló es csikó, 22 juh, 305 sertés és 
malac, összesen 857 darab.

Halálos zuhanás. Folyó hó 
23-án Hotz János 54 eves ver- 
sendi iakós elment Liptódra Este, 
amikor hazafele tartott, a nagy 
sötétségben eltévesztette az utat 
s egy 4 meter mélységű szur
dokba zuhant, hol azonnal ször
nyethalt. Holttestét csak mastiap 
reggel találtuk meg az arra menő 
emberek.

— Találtatott egy bunda. Iga
zolt tulajdonosa átveheti a rendőr
kapitányságon

Egy kézzel faragott so
mogyi botot vitt ei valaki téve
désből az Iparukkor Karácsony 
másnapi teadelutan járói Kéretik 
az illető szíveskedjék a botot 
Zsuzsits-tőzsdében leadni.

— Biodéin táncok albuma 
mar megjelent. Igazan meglepetes- 
szerüen szép kiállítású es nagyon 
hasznos munka ez a műszakkönyv, 
nie \ felöleli az összes legújabb 
modern táncokat. Oly könnyen 
megérthető módon vannak leírva, 
hogy bárki letáncolhatja azokat 
nurJe; nagyobb megerőltetés 
nélkül, kapható Rottmiller tánc- 
t*narnal az paroskörben vagy 
lakásán városi berhaz tánciskola

• tanfolyam kezdete szombat, 
tn este 8 orakor. Különórák 

egesz napon át.
~ A karácsonyi pásztorjá- 

‘ék, n:ely szavalatok, énekek es 
- f'kepek keretében kerül előadásra 
• külvárosi iskolások által, ma 
őBsarnap) d. u. fél 5 órai kez- 

*te‘ lesz az Iparosok Olvasó- 
^°teben megtartva. A szülők és 
oJermekbarátok figyelmét felhiv- 
lu a szépnek Ígérkező, kedves 

8 hangulatos karácsonyi ünne 
Peiyre.

Lapzártakor vett érte- 
•ülésünk szerint Nagy Lajost, 
uhasz tettestársát Sopronban 

J ’J; kir. államrendörség le- 
ar,oztatta. Nagyot Mohácsra 
^zak,hogy a gyilkosság íigyé- 

hyomozását lefolytassák. 
.. AnYakönyvi bejegyzések 

1924 évi dec hó 19-től
Jee. hó 27-ig, Születések: 

I

Vass Zoltán György János, Szabó 
Katalin, Gyúrok Mária, Lakatos 
Ferenc László. Házasságkötés 

és Kohn •Mar,a- 
Halálozások: Karoly Lajos 20 
naros. Princz Józsefné 82 éves.

S< ilv eszterest az Iparos- 
orben. A Mohácsi Iparosok 

Olvasóköre december 31-én nagy
szabású műsoros Szilveszter-estét 
rendez. Műsor: 1. A konyhában. 
Dialóg. Előadják: Ébert Vilmos 
es Becker Mancika. 2 Lerajzolják 
az embert. Iréfa 1 felvonásban 
Szereplők Pataki József, Detkó 
Karoly, Rupp Ferenc. 3. Hol a 
férj? Vígjáték 1 felvonásban. 
Szereplők: Grein Ferenc, Pataki 
József, Pohl M <riska. Ébert Vil
nius. 4. A kis kadét. Operetté 
1 felvonásban Előadják: Führer 
Feri, Rupp Ferenc, Milassin Gi
ziké, Dettkó Károly A műsort 
még énekszámok és szavalatok is 
tarkítják. Az énekszámokat zon
gorán Tóbei Ágoston kiseri

i

M N. Dunaszexeső. A közboesett ün- 
i népek miatt előre kellett dolgoznunk s 

ezért cikkét jövő számunkba kellett so
rozni. Sajnáljuk, hogy ittlétekor nem tud
tunk beszélgetni.

Felelösszerkesztö:
ZSUZSITS ANDRÁS.

Laptutaldonoi ±a kiadó - 
FRIDRICH OSZKÁR

NY1LTTÉR.
(Az • e rovatban foglaltakért nem vallal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
A «Dunavidék' c. hetilap 1924. 

évi december 21. számában meg
jelent «Tanbetyárságról suttog a 
fáma* c. sértő közleményért a 

i bűnvádi feljelentést megtettük.
A mohácsi elemi iskolai 

Tantestületek.
Mélyen tisztelt vevőimnek és pártfogóim

nak ez utón kívánok

BOLDOG ÚJÉVET 
és kérem továbbra is nagybecsű bizal
mukat.

Tisztelettel

FRIDRICH OSZKÁR
NYOMDATULAJDONOS

jjoldog újévet kivan 
mélyen tisztelt vendégelnek és jó

barátainak

£erch Ferenc
vendéglős.

JJoldog újévet kivan 
igen tisztelt megrendelőinek és jó 

barátainak
€grí Jéajos

úri szabó.

JJoldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vendégeinek és jó

barátainak

j?obisch Jéambert
vasúti vendéglős.

boldog újévet 
kiván mélyen tisztelt megrendelői
nek, jóbarátainak és ismerőseinek 

BECKER JÓZSEF 
* úri szabó.

Boldog újévet kiván 
igen tisztelt vevőinek, jóbarátainak és 

ismerőseinek 

MELTZER EMIL 
drogéria az arany kereszthez.

Boldog újévet kiván
| mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak 

Molnár János József 
rövidáru kereskedő.

Boldog újévet kiván
, mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak 

IVSOVITS FERENC 
rőföskereskedő.

j BOLDOG ÚJÉVET kiván 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek

Haleksy Albert
i ______ _____________ droguista.______

Boldog újévet kiván 
nagyrabecsült vevőinek, jóbarátainak és 

ismerőseinek

VORISEK LAJOS 
rőfös-, rövid- és divatáru- 

___________________ kereskedő._______ 

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak

Páncsits Mark 
___________________ órás és ékszerész 

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vendégeinek és jó

barátainak

Scháffer Antal
vendéglős.

Boldog újévet kivan
mélven tisztelt vevőinek és jóbarátainak

ERDŐS GYULA
füszerkereskedő.

Boldog újévet kiván 
minden egyes köri ta^ urnák, jóbará

tainak és ismerőseinek

Zatjff JF< véne
köri vendéglős.

Boldog újévet kivan
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak

Márton János
______ sütő.________

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak

Károlyi József
__________ asztalos mester.

BOLDOG ÚJÉVET kiván 
~ mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek

Schleich Ferenc
_____vaskereskedő.

BOLDOG ÚJÉVET kivannak 
mélyen tisztelt megrendelőiknek és jó

barátaiknak

Mutschler és Rozmer
úri szabók.

BOLDOG ÚJÉVET kivan 
mélyen tisztelt megrendelőinek, jóbará

tainak és ismerőseinek

Predács Antal
lakatos.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt megrendelőinek, jó

barátainak és ismerőseinek

Rupp János
úri szabó.

Boldog újévet kiváa 
mélyen tisztelt megrendelőinek, jó

barátainak és isméi öleinek

Rubint József
lakatos.

BOLDOG ÚJÉVET kiván
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak

Tertínszky Gyula
_____________ vas- és füszerkereskedő.

Jjoldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vendégeinek és iá 

barátainak
Sgász JJé/a 

„K oro na' ‘-száll odás-

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak

Pazaurek József
cipész mester.

Boldog újévet kívánnak 
mélyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak

MIHOLEK testvérek
női szabók.

Boldog újévet kiván
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak

Schnell János
füszerkereskedő.

Jjoldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátaiaak 

Varga £ajos 
női divatterme.

Boldog újévet kiván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM 
Cégtulajdonos SCHÁFFER KÁROLY. 

jjoldog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak 

Jjalcgh J?á! 
fűszerkereskedő.

jjo'idog újévet kiván 
mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek 

„Turul" szikvizguár 
özv. Stranczinger Károlyné

Boldog újévet kíván
kedves vevőinek és jóbarátainak

Reihardt György
füszerkereskedő.

Boldog újévet kíván 
jó barátaimnak és ismerőseimnek 

Reiter Henrik 
férfi szabó, Árok-utca.

Boldog újévet kívánnak
mélyen tisztelt vevőinek és jóbaiátainak

Kaufmann és Stern
rövidáru kereskedők.

Boldog újévet kivannak
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak

Stern Testvérek
rőfőskereskedők.

Boldog újévet kiván
mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek

Pauer Ferenc
cukrász.

JJoldog újévet ki .'én 
mélyen tisztelt vevőinek, jóbaratainalc 

és ismerőseinek

Xoszter ggnta!
sütőmester.

Boldog újévet kiván
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainaic

Pap József
füszerkereskedő.
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Boldog újévet kíván
■élyen tisztelt vevőinek és jóbarátainafc

ZSUZSITS ANDRÁS 
__________ dohánykisártis.____  

gcidcg újévet kivan 
etilben tisztelt megrendelőinek és 

jóbarátainak

jfagy ferenc
kocsigyártó.

Boldog újévet kíván 
■élyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak
Bezerédy István

mechanikus.

Boldog újévet kíván 
mélyen tiszteit vendégeinek és jó- 

barátainak
SZEIDL JÁNOS
borbély és fodrász.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak
Stollár ferenc és fia

asztalosok.

BOLDOG ÚJÉVÉT kíván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak
Mencinger József

kovács.

Boldog újévet kíván 
mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak 

Lacher János 
malomtulajdonos.

BOLDOG ÚJÉVEI kíván 
mélyen tisztelt megrendelőinek és jó

barátainak
Holicska Jenő

____________ kocsifénvező és kárpitos.

ELADÓ
a kápolii;k

lakli;it<» ztl,

•ei. Bőv<‘bc<.‘t

özv. Traubert Józsefnénál.
Boroshordók 
lugzok, húsbesózók, állandóan 
raktáron. Javításokat pontosan 

és olcsón eszközöl.
Bium György 

kádármester. 
_ _ _ _ _ _ _ Dobozgyár udvar.
2 szobás lakás mellék
helyiségekkel bútorral 

(ebédlő háló) eladó.
Cim a kiadóhivatalban. 

IS hold föld a mo
hácsi határban eladó.

Cim a kiadóhivatalban. 
Egy teljesen jósar- 
ban levő latható irásu 

Írógép 
eladó.

Kegtekinthetö lapunk 
kiadóhivatalában,

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

Bubregh József
háztulajdonosnál

Minden nőnek fontos!
Hogy fiatal, üde arcszinét meg
őrizze, miért is bizalommal 
forduljon alábbi címre, hol 
állandóan a legjobb hatású 

„Speciális44 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT 
illatszertárában 

MOHÁCS, Király-utca.

« Olcsó étkezés! « 
■■ Étkezdémben, valamint házon ■■ 
■■ kívül is olcsó elismerten jó b» 
"" házi étkezést adok. És pedig: “ 
0 Naponta kétszer húsétel, csü- S 
aa törtök és vasárnap tésztával, 
■■ ebéd, vacsora napi 20000 K. ■■ 
gj Állandóan friss sertés és halko- 

cscnya kaphatóadagja 10000 K.
■■ A n é. közönség szíves párt- ■■ 
■j fogását kérem. Tisztelettel ■■ 
ra LINYÁK FERENC aa 
■■ Nádor-utca 819. sz. ■■
■ ■ HU ■■ S"X RM ■■ BÜ■u » LAj b? aa na

KAUFMANN ÉS STERN
URI-, NŐI DIVAT- ÉS RÖVID 

ÁRU KERESKEDÉSE
HOFFMANN-HAZ. TEL. 36.
ooooooooooooooooo 
LEGJOBB MINŐSÉGŰ FLÓR-, MOUS- 
LIN- ÉS FÁTYOL HARISNYAK, ÚRI 
ÉS NŐI DIVATCIKKEK, NYAKKEN
DŐK, KESZTYŰK, FEHÉRNEMŰEK, 
BŐRÁRUK, MINDENNEMŰ AJÁNDÉK- 

tárgyak raktára.
R Ö V I D Á R U K, 
SZALAGOK, CSIPKÉK, KÖTŐ- ÉS 
:: HÍMZŐ FONALAK, CÉRNÁK. :: 

SZABÓKELLÉKEK 
LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 

•: FORRÁSA. :: 
ooooooooooooooooo 

“A G R Á R“ 
CIPŐGYÁR LERAKATA.

NAGY VÁLASZTÉK NŐI- ES FÉRFI 
BOX- ES CHEVREAUX CIPŐKBEN. 
LAKK-, ANTILOP- ÉS SZÍNES KÜ
LÖNLEGESSÉGEK. HABI ÉS GYER
MEKCIPŐK. HÓ- ES SÁRC1PŐK A LÉG- 
JOBB MINŐSÉGBEN. NAGY RAKTÁR 
•MUNKÁS- ÉS VADÁSZC1PŐKBEN. ::

Elvállalok 
jutányosán és szakszerűen 
tervezéseket, épületek, gyár
kémények építését, átalakítás 
és tatarozásokat, bármilyen 
rendszerű gőzkazánok befala

zását és gépalapozást
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni. 

Teljes tisztelettel

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

Mátyás Király utcában 1304. sz

HÁZ.
szabad kézből eladó. Bővebbet 

özv. Sziics Andrásnénál 
Gyula-utca.

Fényképezö-gépek 
Alkalmi vétel, keveset használt 
r'°15 es 1’ l2 cm. nagyságúak 
jutányosán eladók

WEIDHCH EDE
fényképésznél.

II A Z
teljesen uj, kerttel szabad kézből 
eladó, kedvező fizetési feltételek 

mellett

Zswits Peter
Arok-utca 111. sz.

gépgyár, vas- és fémöntőde 
Mohács, Deák-tér 

Telefon 40.

Mezőgazdasági gépek
gyártása és javítása.

Reszelők
újra vágása jótállás mellett.

Vas- és

cséplőgépek

Fémöntvények
Fordson

tracktorok»eR<4)WF«és»PWK<
jegyű

golyós csapágyak eladása.I
K

3O — 5O kocsi 

érett trágyát 
keresek megvételre, 

Cim a kiadóhivatalban 

Házeladás! 
Petőfi Sándor u. 1258. sz. ház 
szabad kézből eladó. Bővebbe;

ARÜOLD LAJOS
asztalosnál.

1818 0. F.B.
1924.

HIRDETMÉNY,
A földhöz és házhelyhez jut- 

tatást kérők kiigazított névjegy
zéke folyó hó 24 napjától számi- 
tott 15. napra, azaz 1925. évi 
január hó 7-ig a városháza 6 
ajtó sz. a. helyiségében közszem
lére tétetett ki.

Az érdekelteknek jogukban áll 
a névjegyzékeket a közszemlére 

| tétel ideje alatt megtekinteni s 
ugyanezen idő alatt az ellen fel
szólamlással élni.

A juttatást kérők mellőzésük 
miatt a megváltást szenvedők 
pedig a jegyzékbe felvétel ellen 
élhetnek felszólamlással.

A juttatást kérők felszólamlá
sukat szóval is előterjeszthetik, 
mely díjtalanul fog jegyzőkönyvbe 
vétetni.

A fenti határidőn túl felszó
lamlással élni nem lehet.

Mohács, 1924 december 23-án

Dr. Hankovszky István s.k.
jbiró.



1924 december 28.



MOHÁCSI HÍRLAP 1024. december 28
I

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza ... 480000 K 
Zab ... 320.000 K
Róza .... 400 000 K
Tengeri morzsolt uj 220.000 K
Árpa uj . . . 320.000 K
Bab .... 380.000 K

Vasárnap délután I 
azaz december 28-án 

csak BÁLINT gyógyszertár 
lesz nyitva.

I héten csak BÁLI N T 
gyógyszertár tart ejjeli szolgálatot.

Kardos Kálmán utca 93. sz.

HÁZ 
szabad kézből eladó. Bővebbet 

Pazaurek Ferencnél.

CSERNAVOLGYI
szénsavval telített 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.

Egy teljesen uj 

rézsodrony ágybetét 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Ilitzeladiis
Molnár-utca 1551. számú HÁZ, 
mely áll 3 szoba, 2 konyha és 
kamarából, 8 lónak istálló, szi- 
▼attyuskut, köves udvarral, szép 

kerttel, szabad kézből eladó.
u Bővebbet

Izsák Juiis
háztulajdonosnál.

Újévi ajándékát 
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.Eladó

6 HP .11. Á. V. magánjáró 
cséplőgarnitura.

Bővebbet

RUBINI JÓZSEF 
géplakatosnál, MOHÁCS 
_ _ !!•_ Lajos u. 156.

c 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G

VORISEK LAJOS
Dl V AT ÁRUHÁZA

TELEFON 127. ft5 O H A C 5. TELEFON 127.

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

barchet újdonságok.

illatszer és szappan

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

r
Jutányos áron ajánlja.

lin ni
I i 1< ö »•
O v<»ir veoKnue 
Tea
Cacao
Cíy óyycukorL ak

kővet kező cikkeket!

Ásvány vizek 
Ka rlsliadi 
sSelters 
C. iessliiililer 
Málnási sikulia 
Salvator

IllaiHzerek, kölnivizek, kötszerek.
Haj- és ruhakefe, fésű és fésű ”-sirnitui-iik. 

Gunmii és termés sz.ivnos, >lanicure-cassetták.

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNÉ'*
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Merkúr szállítási vállalat

fáirdennen ü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák 
SZi^líV KWKEű

orrcsipteiők0 bormérők, iázmérók nagy 
, ékszer és zsebóra 

javítások elvcshaitatnak. A szemüveg 
javítások megvárhatok.

Arany, ezüst beváltása napi áron.

r
Telefon 36. Hoffmann-ház.

Wiíntien e szakmába vágó szállításit 
iegjutányusabban és Seg^ontosabban 

eszközöl.

Műhely áthelyezés!
Mélyen tisztelt megrendelőim és a nagyérdemű közönség 

szives tudomására adom, hogy 

kocsifényezö, kárpitos és mázoló műhelyemet 
a volt Ajberkovics-féle házból Kossuth Lajos- és Mező-utca 
sarkán levő saját házamba helyeztem át.

Kérem a mélyen tisztelt megrendelőimet, hogy bizalmuk
kal továbbra is megtisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel

HOLICSKA JENŐ 
kocsifényező, kárpitos és mázoló.
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FRIDRICH OSZKÁR KÖNYV*YumüAJA ZÜhÁcZ

» * * * * * *———2—i

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

és pénztárca, rövidáruk.

külön lei;ességek.
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HÁZ ELADÁS.
Fűzfa-utca 111. számú ház, kerttel 
szabad kézből eladó. Bővebbet

Bélán Jánosnál 
Holicska féle ház 

Kossuth Lajos-utca

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése

Telefon W. Mohács. Telelői J». 

Főpostával szemben.

Czukcrkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék es minden

nemű fűszerek.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

A n. é. közönség szives tu
domására adom, hogy tekin
tettel a közelgő karácsonyi 
ünnepekre, leszállitctt ár
ban adok férfi és női 

BOX CIPŐKET 250000 
sajátkészitményii 350000

Becses pártfogást kér

PAZ&UBEK JÓZSEF
cipész, Mohács.Házeladás

Barát-utca közben 356 
számú ház eladó.

és

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

ágybetétek méret szerint.
Paplanok készítése és átdolgo
zása. Mindennemű kárpitos h 
fényező munkát olcsón vallal 

javít jótállás mellett

Tóth I. 
kárpitos és kocsifényezö 
IY OHÁCS, Főposta alatt. 

Házeladás.
Hosszu-utca 301. számú HÁT 
szabad kézből eladó. Lakás azon
nal átvehető. Bővebbet

Kulntác Jójsel
háztulajdonosnál.

Teljesen jókarban levő 

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát' 

nak is alkalmas, eladó.

Cim a kiadóhivatalbac

á


