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A  m u n k a b é re k .
Nemrégiben egy kis hir 

jelent meg, hogy Ford mun- 
k sainak általánosságban fel
emelte a fizetését. Ez a hir 
azért válik nevezetessé mert 
köztudomású, hogy a nagy 
gyáros munkásai eddig is a 
vilig legjobban fizetett mun
kásai voltak s ennek dacára 
oly olcsó autóárakat hozott, 
amelyek a világpiacon érez
tették hatásukat és letörték a 
magas árakat.

A magas munkabérek és 
az olcsó arak egymással egy
bevetve s különösen a mi sze
münkéi nézve szente hihetet
lennek tetszenek s ha a való
ságban már évtizedek óta 
meg nem volna, mint elvet 
bizonyosan elvetették volna.

A kormány kezei között 
most fekszik az uj nemzet
közi egyezmény, amely a 
legkisebb munkabérek szabá
lyozásáról szól s amelyet itt 
télnek bevezetni, mert féitik 
amúgy is súlyos válsággal 
viaskodó közgazdaságunkat. 
Pedig, ha Fordot vesszük fi
gyelembe ugylatszik mégis 
csak megvalósítható.

Ezen a helyen már több 
Ízben foglaltunk állást a tul- 
alacsony munkabérek ellen. 
Merjük tényként állítani, 
hogy a mai súlyos gazda
sági viszonyoknak egyik 
igen figyelembeveendő ténye
zője a fixfizetésü társadalmi 
rétegek kicsiny keresete. Eb
ben a rétegbe értjük úgy a 
munkásokat, mint a tisztvise
lőket. A környéken ma is 
hallunk egypengő hatvan f-res 
napszámokról, a két pengős 
napszám pedigj egyáltalában 
nem ritkaság. A tisztviselők 
között vannak, akiknek havi 
80— 100 pengőből kell meg
élni és családot eltartani, sőt 
tisztviselői álláshoz képest 
öltözködni is.

Csodálkoznánk azon, hogy 
hogyan is tudnak kijönni ez
zel a fizetéssel, ha nem tud
nánk azt, hogy mennyi az 
adósságuk, amely még növe

kedik is, mert hiszen nincs 
miből leszorítani, visszafizetni.

A gyáros azt módja, hogy 
nem emelheti fel a fizetést, 
mert nagy nehézségekkel 
küzd. Igaz, hogy a nagy 
részvénytársaságok igazgatói 
ugyan akkor mamutjövedel
meket húznak, amikor a 
munkásnak alig jut. Az ál
lam nem terhelheti meg job
ban a polgárságot, mondják, 
pedig amennyire igaz az, 
hogy a polgárság már teher- 
biróképességének maximumá
val van megterhelve, annyira 
igaz az is, hogy a jobban 
fizetett tisztviselő, a nagyobb 
bérű munkás pénze vissza
kerül a polgársághoz, az ipa
roshoz, a kereskedőhöz, a 
gazdához.

A konjukturális időkben 
volt jelszó, hogy semmi sem 
drága, ha van pénzünk meg
fizetni. Ebben a furcsa mon
datban nagyon sok igazság 
van, csak ne a ferde szem
pontból nézzük, hanem az 
igazságot keressük benne. A 
jól fizetett alkalmazottak vá
sárlásai élénkítették a béke
beli kereskedő forgalmát. A 
jól szituált vevő hiányzik a 
mai időkben, ez nehezíti meg 
a kereskedő, a gazda és az 
iparos helyzetét.

Fordítsuk meg egyszer ed
dig helyesnek vélt gazdasági 
okoskodásainkat, s ne a ke
reskedőt, ne az iparost, ha
nem a vevőt segítsük. Kezdje 
el az állam s folytassák a 
nagy vállalatok, hamarosan 
uj élet keletkezik, élénkség 
jön gazdasági élétünkbe. Ku
tassuk ki a tömegek baját, 
gyógyítsuk ezeket s a ma
gunk sok baján is segítve 
lesz.

Ford példája mutatja, hogy 
miképen kell megelégedett 
munkást nevelni, aki nem
csak legszűkebb értelemben 
vett szükségleteit bírja béré
ből kielégíteni, hanem civili
záltabb igényei is szóba ke
rülhetnek. Ford mellett van

Amerika általános példája, 
ahol ha ne n is annyira, mint 
az ő gyáraiban, de európai 
értelemben gyönyörű fizeté
sek, bérek vannak. S mégis
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A hadirokkantak szövetsége törvénytervezetet 
dolgozott ki a segélyezésről.

A törvénytervezetet memorandum kíséretében 
a Kormányzónak adták á t

Megírtuk, hogy a Hadirokkan
tak Hadiárvák és Hadiözvegyek 
Országos Szövetsége széles körű 
mozgalmat kezdeményezett, hogy 
segélyeik legalább részben a mai 
súlyos időknek megfelelőek le
gyenek s egyben megérdemelt 
támogatásukat megkapják úgy a 
hivatalos, mint magánintézmé
nyeknél.

A törvénytervezet a következő 
segélyeket kéri megállapítani: 
100" (,-os rokkantak havi 140 P. 
7 5 "0-os rokkantnak havi 105 P. 
50" „ os hadirokkantnak havi 70 
P 25°,o-osnak havi 35 P. Ezen
kívül az altiszti rangot viselt 
rokkantak nyugdijuk 50";o át, 
tisztek, valamint az egy éves ön- 
kéntesi jogosultsággal biró rok
kantak nyugdijuk 100",o-at kap
ják rerdokozati pótlék gyanánt.

A munkaképesség csökkené
séről a szövetséggel együtt táb
lázatot, dolgoznak ki s ennek 
alapján állapítaná meg a népjó- 

| léti minisztérium a rokkantság 
mérvé,. Azon rokkantak, akik kü
lön ápolásra szorulnak külön
100° o os pótlékot kapnak.

A tervezet még külön neve
lési pótlék megállapítását kéri s 
egyben szabályozza a nyugdij 
kifizetését és a rokkant otthoni 
ellátását és gyógykezelését. Fog
lalkozik a mesterséges testrész 
pótlásáról, amely már szintén 
régen megérett a rendezésre.

Külön fejezet foglalkozik az 
özvegyek ellátásáról. Az alapdij 
ezeknél az 50" O os rokkantnak 
megállapított nyugdij, amelyhez 
a megfelelő rendfokozati pótlék 
járul.

A szülőtlen árvák a 25°/0-os 
rokkantnak megfelelő összeget 
kapják.

A tervezet ezután az adminisz
trációs intézkedéseket tárgyalja 
le, továbbá a hatóságok és ma
gánosok támogatását a hadirok
kantakkal szemben.

A tervezetet megküldték az 
összes fiókoknak, amelyek szin

olcsó is tud lenni sok cikk
ben az amerikai gyáros, ha 
pedig sokban drága is, 
van miből megfizetni a 
vevőnek.___________________
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tén letárgyalják és felküldik 2 
Szövetségnek, hogy annak szel
lemében kérje a törvényhozás 
intézkedését.

A hadirokkantak terve, hogy 
országosan felhívják a társada
lom figyelmét akciójukra és min
denkit annak támogatására kér
nek fel. Az a felfogás uralkodik, 
hogy a háború befejezése után 
12 évvel végre már teljesen 
rendbe kellene hozni a háború 
nyomorultjainak ügyét. Lehetet
lennek tartják, hogy a hadirok
kantak havi pár pengőt kapjanak, 
amely nemcsak megélhetésre, de 
a meghalásra is kevés.

Nincs nap, hogy valamelyik 
üzletben rokkant ne jelenne meg, 
aki vagy könyöradományért jár, 

j vagy — ami ugyanaz —  kü
lönféle holmikat árul nagy szá
zalék félárral, hogy valahogyan

i megéljen.
Még szomorúbb a hadiözve

gyek és árvák sorsa, akiknek já
radéka filléreket tesz ki s amely
nek adminisztrációja majdnem 
annyiba kerül, mint amekkora a*, 
összeg.

A Szövetség az országgyűlési 
képviselőket is felkéri, hogy fel
szólaljanak az érdekükben és tá
mogassák méltányos mozgal
mukat.

A rokkantak jól ismerik ugyan 
az állam és a társadalom mai 
súlyos helyzetét, de hangsúlyoz
zuk, hogy ugyanennek arányában 
még sokkal rosszabb, nehezebb 
körülmények között élnek a rok
kantak és más ellátásra szorulók 
s hogy külföldön már minden
hol megtalálták a módot arra, 
hogy a háborúnak ez az elinté
zetlen problémája megelégedésre 

j elintéződjön, nem lehet tehát ná
lunk sem teljesen elzárkózni.

Reméljük, hogy a rokkan,szö
vetség mozgalma sikerrel jár és 
ez a nehéz kérdés végre lekerül 

i a napirendről s eltűnnek az ut- 
cáról a hadirokkantak szomorú

' alakjai.
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Kalandozások az igazság körül.
Egy kis baj a kréta körűi. —  Kik szavazták meg a pótillet

ményt. —  Akinek muszáj pénzt felvenni.
Két heti hallgatás után lap- ' 

társunk végre rászánta magát és 
válaszolt azokra a súlyos vádakra, i 
amelyeket nyilvánosságra hoz- j 
tünk s amelyek

igazolták, hogy azok az 
elvek, amelyeket oly nagy
hanggal hirdettek, m ily , 
siralmasan festenek a 
valóságban.

A két heti szünet — ugyhall- 
juk — arra is kellett, hogy a 
saját párthiveiket is elhallgattas- ! 
sák, mert pl. a Gazdakörben igen j 
érdekes jelenetek voltak, amikor 
a párthivek a Mohácsi Hírlappal 
a kezükben nagyon is megrökö
nyödve érdeklődtek a pártveze- 
tőségénél, hogy mennyiben iga 
zak a vádjaink? Azt mondják a 
„Vezér" minden ékesszólására és 
ügyességére volt szükség, hogy 
lecsillapodjanak ajkedélyek.

Ami a választ illeti meg kell 
állapítanunk, hogy igazság körüli 
játék művészete, — ha lehetsé
ges — még csak fejlődött, de 
egyébként szánalmasan gyenge 
védekezés volt, amelyet legfeljebb . 
óvodákban lehet elhitetni . . .

Egy kis demagógia, j
Az mondják például „M ire 

költölték el város jövedelmét?" 
Már mini persze a Keresztény 
Városi Part. A hang olyan, hogy 
ebből még arra is gondolni lehet, 
hogy összeültünk s elmulattuk 
valahol a város pénzét. Nehogy 
azonban az ily  odavetett kérdé
sek bárkit is megzavarjanak.

külön cikkben fogunk  
megemlékezni arról, ami 
várossá alakulás óta tö r 
tént.

A emberi természet ugyanis 
megszokja azt, ami van és csak 
annak érzi hiányát, ami nincs. I 
Ő k ezt aztán tudatosan fejlesztik, 
kénytelenek leszünk tehát elő
venni a múlt összes építkezéseit, 
útjavításait, hogy bemutassuk, 
hogy

a Keresztény Városi 
P árt a lkotott és pedig 
m indig harmóniában a 
varos agilis polgármeste
rével dr. M arg itay  Lajos
sal és azzal a tisztikar
ral, amelynek használ
hatóságát ők is elismer
ték azzal, hogy ismét 
megválasztották.

Szellemesnek szánt demagógia, 
a mikor a városházát zsidótem
plomnak csúfolják. Még ha tény 
lég olyan formája lenne, akkor 
is nekik csak örülni kellene, hát
ha nekik akartunk kedvezni ez
zel hiszen köztudomású, hogy a 
liberális észvezetés uralkodik a 
pártban. Az egyébként jóravaló 
párttagok maguk sem veszik 
észre, hogy erre hallgatnak, de 
igy van. Amikor kell, akkor elő
veszik a keresztény, credista ve
zért, ha pedig más szin kell, 
akkor a liberális alvezért . . .

A motoroshajó és a topeka 
körül kifejtett elmélkedésre 
csak mosolyogni lehet. Nekiira- i 
módnak ezzel a kereszténypárt- ; 
nak és felelősségre vonják, ha
dakoznak, pedig jól tudják, hogy I

mindezek a tanács javaslatai vo l
tak, a város vezetőségének ter
vei, amelyeket a Keresztény Vá
rosi Párt bizalommal csak meg
szavazott, tehát, ha ezekkel tény
leg hibák történtek később,

akkor a támadások dr. 
M arg itay  Lajosnak és 
tisztviselőkarának szóla
nák, de persze őket tá 
madni férfiason, egyene 
sen, hiányzik az erő és 
a szaktudás, de a legtöbb 
esetben az ok maga is . . .

Ezután a kis előfutam után 
engedtessék meg, hogy megálla 
pitsuk, hogy alapjában

elismerték mindazt, am it 
a Mohácsi H írlap  meg
ir t. Igaz az, hogy az 
ügyész felveszi azt a pót 
illetményt, amelyről azt 
írták, hogy „m eg taka rít
já k "  vele a kidobott 
5000 pengőt.

Nem mertek — mert nincs — 
neveket hozni a basáskodókról, 
amivel oly nagy hordósikerük 
volt a választáskor.

H a llga ttak s egy szó
val sem válaszoltak arra, 
hogy m iért választották 
meg az iskolázottság 
nélküli egyént, am ikor 

arra megfelelő pályázó 
volt sa  vármegye meg is 
semmisítette a választást?

A Pavkovics Antal Pál említé
sével pedig maguk sem akar
hatták komolyan igazolni cikkü
ket, hiszen köztudomású, hogy 
nevezett kitünően megfelel állá
sában, a foglalkozásához — nap
számosok, munkások felügyelete, 
városi kisebb munkák elvégez
tetése stb. — nincs szükség na
gyobb képzettségre s csak az állás 
cime <városgazoa», gazdálkodást 
jelenleg a város nem folytat, de 
amikor volt akkor Pavkovics 
olyan városi rétet csinált az el
hanyagolt földből, amelyet min-, 
den okleveles gazda megnézhet..

Hallgattak arról a nagy törté
nelem hamisitásrcl, hogy az ő 
érdemük a szigeti posta és az 
orvos, amelyet oly ügyesen és 
oly merészen szőttek bele múlt
kori cikkükbe.

Csak szószaporitás volt tehát 
a válasz, anélkül, hogy megmos
hatták volna mosásra alaposan 
rászolgált eddigi nagy <alkotó> 
munkájukat . . .

Az ügyész pótliletményével 
kapcsolatban az írják, hogy ta
karékba rakja a pénzt, meg az
tán különben is az nem úgy 
van ám, ha ki van utalva, szám
fejtve van stb. azt fel kell venni. 
Muszáj felvenni. Ha akarja, ha 
nem. Borzasztó I De sokan sze
retnének ilyen kényszerhelyzetbe 
kerülni, hogy havonta 80 pengőt 
muszáj legyen felvenni.

Bátorkodunk azonban megál
lapítani, hogy az ügyész az első 
fizetését és ezzel a pótilletményt 

m últ év december 23-án 
vette fe l, az a lapszám 
pedig, amelyben azt í r 
já k , hogy lemondta, hogy 
megtakarítják december 
29 én kelt, há t m iért

nem Írták azt, hogy ta- ' 
karókba teszi?

(Zárójelben megjegyezzük, hogy 
minket is, de a nagyközönséget 
is erősen érdekelné, hogy

m ely ik  bankba és m i
ko r tették be, m ert eddig 
még egyikbe nincs . . .)

Miért kellett tudva valótlant 
írni, amikor oly szép lett volna 
megmondani, hogy kérem mu
száj ugyan felvenni, de az álta
lános határozatig letétbe teszi a 
pénzt?

Egyébként erről a muszáj 
pénzről megsúghatjuk, hogy az 
ilyen dajkamesét legfeljebb azok 
a híveik hiszik el és veszik be, 
akik nemrégiben az általános vi
lág jelenségről, a nagy gazdasgi 
válságról azt írták (és ők lenyom
tatták!) hogy a mohácsi keresz
tény párt az oka I . . .

Okos, józan és komoly ember, 
legyen bármily egyszerű gazda 
iiyet nem hisz e l! Intelligens 
ember pedig jóizüt mosolyog 
rajta.

Egyébként utánanéztünk en
nek a pótiiletménynek is. Meg
állapítottuk, hogy 74 szavazat 
ból 53 an szavaztak pótiiletmény 
mellett, 21 en pedig ehene. Az 
53 «igen» szavazatból harminc
egyen voltak a t Városi Párt 
hívei,

a huszonegy szavazat, 
amely a pótiiletmény el
len volt teljesen a Ke
resztény P á rt tagja iból ; 
á llo tt s még nagyitó  
üveggel sem ta lá ltunk  
közte városi pártiaka t.

Ha az a 31 városi párti akkor 
a kereszténypártiakkal együtt sza- I 
váz, akkor ma a pótilietményről 
nem beszélhetnénk, mert nem 
lett volna megszavazva . . .  Hát 
ez kérem a politikájuk elvben és J 
igy mutat gyakorlatban . . .

Ellenben kérdjük, ha 
m ár akkor megszavazták, 
azóta jobbak lettek ta lán  
a megélhetési viszonyok, 
hogy el akarják venni? 
H a akkor szükség volt 
rá, akkor most ezekben 
a súlyos időkben sokszo 
rosan szükségük van 
erre a tisztviselőknek s 
nem illene össze azzal > 
az annyira hangoztatott \ 
credista kereszténységgel, i 
ha most bosszúból el- i 
vennék, mert m i meg i 
mertük az igazat Í r n i !

A cikkben még egész halmaza 
van a tudatos politikai ferdítések
nek, valótlanságoknak s nem 
fogjuk megengedni, hogy a kö 
zönség csak egy percig is fel- 
világositatlanul maradjon. M in 
den pontjára visszatérünk még.

Ezúttal még az alábbiakban i 
közlünk egy hozzászólást kivo- j 
natosan. A cikkíró alapos tudás- ; 
sál és igazságérzettel sorra veszi : 
összes bűneiket, de helyünk saj
nos nincs teljes leközlésére.

„írják, hogy ne politikai kor
bácsnak tekintsék a tisztviselők, 
ha s pótilletmény elvonásával a j 
családjuktól egy egy falat kényé- ! 
rét elvesznek, ha a suszter, sza- i 
bó, kereskedő részére egy-egy 
részletfizetés levonását lehetet- j 
lenné tesznek. Hát minek vegyék? 
Ugyanott Írják dültbetükkel, hogy 
a városi tisztviselők teljes elis
meréssel végzik dolgaikat. Vere- ,

getik a vállukat és közben gyom
ron rúgják őket.

Hivatkoznak Szeged város 
példájára, hogy ott leszállították; 
a városi tisztviselők fizetését. 
Ejnye ejnye, m ikor megszavazták 
a pótilletményt, akkor nem hivat
koztak a szegedi példára, akkor 
az összes magyar városok közül 
a mohácsi pótilletmény lett a 
legalacsonyabb. Hát persze, ha 
az általuk említett példához csak 
hasonló összeget kaptak volna a 
mohácsiak, talán arányosan ön
maguk lemondtak volna egy. 
hangulag a különbözettről. De 
igy havi 80, 60, 50, 40 pengős 
fizetéstől megfosztani őket a 
városnak nem hoz előnyt, mert 
hiszen, pénzben évi 19620 penőt 
jelentene, ami minden föld és 
és házadó pengő után hét fillér 
adó apasztást jelentene egyesek
nek ! Azonban erkölcsileg, lelki
leg olyan visszahatást váltana ki 
a város tisztviselőiből, hogy az 
semmi esetre sem lenne a városi 
adminisztratio, sem a közönség 
előnyére.

♦
Takarékosság! A mai gazda

sági viszonyok között ez nem
csak erény, de kötelesség min
denkinek. De hogy van az, hogy 
ezen szép tulajdonságot a városi 
párt magának meri kisajátítani I 
Hát a keresztény párt többsége 
idején nem-e a takarékosság 
szemelőtt tartásával működött ? 
A város polgármestere és a volt 
városi tanács előterjesztései alap
ján vájjon nem e a köz vagyo
nának kellő megóvásán és gyara
pításán a városi polgárság érde
keinek előmozdításán fáradozott ? 
Igenis errői tanúskodnak a köz
gyűlési jegyzőkönyvek.

Takarékoskodni akarnak? Volna 
egy más mód erre! Például a 
városi ügyészi állás megszünte
tése. Erre módot ad a belügy
miniszter úrnak 171001— 1924. 
számú rende'ete.

Ugyanis a megyei vá
rosoknak módjukban 
van tiszteletbeli ügyészt 
Is ta rtan i Ez nem fize
téses állás. Kaphat 
ugyan mérsékelt tiszte
letdíjat, de esetenkint a 
végzett munka után is 
díjazható. A k it  a főisDán 
nevez ki. Talán erről is 
lehetne gondoskodni ?

De hogy 30 családot jogos 
fizetéstől fosszunk meg, hogy 
egyes családapákat arra kénysze
rítünk, hogy iskoláztató gyerme
keiket haza hozva jövőjüket ketté
törjük, másik családapa pedig 
gyermekeit ne tanitathassa, ez egy 
erkölcsi testület felfogásával, 
ténykedésével nem egyezik ösz- 
sze. Azt mondják, hogy a tiszt
viselők legyenek belátók és 
mondjanak le a fizetésük egy 
részéről. Hát mondja tisztelt vá
rosi pártvezetőség, aki összeha
sonlíthatatlanul bővebben dúskál 
a fö ld i javakban m int a tisztvi
selők,

vájjon eszükbe ju to tt 
Önöknek a szegénység
ben sínylődő polgárság 

ja vá ra  jövedelmük bár
m ily csekély részéről is 
lemondani ? Nem hallot
tunk róla !
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Azonban attól a tisztviselőtől, 
aki a háború és azt követő meg
szállás idejében kenyerét elvesz 
tette, napszámból, farakásból tar
totta sok nélkülözéssel önmagát 
és családját, ezektől a tisztvise
lőktől kívánják a jövedelmük egy 
részéről való lemondás,.

Hisz mindannyian kis részle 
tek fizetésével és törlesztésével 
küzködnek a helyi iparos, ke
reskedőknél fennájló tartozásaik 
kiegyenlítésével I És ezektől aka
runk még elvonni fizetést? És 
az, mondja a városi párt vezető
sége, hogy nem dolgozik dema
gógiával! Ejnye ejnye! és még 
ők beszélnek holmi «sanda mé
szárosról* I

«O!yan állapotokban kell ren
det teremteni mely egyedül áll 
talán az ország városainál.* ír
ják ők! Ez az, ha már monda 
nak valamit, há, nagyot monda
nak. És persze ők, a városi párt 
vezetősége fog rendet teremteni. 
Humbug maszlagolás az a kije
lentésük, hogy a keresztény párt 
gazdálkodásába nem engedett 
betekinteni és hozzászólást nem 
tűrt. A városi párt vezetői szám 
arányban benn voltak a bizott
ságban, a költségvetések készíté
sénél, az évi zárszámadások fe
lül vizsgálatánál. O tt voltak a 
közgyűléseken, tetszésük szerint 
hozzászólhattak a tárgyakhoz, 
meg is tették. H ogy azután nem 
az ő szájuk ize szerin, hozatott 
meg a határozat, az nem az, je
lenti, hogy nem helyesen hatá
rozta,ott. Válaszukban felsorol
nak hosszú sor olyan meg nem 
valósitól, alkotást, amely tényleg 
a valóságban megvan. Fásítások, 
parkrendezés, Széchenyi-tér ren
dezés! Hát Uraim ha józanul, 
gondolkodnak akerják, hogy ko 
molyán vegyék Írásaikat az olva 
sók? Hát hiszen ezek a dolgok, 
ha nem készek, m int a folyamat
ban vannak és megvalósulás felé 
haladnak. Ezekkel a dolgokkal 
előhozakodni nem jelent mást, 
mint gyerekesen kelletne,lenked 
ni akarni! Ami a pótadó kulcsát 
illeti, azzal komikusán zsonglőr
ködnek. Hatvanöt százalékos p ó t
adót emlegetnek, amely a való 
Ságban ötven százalék, (ennél 
kisebb pótadó alig van az or 
szágban. A szerk.) Újra azt 
mondjuk, hogyha komoly szín
ben akarnak tetszelegni a mohá
csi lakosság előtt, akkor ilyen — 
enyhény szólva nevetséges kité
teleket ne használjanak. K ülön
ben, hogy nem is 65% a pót
adó kulcsa, hanem 50%, abban 
a városi pártnak semmi érdeme 
nincs. Kár vo lt neki ezt fesze
getni*

H IR D E S S E N
A M O H Á C S I H ÍR L A P B A N

Lé leküd itő .
(Apróságok nagy emberek életéből.)

Ez is kritika.
Egy estélyen, ahova Liszt Fe

renc is hivatalos volt, valami 
újdonsült művész „u j“  (?) kerin- 
gőjét kalimpálta el a zongorán. 
Egyik-másik vendég, szokás sze
rint, el volt ragadtatva, a mester 
azonban nem igen figyelt rá.

— Talán ismeri már a kerin
gő,, — szólítja meg a bájos 
háziasszony, — hogy egy csöppet 
sem érdeklődik iránta.

— Ismerem már ezelőtt három 
évről, — válaszolt a mester finom 
mosollyal, — de akkor még 
másnak volt a szerzeménye.

Ki a híresebb?
Andrásjy Gyula gróf, a nem 

rég elhunyt gró f Andrássy Gyula 
atyja, igen jó barátságban volt 
Munkácsy Mihállyal, világhírű 
festőnkkel. Ajtaja, még kü lügy
miniszter korában is nyitva állott 
a művész előtt. Ezt a bizalmas 
viszonyt, kivált főúri körökben, 
rossz néven vették Andrássytól. 
Szemrehányásokat is tettek neki 
e miatt.

— Ugyan, hegy tudsz külügy
miniszter létedre azzal a p iktor
ral, aki néhány év előtt még 
asztaloslegény volt, annyira ba 
rátkozni? — kérdezte tőle egyik 
gőgös mágnásunk.

Andrássy az ő gunyoros te
kintetével a kérdezőre nézett.

— Mondd csak kérlek, ki volt 
Raphael korában a külügym i
niszter?

— Honnan tudjam én azt? — 
felelt a mágnás meghökkenve.

No lám, — válaszolt Andrássy, 
— de azt még ,e is tudod, 
Raphael, aki szintén akkor élt, 
ki v o lt

Az ös&zbirodalom 
és a mennyország.

Még a szabadságharc utáni 
időben történt, amikor Magyar 
országot minden áron az osztrák 
birodalomba akarták beolvasztani. 
Mértékadó helyen egyszer arrói 
akarták meggyőzni Deák Feren
cet, hogy mily boldog lenne 
Magyarország, ha beolvasztatnék 
az összmonarchiába.

— Elhiszem. De mennyivel 
nagyobb ennél a mennyei bol
dogság s még sem akar az em
ber meghalni, — válaszolta Deák 
Ferenc az ő bölcs nyugalmával. 

Uraságod ugylátszik, idegen...
Kossuth Lajos halálakor (1894. 

március 20.) a Magyar Királyi 
Opera és a Nemzeti Színház nem 
szüntette meg előadásait. Ezért 
március 22 én a Magyar Altiéti- 
kai C lub tagjai elhatározták, hogy 
a Nemzeti Színházban az orszá- 
gos gyászt sértő előadás meg

tartását tapintatosan megakadá
lyozzák. A színház csarnokába 
gyűlve, útját állták a nézőtér felé 
törekvő egynéhány embernek és 
magukat bemutatva, udvariasan 
kérdezték: — Uraságod ugylát
szik idegen és nem tudja, hogy 
hazánk nagy fia ravatalon fek
szik. A nemzet gyászol, remélem, 
ön  is csatlakozik gyászához és 
ma nem néz végig szinielőadást. 
E felszólítást Asbóth Jenő, Ger- 
lóczy Tamás, Hódossy Gida, 
Pékár Gyula intézték a bejárat
nál az érkezőkhöz. Nem akadt 
senki, aki a kérdést meg nem 
értette volna. Így történt, hogy 
aznap egy lélek nem jelent meg 
a Nemzeti Színház nézőtéren és 
az előadást nem lehetett meg
tartani.

Hazudni nem szabad.
Deák Ferenc gyakran mondotta 

bizalmas körben: <Ha tőlem 
függne, a sajtótörvénynek csak 
egy paragrafusa vo lna : Hazudni 
nem szabad.*

Abban az időben, amikor még 
a dohányzási tilalom járta, út
közben Deák Ferenc.kérdezi egy 
az utcán áldogáló gazdától: Sza
bad e itt a faluban dohányozni? 
Mire a kérdezett, magyar ember 
rövidségével igy fe le lt: Szadabni 
szabad, de tisztességes ember 
nem teszi.

A Bacli-korszak 
tisztviselő kara.

A magyar sohasem szerette a 
csehet. Es ennek története is 
van. Mert ahányszor a magyar 
nemzetnek kellemetlensége van, 
az erősebb oldalán állt és vérig 
sértette a magyar A t.magyar ilyen
kor tehetetlen dühében keserű 
gúnyba öntötte bele megvetését. 
Íme álljon tehát itt egy Bach- 
korszakbeli tisztviselő névsor. 
Megjelent a Bolond Miska nap
tárában 1859 ben, A cime ez 
vo lt:

X. megye tisztikara:
Megyefőnök: Erger.
E lnök : Schneeberger.
Törvényszéki tanácsnokok: 

Hunger és Leider.
T itká rok: Kolácsek, Konopá- 

csek, Zafranek.

Negyedik Béla óta nem volt 
Magyarországon ilyen ínség!

Tóth Kálmán szokta anekdó- 
tázva mondani a hetvenes évek
ben a bajai politikus urakról, 
hogy mikor végigettek egy nyolc- 
fogásos ebédet, s megittak a 
tokaitól kezdve mindenféle jó 
bort, néhány üveg kitűnő pezs
gőt, majd rágyújtottak egy jó 
vastag havanára, elterülnek a di- 
vánon, ilyenkor keserűen sóhaj
tanak fe l: Negyedik Béla óta 
nem volt Magyarországon ilyen 
inségl

Ez is imádság.
Luka bodrogközi református 

község papja, ki II. József csá
szár idejében annak nevenapján 
kénytelen volt isteni tiszteletet 
tartani, eképen végezte könyör
gését :

És ki ünnepére itten
Összegyűltünk, áldd meg Isten,
Áldd meg a magyar kirá lyt!
Ne nézd Uram, hogy német,
Ó, ne nézd azt, kérünk téged,
Mert őt is Te alkotád.

— Szt. F ló rián  napja. Vasár
nap van Szent Flórián ünnepe, 
amely napon a tűzoltóság régi 
szokásához híven ünnepélyes ke
retek között üli meg. A tűzoltó
ság Bánovits Sándor alparancs- 
nok vezetésével kivonul a szent 
misére és résztvesz az azt követő 
körmeneten is. Délben a lakta
nyában vendégül látja a mohácsi 
tűzoltóság jóbarátait és pártolóit.

— M ihá lffy  m e g te k in te tte  a 
té li gazdasági isko la  építősét. 
M ih á lffy  Vilmos államtitkár, or
szággyűlési képviselőnk mohácsi 
tartózkodását felhasználta, hogy 
megtekintse a téli gazdasági iskola 
építkezését. Szombaton délután 
Schmidt Lajos társaságéban k i
ment a helyszínére s élénken ér
deklődött az építkezés minden 
iránt. Az eddigi munkálatok meg
nyerték tetszését.

— Halálozás. Oberhammer 
Antal ny. városi főjegyző, Pécs 
varos országgyűlési képviselője 
59 ik évében meghalt. Oberham
mer két cikluson át képviselte 
Pécs városát s mint képviselő 
számos bizottságnak volt tagja, 
több javaslatnak pedig előadója. 
Az állami költségvetések során 
évek óta ő referálta a kultusz- 
tárca büdzséjét. Úgy Pécsett mint 
a parlamentben mindig tisztelet 
és becsülés vette körül. Temetése 
szerdán délután volt Pécs város 
társadalmának mély részvéte mel
lett. — özv. Leovits Istvánné sz. 
Hoffmann Mária életének 70-ik 
évében mű t hó 26 án meghalt. 
Halálát négy gyermeke és kiter
jed széleskörű rokonság gyászolja. 
Temetése hétfőn délelőtt volt ál-

í talános részvét mellett.
— Szentmisék Ideje vasár

nap a belv. tem plom ban. Má
jus 4 én vasárnap, tekintettel a 
külv. pléb. templom búcsújára, a 
belv. templomban a szentmisék 
prédikáciák nélkül a köv. idők
ben lesznek: 7, 9, 10, és negyed 
12 órakor. A nagymise szentség
kitétellel és körmenettel pontosan

1 10 órakor kezdődik.

T T x  7- z~\ í O m  1 n  t Q m  9 P a telepekrtel való örökös bajlódást és szeretneL i l i v e l  l l l d l  egy hálózati készüléket, mely minden gondtól 
mentesít, mert bekapcsolása úgy történik, akár a villanyvasalóó. D e  n e m  t u d ja ,  m i t  c s in á l jo n  ré g i k é s z ü lé k é v e l?

Cserélje he VESZTERGOMBI-nál! hálózatira, melyre egy évi garanciát vállal.
H a llg a s s a  m eg  a  le g ú ja b b  V £ S Z T E R G U fM B I k é s z ü lé k e t!  Semmi hálózati bugás ninos, gyönyörű
hang, tetszetős kiviteli K ü lfö ld i á llo m á s o k  v é te le  VESZTERG0MBI rádió Vállalat
a n te n n a  n é lk ü l !  — Aruk olcsóbb, mini gondolnál —  11 1 • n o  -

Telefon 113. M o h á c s ,  I I .  L a jO S  U . 2 8 . Telefon 113.
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Mihálffy Vilmos 
a mohácsi kerületben.

M ihá lffy  Vilmos országgyűlési 
képviselőnk pénteken este érke
zett Mohácsra. Szombaton, majd 
hétfőn is panasznapot tartott, 
amelyeken egész nap fogadott. 
A mai viszonyokra jellemző az a 
tömeg amely állandóan ajtaja 
előtt várakozott. Különféle kéré
sek, panaszok hangzottak el, 
amelyeket képviselőnk mind szere- ! 
tettel és megértéssel hallgatott vé- i 
gig s megígérte, hogy eljár azok
ban s orvosolja. A panasznapok 
után hatalmas anyagot vitt magá
val, amely sok munkát fog ige
nyelni, amig azokat mind Buda 
pesten elintézi.

Vasárnap délelőtt Udvar és 
Kölked községeket látogatta meg, 
délután pedig Lánycsókon és 
Hercegszabaron járt. Képviselőn
ket mindenhol a község lakossága 
úgyszólván teljes számban várta.
A leventék kivonultak, akiknek 
sorfala között a zenekarok hangja 
mellett vonult be a községekbe. 
Az üdvözlések után beszámolót 
tartott, amelyben részletesen is
mertette azokat az intézkedéseket 
és munkálatokat, amelyekkel a 
kormány foglalkozik s igyekszik 
sok bajunkon segíteni. Utána 
minden községben fogadás s min
denhol nagy számban járultak 
képviselőnk elé a választók kü
lönféle kérésekkel.

M ih á lffy  Vilmos kedden uta
zott el Mohácsról.

— Halálozás. Baranyai Jenő, 
a Dunántúl segédszerkesztője éle
tének 39-ik évében, csütörtökön 
délután 4 órakor hirtelen meghalt. 
Baranyai délután még a kávé- I 
házban volt, majd rosszul érezve 
magát hazament. Rosszulléte fo- j 
kozódott s orvosért küldtek, de 
mire az orvos megérkezett már 
halott volt. A halál oka szivszél- 
hüldés. Baranyai a vidék fiatal 
újságíró gárdájának eggik igen 
kedves, munkás tagja volt. Mint 
Dunántúl segédszerkesztője mű- [ 
ködöt hosszú évek során Pécsett 
s szinpatikus egyéniségével nem
csak kartársai, de a nagy közön- : 
ség körében is megbecsülést és 
tiszteletet vivőt ki. Halálát fele
sége és három gyermeke gyá
szolja.
— ifjú  AfőZeszdrJánosné sz. Braun 
Erzsébet életének 30-ik évében f. 
hó 2-án elhunyt. Temetése va
sárnap délután 4 órakor lesz Hi- 
mesházán.

— Szociális Misszió Társulat, 
f. hó 7-én délután 5 órakor a 
tűzoltó laktanya tanácstermében 
tartja rendes havi értekezletét, 
amelyre ezúton is meghívja a 
tagokat.

— Levél a szerkesztőhöz. 
Ilyen cim alatt Dr. Paschke Fe
renc városi tiszti ügyész lapunk- j 
bán személyére vonatkozólag meg- | 
jelent cikkre külön nyilatkozik. 
Azt állítja, hogy nekünk is tudni 
kellene, hogy az esküt tett tiszt
viselőnek az eskü napjától jár a 
fizetése s hogy egy törvényesen 
megjáró és kiutalt fizetést, a 
tisztviselőnek fe l kell venni. Meg
nyugtatjuk, az ügyész urat, hogy 
jó l tudjuk, hogy tisztviselőnek 
előre jár a fizetés és mi annak 
jogosságát nem is vitattuk. A 
cikkünk odairányult, hogy ezek' 
bői a törvényesen já ró  javada l

mazásokból ne csináljunk p o lit i
kát. Ne mondjuk le politikai tak
tikából s ne vegyük fel, mert tör- 

1 vényesen jár. Könnyű volt ügyész 
1 urnák tudomásul venni, hogy 
\ megcsonkítják a fizetését, hiszen 

a teljes tisztviselői fizetésen kí
vül — tudtunkkal — j  1 menő 
ügyvédi irodája is van, de nehéz 
lesz az ilyen párthatározatba bele
nyugodni azoknak, akiknek ebből 
megélni kell. Hogy pedig nem 
kell fe lvenni mindent, am it k i
utalnak arra van mér precedens 
a városházán. És pedig az egyik 
karácsonyi segélyről annak idején 
az egyik tisztviselő lemondott s 
a fogadalmi templom javára ju t
tatta. Végül levele azon részére, 
amely azt a látszatot igyekszik 
feltüntetni, hogy mi személyében 

i támadtuk, kijelentjük, hogy ez 
távol áll tőlünk. Minden törekvé
sünk odairányul cikkeinkben, hogy 
a személyt különválasszuk a po
litikustól, a pártembertől és ak
kor örülnénk igazán, ha egyszer 
ezt a másik oldalon is gyakor
latba vennék s bizonyosak va
gyunk benne, hogy jobb, béké
sebb korszak jönne a sokat zak
latott mohácsi életre. Szól ez a 
kijelentésünk Vas dr ra vonatko
zólag is, ahol mi csak azért em
lítettük meg, hogy elveket igy 
nem le .et’ felrúgni, mint ahogyan 
odaát teszik, de nagy on jó l tudjuk 
azt, hogy fizetésemelésnek törvé
nyes alapja van, hiszen anélkül 
javaslatba sem kerülhetett volna.

—  A dom ányok. M ih á lffy  ál
lamtitkár országgyűlési képvise
lőnk — mint az érdekeltek részéről 
közük — legutóbbi mohácsi tar
tózkodása alatt a ferencrendi 
zárdatemplom javára 20 P-t, a 
Mohácsi Sokacok Magyar Olvasó
körének 30 P-t, a Mohácsi Föld- 
mivesek Olvasókörének 30 P-t, 
a Mohácsi Polgárok Olvasóköré
nek 30 P-t adományozott, amit 
köszönettel fogadtak.

— R eform átus Egyház kö ré 
ből. 4 én, vasárnap délután 3 
órakor a református iskolában 
„Anyák napját" tartunk, mely 
alkalommal dr. Neumayer József 
kórházi főorvos, egyet. tan. se
géd előadást tart, gyermekek 
szavalnak, alkalmi felolvasás lesz. 
Mindenkit szeretettel hiv a Ref. 
Leikészi Hivatal.

— T a lá lt tá rg y a k . Találtak 
egy gyermeksapkát, egy kocsilám
pát. Igazolt tulajdonosa átveheti 
a rendőrkapitányságon.

— É tvágyta lanságná l, rossz 
gyomornál, bélrekedésnél, renyhe 
emésztésnél, anyagcsere zavarok
nál, csalánkiütésnél és bőrviszke- 
désnél a természetes „Ferenc Jó- 
zsef"kererüviz renbehozza a gyo
mor és a belek működését s 
megszabadítja a testet a felgyü
lemlett rothadó anyagoktól.

— Bérkocsisok he ly re igaz í
tása. Lapunk múlt számában egy 
olvasónk panaszát közöltük, 
amelyben az illetékesek tudomá
sára adja, hogy Husvét hétfőjén 
este a vonatnál sem autó, sem 
bérkocsi nem volt. A mohácsi 
bérkocsisok megjelentek szerkesz
tőségünkben és kérték annak meg
állapítását, hogy ezen a napon 
bérautó volt a soros. Bemutatták 
a rendőrség hivatalos beosztását, 
amelyből magunk is meggyőzöd 
tünk, hogy a bérkocsisok nem 
voltak hibásak. így aztán múlt 
heti megállapításunk a bérautó-

soknak szól egyedül.
— 2 0 0  pár cipőt rendelnek

Mohácson a gyerm ekm enhe ly 
részére. Az Ipartestület kérésére 
M ih á lffy  Vilmos országgyűlési 
képviselőnk eljárt illetékes helyen 
és sikerült 200 párra felemeltetni 
a Mohácson megrendelendő cipők 
számát. A cipők a gyermekmen
hely részére készülnek. A mai 
súlyos munkanélküliségen ez a 
mennyiség bizonyára enyhülést 
hoz s örömet kelt a mohácsi ci
pészeknél.

A A ciftk m  eredeti csomafiolés- 
BAY6R1 bán a Bayer-keressttel va- 

r  J  lódiak. Minden tablettán 
"Asplrln 0,5" felíró* és a 
Bayer-keresxt Ulhaíó. Ügy*
eljen erre mindig 1

Csak gyógyszer 
tó iban  kapható
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— A szigeti telefon ü gye. 
M  ihá lffy  Vilmos országgyűlési 
képviselőnk múltkori távozása 
után Pécsre utazott és ott a posta 
és a távirda igazgatóságnál eljárt 
a szigeti telefón ügyében. Tárgya
lásainak eredménye, hogy a kincs
tár 50%-ban járul hozzá az 
anyagiakhoz s hamarosan a meg
valósuláshoz ér el ez a fontos 
kérdés. Mihálffy eljárt még Fi- 
scher alispánnál is ebben az ügy
ben és sikerült elérni, hogy a 
vármegye is nagyobb anyagi hoz
zájárulással segíti a megvalósítást. 
Ilyen körülmények között Mohács 
városának alig fog anyagi '< terhet 
jelenteni a telefón ügye s a szi
get lakossága bekapcsolódik a vá
roshoz s ezzel az egész ország 
hálózatához. A szigetiek képvise
lőnk eredményes munkálkodását 

I bizonyára örömmel és hálával fo
gadják.

— Műsoros előadás a p o l
g á r i isko lában. A mohácsi ál- 

! lami polgári fiú- és leányiskola 
szokásos tavaszi előadását ma, 
szombaton és holnap, vasárnap 

I f. hó 3 án és 4 én d. u. 6 órai 
kezdettel fogja megtartani az in
tézet tornatermében. Csupa vigság 
és jókedv lesz műsoron ezen az 
előadáson, melynek programmján 
mosolyt keltő monológok, a fiuk 
és leányok egy-egy vig színda
rabja s ezenkívül egy pompás 
táncszám szerepelnek. A növen
dékek régóta készülnek, hogy ezt 
a vig műsort a közönség számára 
feledhetetlenné tegyék. Az elő
adás tiszta jövedelmét az idei ta
nulmányi kirándulásra fordítják. 
Belépődíj: ülőhely 1 pengő, álló
hely 50 fillér. Az előadás kezde
te pont 6 órakor.

— Á ruasztalokat a tej fő 1- 
árusltáshoz. Egy olvasónk pa
naszára közöltük, hogy a piacon 
a tejfölt és a túrót a földön tart
ják és árulják. így természetesen 
sok por s más egészségtelen 
anyag kerül abba bele. Ezzel kap
csolatban azt az elintézést aján
lották, hogy a város csináltasson 
keskeny, egyszerű áruasztalokat, 
amelyeket hetipiacon kitesznek a 

| téltől és túrót árusító asszonyok 
részére. Az egész nem kerülne

sokba s ezzel el lehetne intézni 
ezt az igazán egészségtelen álla- 
potot.

— Köszönetnyilvánítás. Dr
R.ÜII János ny. kórházi ig.-főor- 
vos a külv. rk. el. népiskola ifjú- 
sági könyvtára gyarapítására 17 
kötetben 15 művet adományozott 
az ifjúsági és meseirodalom reme’ 
keiből. Midőn a tantestület kedves 
kötelességeként — ezúton is hálás 
köszönetét mond a bőkezű ado
mányért, egyben a nemes példa 
követésére kér minden gyermek
barátot.

— Nem áthajtása, hanem 
á tha ladása! Megírtuk azt a ma
gyarosnak egyáltalában nem ne
vezhető feliratokat, amelyek újab
ban a sétányokat díszítik. Erre 
vonatkozólag közük, hogy a fel
irat nem „áthajtása", hanem „át
haladása" szövegű. Amikor ezt 
elismerjük, megjegyezzük, hogy 
ez is van oly rossz, mint a másik.

— A Mohácsi Dunafürdő 
E gyesü le t vasárnapi közgyűlése 
határozatképtelen volt s ezért f. 
hó 4 én vasárnap, a megjelentek 
számára való tekintet nélkül tart
ják meg. A gyűlés 10 órakor a 
városháza kis tanácstermében lesz.

— Esperantó tanfolyam. 
A mohácsi esperantisták részére 
esperantó tanfolyamot rendeznek 
és május 6 án kedden este lesz 
az első összejövetel a belvárosi 
el. iskolában este 8 órakor. Min
den héten kedden és pénteken 
este 8 órakor lesznek az előadá
sok. A tanfolyam három hónapig 
fog tartani, amely idő alatt az 
esperantó nyelv teljesen elsajá
títható. A tanfolyam teljesen in
gyenes és lehetőleg minél töb
ben vegyenek azon részt.

— Országos vásár. Decsen 
az országos kirakodó- és állatvá
sár 1930 május hó 12 napján (hét
főn) fog megtartatni, ahova vész
mentes holyről mindennemű állat 
felhajtható.

— A b izo ttság  nem fogadta 
el a B aranyai V illam ossági r  t. 
a ján la tá t. Kedden délután került 
a Baranyai Villamosság r. t. aján
lata bizottsági tárgyalása. A város 
életében döntő jelenségü ügyhöz 
után a bizottsági]tagok közül sokan 
szóltak hozzá. Hosszas tárgyalás 
a bizottság úgy határozott, hogy 
az ajánlatot ebben a formájában 
leveszi a napirendről és felhívja 
az ajánlattevőt olcsóbb és a vá
rosra nézve előnyösebb ajánlat 
tételére.

— Táncm ulatság. A Mohácsi 
Szigeti Népkör május hó 11-én 
délután 4 órai kezdettel a Zagg 
Ferenc féle vendéglő összos helyi
ségeiben táncmulatságot rendez.

—  Az á rokba  fo rd u lt autó. 
Csütörtökön reggel egy pécsi 
autóval mulató társaság érkezett 
Mohácsra. Végigjárták a mohácsi 
vendéglőket, majd a déli órákban 
visszaindultak Pécsre. A pécsi 
országút közelében az autó hir- 
tétén az árokba fordult s súlyo
san megrongálódott • A bennülő 
három fiatal embernek és nőnek 
az ijedségen kívül más bajuk nem 
történt.

— Előadás az OMKE-ban. F.
hó 4-én, vasárnap d. e. 11 óra
kor a Belvárosi Kaszinó helyisé
gében dr. Popper Manó ügyvéd 
az OMKE mohácsi kerületének 
ügyésze „A  tisztességtelen ver
seny a Kúria gyakorlatában" cím
mel előadást tart. Vendégeket szí
vesen látnak.
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Kell-e Mohácsnak 
Miss Mohács?

Felhívás jelent meg Mohács 
szépeihez és ártatlan, semmit- I 
mondó keretek között nálunk is i 
meghirdették a szépségversenyt, j 
vájjon ki lesz méltó a Miss Mo- ' 
hács babérjára? Bizonyára sokak 
előtt az első olvasásra feltűnt a j 
szépségkirálynő dicsőségének, J 
gazdaságának és csillogásának I 
varázsképe és már hallani is vélte 
az udvarlók és hódolók hizel- I 
géseit, de ugyanakkor az ellen- ! 
kező kép is felvillant egy pilla- j 
natra: Hátha mindez nem sike- ] 
rül ? Mi lesz akkor ?

Kötelességünknek tartjuk, hogy j 
felemeljük szavunkat ezen föl- 
szólitással szemben és ha még i 
valaki kételkednék a szépségki 
rálynő választások erkölcstelen 
jelentőségén, kinyissuk a szemét 
és meglássa a valóságot. Tudom 
jól, tiogy a komolyan gondol
kozó világi urak között is sokan 
vannak, akik szivük mélyéből 
elitélik ezt az átkos szokást és 
inkább kitagadnák leányukat, 
semhogy erre az embervásárra 
elengedjék, de sajnos — ember
félelemből, vagy maradiság és 
bigottság vádja miatt — nem 
merik nyilvánosan kimondani 
véleményüket. Jó lesz azért, ha 
kissé betekintünk a kulisszák 
mögé, vájjon miben áll egy ilyen 
szépségkirálynő választás? Nem 
mondunk uj dolgokat, csak a 
sokszor hallottakat szeretnénk 
most megismételni és a mohácsi 
keresztény módon gondolkodó 
apának, anyáknak és leányoknak 
a szivére kötni.

A szépségkirálynő választás 
nem uj dolog, de újjá tették a 
nagy városok pénzéhes és ledér- 
gondolkozásu vállalkozói, akik 
üzletté és kerítéssé aljasitották le 
ezt a régi • és sok * tekintetben 
ártatlan falusi szórakozást. A 
művelt nyugat kiélt szelleme nyi
latkozott meg már évek óta eze
ken a szépségkirálynő választá
sokon és sajnos hozzánk is im
portálták a dekadens nyugat fér 
tözö miazmáit. Mert miben is 
all ma egy szépségkirálynő vá
lasztás? A budapesti Ügetőver
senypályán tartottak már néhá
nyat és erre az alkalomra kivo
nult az éjjeli világ züllött társa
dalma is Bevonultatták a meg
jelent hölgyeket és a legarcpiri- 
tóbb jelenetek játszódlak le a 
bevonulásnál. Szabadon mustrál 
gatták a felvonuló versenyzőket 
és megjegyzésekkel kisérték a 
hölgyeket. Éhes férfiszemek kí
váncsiskodva falták a látványt 
csak a rendőri krónikák tudná
nak betekintést nyújtani, hány 
lány talált rá ezen alkalommal, 
nem a szerencséjére, de a buká
sára. Hiuságvásár, de még in 
kább ieányvásár lett a szépség
királynő választásokból és a 
leánykereskedők igenis termékeny 
talajra találtak a választásoknál. 
Sok leányt megszéditett az el- 
hanzott ígéretek hazug hízelgése 
és nem egy keresett utána mene
külést, az öreg Duna hullámai
ban. És ha ez nem is követke
zett be minden alkalommal, még 
is az ilyen szépségvásárok ren
geteg erkölcsi veszélyt tartogat
ok a tapasztalatlanul falusi és 
vidéki leányok számára. Hiszen

már az a tény is, hogy a zsűri I 
előtt megjelenő leányokat m in
denki szabadon végig mustrálgat- 
hatja, akárcsak az állatvásárokon 
szokás és megteheti megjegy
zéseit, anélkül, hogy valaki szá
mon kérné tőle ezt a szemtelen
séget, ez is tömérdek erkölcsi ■ 
veszélyt rejt a versenyzők szá
mára. Másrészt az a végtelenül 
szomorú jelenség, hogy az ilyen 
elkapatott leányok igen sok 
esetben a fehérrabszolgakereske- 
dők karmai közé kerülnek, akik 
azután a különböző lokáloknak 
szállítják a finom anyagot, — 
rettenetesen brutálissá és erkölcs
telenné teszi ezeket a versenye 
két.

Természetesen minden verseny- j 
ző túl akar tenni a másikon és 
olyan ruhában stb igyekszik I 
megjelenni, hogy a zsűri figyelme 
ráirányuljon. Éz viszont sokszor 
erőn felüli anyagi kiadásokat is 
jelent. A verseny sem egészen 
díjmentes, mert azt senki sem 
teszi fel józanul, hogy a Színházi 
Élet saját zsebéből fedezi a szép
ségversenyek óriási kiadásait. 
Azért szednek belépődíjakat a 
megjelent közönségtől. Azzal 
pedig, hogy a Színházi Élet 
rendezi ezeket a szépségverse
nyeket és a keresztény gondol 
kozástól távol álló sajtó üti hoz
zá a nagydobot, tulajdonképpen - 
megmondottunk mindent.

A kát. Egyház elejétől fogva 
állást foglalt a szépségversenyek 
ilyen megnyilatkozásával szem
ben és híveit eltiltotta a részvé
teltől. Helyesen, mert aki kényes 
az erkölcsi értékeire, az ne is 
vigye azt meggondolatlanul vá
sárra. A keresztéuy napisajtó 
mindenkor elitélőleg nyilatkozott 
ezekről a versenyekről s mi sem 
természetesebb, hogy a józan 
gondolkodású keresztény világ 
sohasem ,azonositotta magát a 
Színházi Élettel és tendenciájával, 
Szánalmas dolog, hogy ezekután 
még Mohácson is, ebben a ke
resztény városban közhírré mer
ték tenni a Miss Mohács pro
pagandáját. Hisszük, hogy nem 
lesz ennek az akciónak sikere 

' és minden katolikus és keresztény 
, leány és asszony tudni fogja 

ebbel: kötelességét. A keresztény 
női egyesületek tiltakozzanak 

1 ezen erkölcstelen kísérlet ellen 
í és álljon mindenki sorompóba a 

Miss Moháccsal szemben. A Miss 
| Mohács semmi erkölcsi és anya

g i jó t nem jelent sem a város
nak, annál kevésbé a magyar 

i nemzetnek. Tisztességes keresz
tény leány a Miss Mohács ver
senyén nem vehet részt és 
ha mégis megteszi, ám ne tart
son igényt a tisztességes jelzőre! 
Más mondani valónk nincs és 
nem is lehet.

Mihalecz Ferenc.

—  Megszurta e lvá lt felesé
gét. Csütörtökön hajnalban sú
lyos végű szurkalás volt Izabella- 
puszta és Kölked közötti utón. 
Vacsinek Mihalyné sz. Kincses 
Mária még február havában kü
lönvált férjétől és P á l Mártonnal 
állott össze, fá i most máshol ka
pott munkát, és uj asszonyával 
odaindult. Vacsinek, aki nem tu
dott belenyugodni abba, hogy a 
felesége otthagyta utánuk ment 
és amikor utolérte késével hátul
ról az asszony nyakába szúrt.

Feljelentésre megindult az eljárás I 
s Vacsineket az államrendőrség- I 
nek sikerült Mohácson elfogni és 
letartóztatni. Miután azonban az 
államrendörség nem volt illetékes 
ebben az ügyben átadták a csend
őrségnek.

— Mohácsi II. Lajos muzeum 
gyarapodása. Vétel utján : Mo
hács — Krúdy Gyula, Gaai Mó- - 
zos — II. Lajos és kora, Geog- 
raphia Baranyensis, Pécs Bara
nyai muzeum értesítője, Mohács
— Angyal Dávid, Mohácsi Útmu
tató — vitéz dr. Horváth Kázmér. 
Mohamed régi piákét. Ajándék 
utján : Statisztikai hivatal — Ma
gyar statisztikai közlemények, Ma
gyar kurír 1830 év 3 és 4 sz., 
Mohács város — 5 drb. Stefánia 
csecsemő védőegylet fotográfia, 
36 drb irat a XVIII. századból, 
58 fénykép a Mohácson elteme
tett hősikatonak sírjairól 1914— 
1918, 75 drb katonai térkép, Mo
hács varos költségvetése 1930, 
10 drb aranyérem 1926 bői, 2 drb 
emlékmű szobrocska. Vida Dezső
— Francesco Giuseppe I acélmet
szet, 3 szlávnő régi acélmetszet, 
Nikolaus Zrínyi defenseur de Szi
get (1556 coll. kép) frederic de 
Trenk acé metszet, Max milien II 
acélmetszet, Adamus Forgács 
acéimetszet, Gábriel Betlen acm., 
General báron de Landon acm., 
Carlo Luigi di Lorenc acm., Lu- 
dovico Ke di Ungaria acm. Schaub 
Ödön — Svájci régi térkép, tréfás 
regi számla, Schmieder — Eszter
gályos céh eng. okirat és iratok, 
Sperl János — 2 drb orsó, 2 drb 
edényfül, edény töredékek (Mud- 
litz tanya). Krerner — srapnel ku
pak, francia és orosz töltények, 
régi olló. Ismeretlentől —  9 drb 
magyar papírpénz és 40 drb réz
pénz. Weisbart János — őskori 
edény (Somberek), vitéz dr. Hor
váth Kazmer — megkövesedett 
kagyló, Jankovics István — nagy 
fazék, lstvánovics Dezsőné — I 
Ferenc rézpénz Archaeologia 
Hungária — Avarkori műipar Ma
gyarországon, Pusztaszentistvani 
korarézkori temető, Szalagdiszes 
agyagművesség kultúrája Magyar 
orsz-on, Dunapentelei romai telep.,

i Zöldhalompusztai szkita lelet. A 
j muzeum megtekinthető minden 

vasár- es ünnepnapon d. e. 9—
fél 12 óráig.

— Mohács az V. lakbérosz
tá lyba  ke rü lt. F. hó 1-ével lé
pett életbe a minisztertanács uj 
lakbérosztaly megállapítása, amely 

i szerint f.lohács városa a VI. osz
tályból az V. osztályba került. 
Ez a külömbség értesülésünk 
szerint 2Ou,o lakbéremelkedést je
lent. Ha azonban figyelembe 
vesszük, hogy pld. Siklóssal va
gyunk egy osztályban s emellett, 
csak azt jegyezzük meg, hogy 
határváros lévén egész más elbí
rálás alá esünk, mint az egyéb
ként is jelentékenyen kisebb Sik
lós, akkor megállapíthatjuk, hogy 
a mohácsi tisztviselők még nem 
érték el az általuk tényleg fizetett
lakbéreket közel sem.

— A kerékpárosok és az 
átkelés. Lapunk múlt számában 
helyt adtunk egy szigeti gazda 
azon panaszának, hogy a kerék
párosok mennyi kellemetlenséget 
okoznak a vasárnapi átkelésnél. 
Együtt vannak összeszorulva a 
közönséggel, akik vasárnap tem
plomba jövet jobb ruhát húznak 
fel s ez bepiszkolódik a kerék

pároktól. Ezen hírünkre egy ke
rékpáros azt a kérelmet intézi a 
város vezetőségéhez, hogy vasár
nap a nagy motorost járassák, 
amelyhez kössék melléje a ladi
kot s a ladik álljon a kerékpáro
sok rendelkezésére a motoros a 
közönségnek. Így mindkettő teljes 
megelégedésére lenne ez a kérdés 
elintézve.

— Bágyadt, le ve rt, dolgozni 
képte len egyéneknél a termé
szetes „Ferenc József" keserűviz 
szabaddá teszi a vérkeringést és 
emeli a gondolkodó- és munka- 
képességet. Beható kórházi kísér
letek folyamán bebizonyult, hogy 
a Ferenc József viz szellemi 
munkásoknál, neuraszténiás em
bereknél és betegeskedő asszo
nyoknál rendkívül jótékony hatású 
gyomor- és béltisztitó szer. A 
„Ferenc József" keserűviz gyógy
szertárakban, drogériákban fjés 
fűszerüzletekben kapható.

— A nyaxönyvi bejegyzések  
szerin t 1930 évi április hó 26 tói 
1930. május hó 3 ig. Születések: 
Englert Adám György, Molnár 
Lajos Vendel, Kovács Mária, Bau- 
er Mária, Lőrincz József, Szidonya 
Katalin, Kósza Klára. Házasság- 
kötések: Gruics Ferenc és Jélics 
Mária, Szegény Lajos és Bosnyák 
Katalin, Babai György és Niko- 
lics Katalin, Radó Ferenc és Ku- 
batov Ágnes, Halálozások: Bay- 
erle Katalin 14 napos, Király 
Sándor 7 hónapos, Csernyánszki 
József 74 éves, özv. Leovics Ist
vánná 69 éves.

— Budapesten legolcsóbb szo
bák,és legjobb ellátás a vidéki 
tisztviselők, gazdálkodók, kereske
dők stb számára. Napi 4 P tői 
6 P-ig. (Lakás, reggeli, ebéd, va
csora s tb ) havonta 100 P-tői 
180 P-ig. Átutazó szobák. Aján
latos érkezést levelezőlapon be
jelenteni. Tisztviselő otthon. Pod- 
maniczky ucca 41. Teréz-körutjés 
Nyugatinál Tel.: Aut. 131—87.

SPO RT.
Az M T E  Bácsalmáson; Va

sárnap, május 4-én a Mohácsi 
T. E bajnoki mérkőzését Bács
almáson, a bácsalmast S. C. csa
patával játsza. A kedvezőtlen 
összeköttetés miatt, az MTE Bá
jáig az utat a várostól kibérelt 
„Mohács" motoros hajón teszi 
meg és igy módjában van druk
kereket is vinni magával. Viteldij 
Bájáig és vissza 2 pengő, Bajá
tól a vasút Bácsalmásig l'1 0  P, 
belépődíjat a pályára nem kell 
fi etni. Az utazás költsége összes- 
sen 4‘20 Pengő. A tervbe vett 
PÁC— MTE kombináltak mérkő
zése elmaradt. Valószínűleg játé
kos hiány miatt, ugyanis a PAC- 
nak bajnoki mérkőzése van A 
legközelebbi bajnoki mérkőzést 
itthon május 11-én a Bátaszéki 
T. C. ellen játsza az MTE.

Szerkesztői üzenetek.
Z. K. Igaza van. Ha ezt a cikket 

husvétkor hozzák ez nem ünneprontás, 
hanem gyomorrontás lett volna . . .

Felelős szerkesztő: 
Z S Ü Z S IT S  A N D R Á S .  

Laptalaldonos <s ktadő í
FRIDRICH OSZKÁR.



MOHÁCSI HÍRLAP 1930, május 4.

N Y IL T T É R
Ax t*en?rov»tF»n ícglalukért nem villa! 

felelősséget a szerkesttőség).

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, kik felejthetetlen 

drága hallottunknak
Csernyarszky Józsefnek

elhunyta alkalmával részvétüket 
bármely módon nyilvánították és 
ezáltal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ezúton hálás 
szünetünket

Mohács, 1930. évi május hó 2.
A gyászoló 

Csernyánszky, 
Balogh és Reberics 

családok

Eladó
fry  te l je s e n  -  y Á '/Á ' 
b e ü l t e te t t  S Z O IO

az előhegyen, présházzal, teljes 
Jelszereléssel. — Bővebbet: 

D r .  S c h m id t  M ik ló s
ügy védnél, Mohács.

Üzlet felhagyás végeit
kiárusítom az összes férfi, női és 
fiú cipőket, szandálokat és papucso
kat, amelyek olcsó áron kaphatók. 
Egy jó varrógép, amely úgy ci
pész, mint szabónak is igen 
megfelel, egy modern fürdőkád 
melegítő kályhával együtt, egy 
használt üvegajtó tokkal és vásári 

ládák olcsó áron kaphatók
NETUSCHIL KAROLY

cipészmesternél, Mohács.

Kossuth Lajos ucca 37. számú 
házam üzlethelyiségének 

p o rtá ljá t eladom .
Loschert Lajos

Jenyei dűlőben, cser felé

szőlő és szán tó
olcsón eladó. Érdeklődni lehet

Dr. C sauscher ügyvédnél.
Két utcai szobás lakás 
előszobával, mellékhelyiségek
kel együtt augusztus hó 1-re 
kiadó. Ugyanott egy udvari 

lakás is
ÖZV. SZÍVES ANTALNÉ

Horthy Miklós ut 23. szám.

BÚTOROZOTT SZOBA
KIADÓ.

Cím a kiadóhivatalban.

Ingyen szódáikkeszilö-
iiVPQPlé megérkeztek és ismét 
UVCgtJn kaphatók migakeszlet 
tart VAR6A FERENCNÉL.

Takarítónőt
4 0  éven felülit dolgosat fel
vesznek Korona-szálló, emelet 

szobaasszonynál.

A ján d ék á t
mélyen leszállított áron 

PANCSITS ÉKSZERÉSZNÉL VEHETI 
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.

M ély k u tfu rá st
modern uj rendszerrel, legol

csóbban vállalok. 
V A R G A  FE R EN C .

A Kossuth Lajos ucca 37. sz.

házam ban levő üzlethely iség  
f. évi május hó 1-től kezdödöleg kiadó.

L O S C H E R T  L A J O S .

Ha fuvarost keres
ott a

„DUNA" Szállítási válialaí
az

a legpontosabb és legolcsóbb 
_______ Telefón 114,_______

Kereskedelmi érettsé
givel rendelkező, 

perfekt németül tudó 
fiatalember

á llá s t keres.
Cim a kiadóhivatalban.

LEG JO B B , PRirtftA 
m in ő ség ű  d ió -ko ksz^  
p o ro s z  s zé n  és m in 
den  m in ő ség ű  ö l fa ,

a p r í to t t  fa  
kapható jutányos árban 
nagyban es kicsinyben. 

Szász és Társa 
tűzifa és szénkereskedök

Báró Eötvös ucca 19. szám. 
_______ Telefón 117._______
4  éves felsőkereskedelmi iskola

magánvizsgalatokra
előkészítek.

Cim a kiadóhivatalban.

■■■■
ÍSSB E

■■

Tea, rum, likőrök nagy választékban 
szardínia, ringli, deligyümölcsök

F e lv á g o t t a k ,  s a j t o k  
mindennemű csemegék állandóan frissen 

K O S E N T H A L  L Á S Z L Ó
f ű s z e r -  és  c s e m e g e  k e re s k e d é s é b e n  k a p h a tó k .  

S ajá t érdekében felhívom figyelmét állandóan 

fr isse n  p ö rkö lt kávém ra .

TELEFÓN 101.
■■■■■■:

M e r t a  k á v é  a k k o r  jó, 
H a R o s e n t h a l t ó l  v a ló ,

TELEFÓN 101. 5
:BSSB:

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Kiadó üzlethelyiség.
Meltzer drogéria üzlethelyisége 

kiadó. Bővebbet
M I H O L E K  J Ó Z S E F

háztulajdonosnál 
Szenthárom ság ucca 7. sz.

Eredeti „ S T IN G L “

z o n g o r á k
18 havi részletfizetésre kap

hatók. Bővebbet 
ZSUZSITS hitelirodában.

K ia d ó
Perényi ucca 32. számú ház
ban két szoba, konyhás lakás 
mellékhelyiségekkel, 2 padlás, 

istálló és félkert.
Lakás május hó 1-ére kiadó.

László M árton.

Vendéglősök
figyelmébe!

P a p ír s z a lv é t a ,  m in d e n  

n a g y s á g b a n  é s  á r b a n  

l e g o lc s ó b b a n  k a p h a t ó :

FRIDRICH OSZKÁR
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  

M o h á c s  T e le fó n  7 6 .

K ER ESEK
egy 3 szobás úri lakást mel

lékhelyiségekkel; azonnali, 
vagy mielőbbi beköltözésre 
Ajánlatokat a ZSUZSITS

tőzsdébe kérem

Piád árak: a szerda; 
hetl Pl«coa

Búza —  —  — 19.— p
Zab _  —  — 1 0 . -  p
fiozs —  —  — 1 1 .-  p
Á rpa —  —  — 10.50 P
Tengeri m —  — 9 . - - P
Bab —  —  — 3 0 . -  p

Értesítem a mélyen tisztelt vá-
sárló közönséget, hogy a volt 

S E P A T Z  ÖDÖN féle

füszerüzle te t
álvettem s saját nevem alatt fogom 
tovább vezetni. Vevőim iránt 
m indenkor a legnagyobb előzé
kenységgel viseltetem és kérem 
szives jó indulatú pártfogásukat. 
Könyvre vásárlókat szívesen fo

gadok.
Teljes tisztelettel
POSZT JÁNOS

Bauer Károly cég I. segédje

Szentháromság uccában

sarokház eladó.
Érdeklődni lehet a

ZSUZSITS tőzsdében

H ázeladás.
Jókai Mór uccában 37. számú 
házamat, szabad kézből eladom

Érdeklődni lehet
a  tu la jd o n o s n á l.

J á té k k á rty a
legelőnyösebb

beszerzési
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

H ázeiadás.
A piactól és a Dunától 3 perc

nyire levő házamat jutányos ár
ért eladom.
N E IS E R  B É L A  szappanos

Kigyó ucca 6. sz.

■ ■ M H
■ ■

Porcellán
mozsdókészleí
mely áll mozsdótál, kanost 
szappantartó, szivacstartóból 

16 pengőért eladó.
Cim a kiadóhivatalban-


