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Egy darab kenyér.
Egy szelet kenyeret mu

tatott a napokban lapunk 
egy baratja. A szelet ke
nyér olyan volt, hogy elő
ször kíváncsian néztük, hogy 
mi az. Az első pillanatra — 
egy kissé rózsásabb szem
üvegen at nézve — rosszul 
sikerült mákos kalácsnak is 
nézhettük volna. A héja fe
kete, a belseje pedig szűr 
késfekete, mint amikor a 
szakácsnőnek nem sikerül a 
mákos kaiacs

De aztán lözelebbról szem- 
ugyre véve elszomorodott 
szívvel néztük, mert bizony 
kenyér volt. Fekete, mint a 
föld s bemutatója áiiitasa 
szerint egy 15 holdas gazda 
hozta el megmutatni, hogy 
ilyen a kenyere az asztalan, 
nincs más.

Eszünkbe jutott az ima 
mondata : „Add meg Uram 
a mi mindennapi kenyerün

ket . . .*
Az Isten megadta a ke

nyere*. Annyit adott a világ
nak, hogy hatalmas raktárak
ban hever az egyik helyen, 
nem adjak el, hogy az árát 
ne rontsák, a másik helyen 
pedig fekete kenyeret esznek 
vagy semmit sem esznek. 
Éheznek akkor, amikor ha 
minden búzatermő vidéket 
kihasználnak, ha nem törőd
nek az árakkal, minden éhe
zőnek hófehér ken} ér jutna...

Lapunk multheti számá
ban megírtuk, hogy Mohá
cson az ellátatlanok száma 
kisebb, mint máshol, ahol 
ipari munkásság alkotja a 
szegénységet. Itt elvannak 
látva az emberek, de ez a 
darab kenyér mutatta, hogy 
hogyan. Van mit enni, de 
ehhez a magyar gazda hihe
tetlen nagyságú igénytelen
ségére van szükség, aki eh
hez a fekete kenyérhez is 
hálaimát mord, hogy az 
asztalára tette az Alkotó, 
hogy éheznie nem kell.

A gondolkodó ember két
ségbeesve tekint körül, hogy 
ugyan mi az oka annak, | 

hogy nem tudják szétosztani 
megíelelően azt, ami van, 
miért szenved, kiizköd, éhe
zik az emberiség egy része, 
mikor a másik azon töpreng, 
hogy nem tudja eladni a 
termést. Emlékezzük vissza 
a nyárrá, amikor a kertive- 
temények egy részét potom 
áron adták oda, a megma
radtat, amely igy sem kelt 
el, egyszerűen odaadtak a 
legközelebb állónak, vagy 
kiöntötték oda, ahol álltak a 
piacon, nehogy haszontalan 
teherrel menjenek vissza. 
Paprika, pár-dicsőm, ugorka- 
hegyek volt.k egyes helye
ken. nem kellett senkinek.

A kukoricatermés olyan 
ragy ve it,hogy potom áron vit
tek rakományszámra a mo
hácsi piícról, hát miért nem 
jut meg kukoricakenyérre 
sem mindenkinek?

Szakértőktől hallottuk, hogy 
kukoricánk értékesítése gon
dot okoz, mert a szomszéd 
államokban is bőséges termés 
volt s bizonyara raktárak ez
rei vannak tele kukoricával, 
pedig az is egy darab ke
nyér lenne valahol, ahol 
nagy a szükség. De a búza
termésre is azt mondották, 
hogy csak egyes vidékeken 
volt rossz s az ország ellá
tása biztosítva van, sőt ki
vitelre is marad. Hát hol 
van ez a búza ? Biztos, hogy 
megvan s bizlos, hogy csak 
azért nem jut el a szüköl- 
ködekköz, mert hiányzik 
megvételéhez a pénz.

Es akárhova nézünk, akár- 
hova indulunk a mai bajok 
tömegeinek vizsgálatában is
mét és mindig ide kerülünk 
vissza: Nincs pénz! Nincs 
pénz n unkára, nincs pénz 
kenyéré s azok, akik a pénz 
sorsát intézik boldogan hajt
ják le esténként fejüket 
álomra, hogy bár igaz, hogy 
nincs pénz, de ez a kevés, 
amely valahova elrejtőzött és 
fogvecogva félti a sorsát: 
stabil, mint a kőszikla és 
erős!

Az uj városi képviselő
testület alakuló közgyűlése.

A Városi Fért régi képvise'öi a jobboldali széksorokban. 
Megalaki ot:ák a bizottságokat.

Pénteken délután fél 4 órai 
kezdettel tartotta aakuló köz 
gyélését az uj városi képviselő- 
tesiület. A képviselőtestületi ta 
gck majdnem teljes számban 
elentek meg a teremben, ahol 

az első impresszió a Keresztény 
Városi Part o dalának megerősö
dése. Ott vannak az tagok, de 
az uj arcok között vannak, akik 
eddig a balo'dalon ültek. Így 
Mérten Karoly, Simonovics a 
jobbo'daon foglalnak helyet s 
itt van persze a választás eőtt 
a Keresztény Városi Pariba be
léptit Hirner Balázs István, 
Molnár Pál. Ezek oly tények, 
amelyeket tudomásul kell vennie 
dr. Beckntk, mert éppen a kis
gazdák, a kisgazdákkal tarló kis
emberek hagyták ott, mert meg
unták az ígéretek politikáját, 
amely meddő semmittevésben 
merült ki a gyakorlatban.

Hcffer Kálmán vármegyei fő
jegyző nyitja meg a gyűlést rö
vid beszédben, kéive a képvise
lőket, hogy a városi közgyűlési 
teremben tegyék félre a politikát 
és csak a varos érdekében dol
gozzanak.

Lipokatics János főjegyző, 
polgármester helyettes felolvasta 
az újonnan megválasztott kép
viselek névsorát, bejelentette a 
megbízásokat, majd Hcffer az 
uj képvise'őtestületet megalakul
nak nyilvánította s ezzel a for
mális ülés véget ért.

Mintegy tiz perc múlva dr. 
Margitay Lajos polgármester az 
első rendkívüli közgyűlést nyi
totta meg.

— Több mint egy évtizede 
vériünk, vívjuk szakadatlan har
cunkat a puszta létért — mon
dotta a polgármester — Mint 
valami fantasztikus méretű ha
talmas kehó emésztő tűzzel ég, 
sistereg, vészesen dübörög a 
magyar közélet, a holnapért 
küzdő embermilliók izzó vágya
kozása, a gondokkal, tengernyi 
teherrel földresujtottak fellobbanó 
élniakarása.

— A magyar társadalom egy
bekapcsolódása egyedül lehet 
garancia a vérző magyarság 
életcéljai felé való nyugodt és 
biztos haladásnak. Ma csak sze
retettel, önmegtagadással, lemon
dással és együttérzéssel lehet és 
kell is eredményt elérni, mert 

nincs az a jösszetörődöttség, 
nincs az az elesettség, amelyből 
erős akarattal nem volna kive
zető ut. És ha már a magyar 
sors a ma élő nemzedéket je- 
tőlte ki anrak, hogy megvívja a 
nemzet jövőjét szolgáló élet-ha- 
lálharcokat, emelkedjünk fel leg
alább lélekben is e feladatok 
fenségéhez!

— Ezért midőn az imént meg
alakult uj városi képviselőtestü
let tagjait egyenként és összesen 
üdvözlöm és magyar testvéri 
szeretettel köszöntőm, kérem 
önöket, hogy itt a közgyűlési 
teremben hasson mindnyájunkat 
a közérdek iránti kötelességbői 
fakadó azon szent meggyőződés 
mindenekfeletti tudata, hogy 
csak egymás megértéséből és 
egymás jóakaratu támogatásából 
fakadhat eredményes munka vá
rosunk javára Itt e közgyűlési 
teremben, hol szeretett városunk 
sorsáról, jóléti, szociális és kul
turális fejlődéséről történek dön
tés, csak egy politikát ismerjünk: 
a város közérdekét célzó város
politikát. Kérve kérem önöket 
tisztelt képviselő urak, legyünk 
legalább itt eggyek, tisztuljunk 
és nemesedjünk egymás meg
értésében és a közügyek szol
gálatában, mert csak akkor lesz 
városunk jövő korszakán áldás.

— Én fanatikusan hiszek vá
rosunk fejlődésében, szebb jö
vőjében, hiszek Mohácsnak tör
ténelmi elhivatottságában.

— Éz a hit él az én lelkem
ben olthatatlan lánggal, ez irá
nyítja minden cselekedetemet, 
elhatározásomat és ez a hit ve
zeti munkásságomat és minden 
lépésemet.

— Ehhez kérem a tekintetes 
képviselőtestület nagyértékü tá
mogatását.

A polgármester nagyhatású 
megnyitója után a bizottságok 
megalakítása következett. Egy
hangú határozattal alakultak meg a 
bizottságok az alábbiak szerint: 
Városi pénzügyi-, gazdasági és 
városfejlesztési bizottság; Aladics 
János, dr. Beck Alajos, Bükös 
Ferenc, Csupits Lukács, Fridrich 
Oszkár, Herner Balázs István, 
Jahoda Ede, dr. Krausz Győző, 
Petrovics Károly, Rosenthal Ernő, 
Schmidt Károly, Schmidt Lajos, 
dr. Schmidt Miklós, Simonovics 
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Mátyás, Stollár Ferenc, Schwarcz 
Béla dr., Varga Pál, Visy Pál, 
Vida Dezső, Wolf Ödön.

Ovodafelügyelő bizottsága : 
Bükös Ferenc, Lehmann Lajos, 
Mayer Ferenc, Mohácsán Antal, 
Miskolczy Sándor, Meltzer Emil, 
Schmidt Lajos, Szabó Kálmán, 
Treuer Keresztély. dr. Vida Lajos.

Városi építési bizottság,: Haj- 
duska József, Molnár Pál, Stol 
lár Ferenc, Rosenthal Ernő, dr. 
Rüll János, Szabó Kálmán.

Villamosmü és villamosüzem 
ellenőrző bizottság: dr. Beck 
Alajos, Herner Balázs Ist
ván, Fridrich Oszkár, dr. Réder 
Károly, ifj. Stollár Ferenc, Vida 
Dezső.

Dunai átkelési üzem, a vágó 
híd és jéggyár üzem ellenőrző 
bizottság: Bükös Ferenc, Csu 
pits Lukács, Flach István, Rubint 
József, ifj. Stollár Ferenc, Varga 
Pál.

Egészségügyi bizottság: Bezuk 
Lajos, Dobszay Mátyás, Hauser 
György, Makai Mihály, Mískolczy 
Sándor.

A városi testnevelési bizott
ság: dr. Német István, dr. Rüll 
János, Schmidt Lajos.

A képviselőtestület a városi 
gyámpénztári vizsgalatodnál köz
reműködés céljából kiküldött bi
zottság tagjai: dr. Kápolnai 
Zsigmond, dr. Krausz Győző.

A mohácsi szin pár toló egyesü
let: dr. Margitay Lajos polgár
mester, Lipokatits János városi 
főjegyző, Káldor Oszkár, dr. 
Német Ká'mán, Schmidt Károly, 
Stollár Ferenc.

A mohácsi tÜ2olló egyesület 
választmányába '. Csupics Lukács, 
Hauser György, Nagy Ferenc.
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Emelkedett a kihágási 
feljelentések száma. ; 
Az 1932. évről a rendőri bün

tetőbíróság, amelynek vezetője 
dr. Bartók Lajos aljegyző, az el
múlt évben 695 esetben kapott 
feljelentést. Az előző évhez vi
szonyítva 68 al emelkedett ez a 
szám. A rendőrbiró mu’t évi 
statisztikája a következő:

K'hágási feljelentések száma 
695 (68 al több, mint 1931 ben.) 
Ezekből mezőrendőri 493, állat
egészségügyi 51, iskolamulasz
tási 21, iparügyi 31, építési 2, 
közegészségügyi 9, köztisztaság
ügyi I, gazdasági munkásbizto 
sitásügyi 1, hatósági közeg el
lem 1, vizrendőri 16, utrendőri 
18, tüzrendészeti 2, mértékügyi 
23, mezőgazdasági terményhami- 
sitás 15, erdei kihágás 7, piac
rendőri 2. A jogerős marasztaló 
ítéletek száma 432 ügyben. A 
rendőri büntetőbiró a kihágási 
eljárást megszüntette 212 ügy
ben. Felmentő Ítéletet hozott 
38 ügyben. Más hatósághoz 
áttett 13 ügyet. Összesen 695 
ügy Kihágási eljárás alá vontak 
1064 személyt. Ezek közül férfi 
861, nő 199, jogi személy 4. 
Pénzbüntetéssel sújtott 773 
egyént Elzárás büntetést nem 
szabott ki. Az 1932. évben a ki
hágási nyilvántartásban feljegy
zett büntetéspénz összege 2756 
P 90 fillér. Ebből befolyt 1789 
P 90 fillér. Behajthatatlanság cí

mén töröltek 627 P 30 fillért. A 
befolyt büntetéspénzből az állam 
kincstár javára fizetett a város 
805 P 80 fillért. A városi sze
gényalapnak jutott 806 P 90 fil
lér. Az iparostanonciskola alap
nak jutott 176 P.

Ugyancsak dr. Bartók Lajos 
aljegyző a bagatell bíró is, amely 
ügykörben szintén nagy elfog
laltságot tanúsító statisztika ké
szült. A kisebb polgári peres 
ügyek (bagatell) bírósághoz az 
1932 évben beadott panaszok 
száma 776. Ebből marasztaló 
ítéletet szabott ki a községi bíró 
78 esetben. Mulasztási ítélet 291 
esetben. Egyezséggel végződött 
230 ügy. Más hatósághoz áttett 
6 ügyet Megszüntető végzést 
hozott a biró 151 esetben. El
utasító ítéletet hozott a biró 8 
esetben. Elutasító végzést hozott 
a biró 12 esetben. Összesen 
776 ügy. Felebbezést adtak be 
a kir járásbírósághoz 30 eset 
ben. Az ítélet végrehajtását kér
ték 195 esetben.

Érdekes, hogy a végrehajtások 
a mai viszonyokhoz képest leg
nagyobb részt eredményre ve
zettek és igy a panaszosok kö 
vetelése általában kiegyenlítést 
nyert.

Az első fecske a 
láthatáron.

Irta: Kárász József, Pécs.

Különös, de igen kellemes ér
zés fogja el az embert, amikor 
tavasszal az első fecske megje 
lenik. Ezt a különös érzést az 
váltja ki az emberből, hogy egy 
hosszú, keserves esős ősz és 
hideg tél után a fecske meg
jelenése jelenti a nap mindent 
életre keltő sugarainak biztos 
jelenlétét és tartós maradását. 
^Körülbelül három esztendeje kez
dődött a magyar borús ősz és 
azóta tart a zimankos tél. Itt ott 
fel fel csillant egy egy remény
sugár ugyan, amely az emberek 
lelkét ideig-óráig felmelegitette, 
de sajnos, hamarosan kiderült 
mindenkor, hogy ez a felmele
gedés csak önszugessztió vo’t; 
a sugarak nem voltak természe 
tesek, csupán nagyhangú, re
ményt keltő szép szavak nyo
mán támadt illúziók szülték. A 
magyar ember alaptermészete 
optimista, de egyben csüggedő 
is, mely csüggedésből azonnal 
a remény állapotába sodródik, 
mihelyt akár dologi, akár szemé
lyi természetű változás áll be. 
Ez magyarázza azt a nagy op 
timizmust, amely megszállta az 
emberi lelkeket, mihelyt Gömbös 
Gyula miniszterelnök lett. Kato
nás fellépésű, de amellett pol
gári gondolkodása felrázta egy 
rádió szózattal a nemzetet csüg- 
gedéséből és továbbra is biza
lommal van a nemzet, de már 
türelmetlenül várja, hogy ígére
teit beváltsa és a gazdasági 
helyzetet jobbra fordítja I

Türelmet kért miniszterelnö
künk. Megadta a nemzet, mert 
reméli, hogy azon Ígéretét be
váltja, miszerint elhozza a ma
gyar tavaszt és utána termékeny 
hosszú nyara lesz a nemzetnek. 
A tavasz első hírnöke Genfből 
jött. Az u. n. transzfer pénzek

hiba lenne. A rés

ből 50—60 millió pengő igénybe 
vehető, vagyis a külföldi hitele
zőknek járó kamatot nem veszik 
fel, hanem azt a kormány a 
költségvetési hiány egy részének 
fedezésére használja fel. Vagyis, 
mint ahogyan a rossz adós 
szokta csinálni, nem fizet kama 
tót, hanem hozzáiratja a tőkéhez. 
Ennyivel több az adóságunk. 
Mondjuk, hogy ez is nagy 
könnyítés, mert nem kell a ka 
matot fizetni De ezenfelül még 
a legoptimisztikusabb szá
mítás szerint is, mintegy 100 
millió pengő a költségvetési 
hiány. Ezt a kormány úgy ter
vezi, hogy a gyáriparosok és 
nagybirtosok 50 millió pengőt 
adnának az állannak.

Ennél a tétéinél meg ke'l áll
nunk, nem szabad csak úgy el 
siklani mellette.

A gyáripar már amugyis kö 
vetel az államtól, most újabb 
kö’csön nyújtásával félő, hogy 
befolyását úgy megnöveli, mi 
szerint a kormány nem fogja 
tudni a kartellek letörését és az 
ipari termékek árait a mezőgaz 

| dasági termények árával arányos 
helyzetbe hozni és igy a gazda
társadalomnak a fiatalok kormá
nyába vetett biza ma egy igen 
nagy csalódáson fog átesni, ami 
heiyrehozha'atlan
gyakor'ati élet azt mutatja, hogy 
a hitelező az adós ténykedését 
befolyásolja. Ha az adós o yan 
valamit cselekszik, ami a hite
lezőnek akár anyagi, akár erköl
csi kárára van, retorzióval él a 
hitelező és az adósnak deferalni 
kell. Ha nem Is egéazen igy ér
telmezhető az állammal szemben, 
annyi bizonyos, hogy az olyan 
kormány sohasem fog tudni a 
nép széles rétegei anyagi he’y- 
zeién segíteni, amelyik egy elő
nyös helyzetben levő kisebbség
gel anyagi függő helyzetbe kerül.

Mindenki tudja, hogy a gyár
ipar előnyös helyzete nagyban 
hozzájárult a mezőgazdasag mai 
nehéz helyzetéhez, de nyilván 
való az is, hogy a nagybirtok 
nem teljesít olyan közterhet, 
mint a kisbirtok. No, most ha 
ezek lesznek az állam hitelezői, 
a mezőgazdaság helyzetének ja 
vulása nem várható, sem pedig 
az államháztartás bevételei sem 
emelkednek Kívánatos lenne te
hát, hogy a kormány ejtse el ezt 
a tervet és helyette másik esz- 

; közhöz nyúljon.
Az államháztartás egyensúlyba 

hozásának biztosítására igen al
kalmas módnak kínálkozik a 
kormánynak az a terve, hogy a 
házvagyonra vagyonváltságot 
fog kiróni. A vagyonváltságot 
első helyen bekebeleznék a vál 
ság alá eső házakra s az igy 
nyert ingatlanfedezetre a kormáy 
kincstárjegyeket bocsájtana ki. 
Igy érkezett meg az első fecske 
a magyar láthatáron, amely re
méljük megfogja hozni azt, hogy 
annyi ingatlanfedezetű pénz fog 
a magyar gazdasági életbe ke
rülni, amennyire tényleg szükség 
van.

A házakra kibocsájtandó kincs 
tárjegyeket olyan mértékben 
vonná vissza a kormány, amilyen 
mértékben a háztulajdonosok a 
vagyonválságot befizetnék. He 
gedüs Lóránt tervezete szerint 
ez a házvagyonváltság 20% os 
lenne, de a kormány ennél ki-

sibb %-ban akarja megállapítani 
Magyarország összes lakóházak 
nak száma 1.465 669. Ha jmost 
átlag véve minden házra 200 p 
vagyonváltságot kebeleznek, úgy 
az kereken 293 miilió pengőnek 
felel meg.

Ez a pénzmennyiség pillanat- 
nyilag elegendő lenne a gazda
sági élet fellendítésére, hogyha 
ezen összeg felét a háztulajdo 
nosok kapnák kézhez, mig a 
másik felét a kormány a költség, 
vetés deficitjének eltüntetésére 
használná fel és igy kerülne 
forgalomba.

Ennek a pénznek azonban kü
lönböznie kell a meglevő pénz
től. Olyan pénznek kell lenni, 
amely a gyors forgást biztositia 
Igen elmés megoldást ajánlóit 
erre nézve egy nagykereskedő. 
Az uj pénz birtokosa köteles 
legyen havonta 1% bélyeget a 
pénzre ragasztani, különben az 
értékét veszti Erre a célra az 
állam külön bélyegeket bocsás
son ki. Ha pld. márc. 1 én meg
jelenik az uj pénz, aki ezt to
vább adja, mondjuk egy 5 P-ős 
bankjegyre 5 filléres bélyeget 
köteles ráragasztani, egész már
ciusban ez igy forog, április 1-én, 
akinek a kezében van a bank
jegy, az köteles rá újabb 5 fillé- 

bélyeget ragasztani és igy
tovább. Hogy technikailag is 
keresztü'vihető e, azt már azok 
bírálják el, akik a pénzkibocsáj- 
tással foglalkoznak De minden
esetre megszívlelendő lenne ez 
a terv Száz hónap múlva visz- 
szafizethető ezzel a módszerrel 
a házvagyonváltság és pénz ke
rül a forgalomba anélkül, hogy 
a háztulajdonosok károsodnának 
és nem lenne inflációs jellege 
ezen pénzkibocsájtásnak.

így kellene megoldani az uj 
alkotások pénzügyi részét is. A 
Balaton kiépítését, a Tisza sza
bályozását stb., stb.

Remélem ez a terv már elég 
komplikált és nem lehet ellene 
az fe.hozni érvül, hogy nagyon 
egyszerű és ezért nem jó. Esz
méljenek fel a vezetők végre, 
hogy ne elvont elméleteknek, 
hanem az életnek szolgáljunk. A 
liberális aranybabona elvont el
mélete annyira eltávolodott az 
éleiből, hogy tovább futni utána 
egyenesen esztelenség !

Az ingatlanfedezetű, uj stilusu 
pénzügyi politika láthatárán meg
jelent első fecske mutatja az 
utat, amelyen haladni kell és ha 
a Gömbös-kormány ezen az 
utón halad, a nemzet nagy több
sége tűzön vizen követni fogja.

Mohácsi II. Lajos 
muzeum gyarapodása.

Ajándék utján:
Lukácsy István miskei plébá

nos az 1558 évben Velencében 
nyomatott Sacra biblia cimü ér
tékes munkával gazdagította a 
múzeumunkat. (Részletes leírása: 
Mohácsi Hírlap 1932. 41. szám.)

Kankovszky Ervin budapesti 
bankfőtisztviselő, az amatőr fény- 
képezők orsz. egyletének elnöke, 
évek óta lerándul hozzánk, hogy 
világhírű néprajzi fényképgyüjte- 
ményét gazdagítsa. Mindenkor a 
legnagyobb előzékenységgel jut
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tat felvételeiből múzeumunknak. 
A nyár folyamán tett fölvételei
ből 41 darab nagyobb alakú 
mohácsi vonatkozású fényképet 
küldött, köztük a krajlicát, beth 
lehemeseket, 3 királyokat, melyek 
a gyermekjátékok teljes leírásával 
és dalaivai ellátva néprajzi tárunk 
érdekes gyűjteményét képezik.

Dr. Rüll János ny. igazgató 
főorvos a Mohácsi Hírlap 1911 — 
25, a Mohácsi uj Hírlap 1912 és 
1914 ik, a Mohács és Vidéke 
1883 és 1893 ik évfolyamait 
ajándékozta. Ezen évfolyamokkal 
Mohács sajtója 1882 ik év óta 
a mai napig teljes számban kép
viseltetve van, miáltal a város 
újabb történetének kutatásához 
fontos segédeszköz áll rendel
kezésre.

Alohács város. Mohács zene 
kedvelek egyletének iratait 1903 
évről küidte be. Sajnálattal álla
píthatjuk meg, hogy a zene, a 
dal 30 évvel ezelőtt virágzott és 
mi maradt meg a mai kornak ?

Régi Írások közül került elő 
az <Alsó elemi iskola, felső eiemi 
iskola tanoda* 3 évfolyam érte
sítője 1847 évről, mely betekin
tést nyújt a majdnem 100 évvel 
ezelőtti iskoláztatásba. Helyesen 
tennék a jelenben is az elemi 
iskolák, községi iskolák (gazda
sági és ipariskola) ha néha egy- 
egy értesítőt adnának ki okulás 
végett — a jövőben.

Glauber Imre aranyműves 
Claudius Nero egy kifogástalan 
állapotban levő ezüst érmét.

Fridrich Oszkár 3 szovjet pa 
pirpénzt, 10 római és egy Lipót 
ezüst érmét.

Özv. Both Jánosné 4 drb. 
külföldi nikkel pénzt.

Jankovics István bosnyák pénzt.
Jankovics Sándor egy hajlított 

kardot ajándékozott, mely az 
1848,49 évi szabadságharc ide
jéből és birtokunkban levő kar
dokkal teljesen egyező.

Vétel utján:
Mohácsi Hírlap, Dunavidéke, 

Archaeologiai értesítő, statiszti
kai havi közlemények, statiszti
kai évkönyv és századok 1932 
évi évfolyamait szereztük be.

A természetrajzi szertárunkat 
ritka példányú madarakkal, szép 
lepke és bogár gyűjteménnyel 
gyarapítottuk

Mohács megyei város utján 
két pálinka főzdét kaptunk. Ér
dekes egymás mellé, állítva. Az 
egyik rézből van, a másikat a 
szigetben fából faragták ki. Pri 
mitiv munka, de ugylátszik ha 
szonnal működött, mert mint 
titkos pálinkafőzőét foglalták le.

Nendvich Gyula mohácsi mér 
nők hagyatékából oly két érté
kes reliquiát szereztünk be, me
lyeket a legnagyobb kegyelettel 
őrizünk. Az egyik Jókai Mór 
fénykép reprodukciója, melynek 
eredetije Berlinben Hans Hanf- 
stángl csász. kir. udvari fényké
pésznél készült két példányban. 
A másik Jókai Mórnak, Nend 
vich Gyula mérnökhöz irt ere
deti kézírása 1872 jun. 8 án kel
tezett levele. Jókai Mór 1872 év
ben Dárdán, mint orsz. gyűlési 
képviselőjelölt lépett föl és 
Nendvich mérnök volt a párt
elnöke. A levél tartalma a kö 
vetkező: «Kedves barátom. Ma 
olyan beteg vagyok, hogy sem

miféle utazásra nem vagyok 
képes. Ha a dárdai választás 
rám nézve kedvezően üt ki, 
azonnal, amint lábra állhatok, 
remélhetőleg a jövő héten, le 
megyek és minden községbe el
megyek a választók bizalmát 
megköszönni s ezt is kijelentem, 
hogy egyedül a dárdái megbí
zást fogadom el és sehol másutt 
nem kívánok más választási ke
rületnek elsőbbséget adni. Tarts 
meg híven baráti szeretetedben 
igaz híved Jókai Mór.* />. e.
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— Az égnek angyal kellett.
Dr. Neumayer József kórházi 
főorvost es nejét súlyos csaj es 
érte. D.z.ga szeretet leánykájuk a 
korát meghaladó, intelligens és 
okos 6 eves kedves PindiKe, itt
hagyva a kedves, szerető szülő
ket, a kis öcsiké;, az iskolát, a 
Sok, sok játékot, visszaadta áiiat- 
lan k esi lelket teremtőjenek. 
Hiaba merítette ki az aggódó 
apa orvosi tudományánál minden 
kincset, aki annyi eletet ment 

■ meg, sajat gyermeket a könyör
telen halai karjaiból kiragadni 
nem tudta, mert az isteni gond 

, viselés másként rendelkezett. A 
' kis Pindike most mar ez angya- 
I lókkal játszadozik. A melyen suj 
i tott csalad fajdalmában az egesz 

varos társadalma őszinte részvét
tel osztozik. Te.netes 28 an d. u. 
fel 4 urakor lesz a Kossuth L. 
u. gyászhazból.

— Credo taggyűlés. Február 
hó 2-an, c'.-ütörtökon délután 4 
órakor a Kát Legeny egylet nagy
termében Gredo taggyűlés lesz. 
Teli időben ugyanis továbbra is 
vasárnap délután tartjuk gyűlé
seinket, tavasszal azonban mar 
hétköznap este. Vssarnap délután 
Patton János káplán lesz az 
előadó. Kérjük az összes tagoknak 
pontos megjelenését. Elnöaseg.

— Halálozás. Mayer Eusztach 
életének 80 ik éveben folyó 1 o 
22-én elhunyt. Temetése kedden 
délután volt a Rókus kápolnából, 
n.ély részvét mellett. Az elhunyt
ban Mayer Ferenc polgári iskolai 
igazgató édes atyjat gyászolja.

— ftissztó gyűlés. Folyó évi 
február hó 1-en, szerdán délután 
5 órakor tartja ^szokásos gy űlését 
a Misszió Társulat helyi szerve
zete, a Tüzolto laktanya tanácster
mében, amelyre a tagokat ezúton 
is meghívjak.

— Frontharcosok a sokae- 
köröaben. Vasarnap, folyó hó 
29-en délután az Országos Front
harcosok Szövetsége mohácsi fő
csoportja látogatásokat tesz a 
Mohácsi Sokacok Magyar Olvasó
körében es a Mohácsi Gazdakör
ben. A latgatas délután 4 órakor 
történik, amely re kérik a bajtársa
kat, hogy minél többen vegy enek 
reszt, a nevezeti egyesületek tag
jait pedig, hogy minél nagyobb 
szambán jelenjenek meg, hogy a 
sokac bajtarsakkai is a közvetlen 

, érintkezést megtalálhassak.

— Frigyes főherceg uradal
maiban háromszázkilencven- 
egy ember jutott munkaalka
lomhoz. Alb'echt főherceg 
Gömbös Gyula miniszterelnökhöz 
levelet intézett. Levelében bejelen
tette, hogy Frigyes főherceg, tá 
bornagy a kormanyelnőknek a 
munkaadóhoz intézett felhívása 
után módot keresett arra, hogy 
a miniszterelnök szociális elgon
dolásának megfelelően uradalmai
ban és mezőgazdasági üzemeiben 
állandó, uj munkaalkalmak te
remtésével növelje a foglalkozta
tottak számát. A Bárány avárme- 
gyt ben levő csonkabellyei urada- 

i lomban az idén télen 276, a ma- 
’ gy ári.van uradalomban 115 em- 

bttrel többet to^'dfi rtattak, n int 
a > uit év telén, vagyis Frigyes 
főherceg uradalmaiban 391 e:n- 

| ceir.il t<>bb:ie<í adnak munkát és 
f gl-ikozta.a t, mint az óőze év
ben. Gombus Gyula mirrzter- 
elnök A br:cht fői.e.ceg bejelen- 
léséért es azért a nemes elhatá
rozásért, amellyel Frigyes í< her 
ceft oly szép példáját ad a a 
munkanélküliség ltküzdése m nti 
nemes aidozatkeszsegnek, meleg
hangú reveiben mondott köszö
netét.

— Némeibótyi előadó Ka
posváron. Manninger Adolf a 
ncinetbólyi Montenuovo urada
lom jószágigazgató ja az Aisódu- 
dunamuii Gazdatiszti Kör ülésen 
rendkívül érdekes előadást tartott 
a mezőgazdasagi allati kartevők 
ellem védekezésről. A nagy tud rst 
és tapasztalainkat visszatükröző 
előadást mindvégig elénk ügye 
lemmel hallgattak a jelenvoltak.

— Gyógyszertár áthelyezés. 
Az „Angyal gyógyszertár, “amely 
évtizedeken keresztül a Szent
háromság és Br. Eötvös utcaa 
sarkan adott, a Király ut es a 
Szentháromság utca sarkara köl
tözött at. A gyógyszertár mar 
teljesen be is rendezkedett s meg
kezdte működését az uj helyen.

— Küldöttség a polgár
mesternél. Dr. Schmidt Miklós 
országgyűlési képviselő az Árok- 
es Fűzfa utcai lakosok mintegy 
50 tagú küldöttségét vezette va
sárnap délelőtt 10 órakor dr. 
Margitay Lajos polgármester elé. 
Dr. Schmidt Miklós hosszabb 
beszéd kíséretében nyújtotta at a 
polgármesternek az Árok- es 
Fűzfa utcai lakosok kerelmet, 
melyben utcájuk kikövezését ké
rik. Dr. Schmidt Miklós beszédé
ben rámutatott arra a lehetetlen 
aliapotra, melyben az Árok- es 1 
Fűzfa utcai lakosok vannak, mert 
a szép aszfa.tos utroi leterve ui- 
cujukban olyan nagy a sár, hogy 
oda kocsival bemenni lehetetlen- 
seg, a küldöttség nevében kerie 
polgármestert, hogy ezt a két 
utcát hozassa hamarosan rendbe, 
mert tűzvész eseten annak meg- 
közelítése lehetetlen. Dr. Margitay 
polgármester maga is elismerie a 
küldöttség kérelmének jogosságát s 
megígérte, hogy , legelső feladata 
közé sorozza a két utca rendbe
hozatalát. A küldöttséggel voltak 
Bánovits József tüzöitófőparancs- 
nok tüzrendeszeti szempontból es 
Fridrich Oszkár, Csupits Lukacs, 
Pazaurek János és Pavkovics 

j György, mint az 1. kerület kép
viselők________________________

Jól akar mulatni? Jöjjön el 
február 1-én aSFORTBÁLRA!

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerösitö likőrt.

— Iskolánkivüll népművelés. 
Az iskoiankivüli népművelés folyó 
hó 29 én, azaz vasárnap a kö
vetkező programmal tartja nép
művelési előadásait: 1. A ref. 
e’emi iskolában : Szavalatok. Sza
bad előadás, tartja: Topscher 
Vilmos. Vetített előadás: János 
vitéz Tartja: Dózsa Béla. 2. A 
m. kir. teli gazd. iskolában : vitéz 
Horváth Iván igazgató. Továbbá 
Mayer Ferenc igazgató a leven
ték részére. (1914.)

A Magyar Rokkantsegélyző 
és Nyugdijegylet mohácsi 25. sz. 
fiókja febr. hó 2-án, csütörtökön 
délután 2 órakor a Tóth-féle ven
déglőben levő egyleti helyiségé
ben választmányi ülést tart. A 
tárgysorozat fontosságára való 
tekintettel a választmányi tagok 
minél nagyobb számban való 
megjelenését kéri az elnökség.

— Az Iparoskor közgyűlése 
A Mohácsi Iparosok Olvasóköre 
alapszabályszerü évi rendes köz
gyűlését felyó évi január hó 
29 én déiutan 2 órakor és ameny- 
nyiben a közgyűlés e napon ha
tározatképes nem lenne, úgy fo- 
lyó évi február hó 5 én délután 
2 órakor tartja meg. Tárgysoro
zat: 1. Elnöki megnyitó; a jegy
zőkönyv hitelesítésére két tag ki
küldése. 2. Évi jelentés előter- 
jesztese. 3. A megvizsgált zár
számadás előterjesztése és a fel- 
mentvény megadása. 4. 1933.
évi költségelőirányzat előterjesz
tess es megallapitása. 5. Tiszt- 
ujitas. 6. Indítványok.

— Nem csurgott a Vince. 
Az idei Vince napra dermesztő 
hideg állott be, amely egész nap 
nem engedett fel. így aztán nem 
csurgott Vince s a szőlősgazdák 
kevesebb reméynységgel indul
nak az uj termés elé. Igaz, hogy 
a szőlősgazdák a látszat szerint 
nem búsultak, mert igen sok 
pinceben megülték a Vince napot, 
ami annal is inkább érthető, 
mert úgy sem veszi meg senki 
a bort, legalább a vendégek 
igyák meg.

— Zenejogdijat kell fi
zetni a kocsmárosokna<c. A 
Pécs-baranyai vendéglősök, szál
lodások és kocsmárosok egyesü
lete közli tagjaival, hogy minden 
olyan kocsmában, ahol zene van, 
meg kell szerezni a Magyar Szö
vegírók, Zeneszerzők és Zenemű
kiadók Szövetkezetétől a zenemü
vek előadási jogát.

— A butorbehozatal ellen. 
A pozsonyi asztalosmesterek szö
vetsége memorandumot adott át 
a kormánynak, amelyben kéri, 
hogy a butorbenozatalt tiltsa el. 
Ugyanis egy pozsonyi bútorke
reskedő cég nagyobb mennyiségű 
bútor behozatalára kapott enge
délyt s Csehszlovákiából be is 
hozta a bútort. Ez az engedély 
az amúgy is nehéz helyzetben 
levő, valamikor európai hírű ma
gyar bútoripart leteben assa alá 
s az asztalosok kérésével komo- 
l,an kell a kormánynak foglal* 
koznia.

ceir.il
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— Előadás Ameriká. ól. A I 
Mohácsi szabadliceuni keretében 
csütörtökön este tartotta meg 
elóadasat Burg Ede dr egyetemi 
magántanár, aki az elmúlt év 
folyamén a Rockefeller alap ősz- ■ 
tördijaval az Amerikai Egyesült 
államok minden nevezetesebb 
egyetemén folytatta tanulmányait 
és igy csaknem az egész Észak- 
Amerikát beutazta. Az eőadast 
sajat felvételeivel illusztrálta. Az 
előadás kezdetén vazoita az út
vonalat, amelyet megtttt, majd 
pedig a tengeri utat mutatta be, 
hogy azután kikössön New York
ban. Bemutatta New-York u'án 
Chikagot, a Niagara környékét, a 
Yelewstond parkot, a Sts-tó 
környékét, Holliwcdot, Loos-An- 
gelessel és a Csendes Óceán 
partját az öröktavasz és narancs
ligetek hazájával : Kalifo niaval. 
A pompás előadást a közönség 
nagy tapssal fogadra. A követ
kező előadás február hó 3 án 
lesz Tartja : Mayer Ferenc po- , 
gari iskolai igazgató Finnország
ról. — A programmban hirdetett 
január hó 31-iki előadás elmarad.

— Vitézek értekezlete. A 
mohácsi járás vitézeinek értekez
lete vasárnap délelőtt fél 10 óra
kor lesz a városháza dísztermében. 
Az értekezlet nyílt es zárt ülés
ből fog Állani.2 A nyílt ülésre a 
Vitézi Rerd tagjai ezer nel n eg 
hívják a frontharcosokat, hadi
rokkantakat és az érdeklődőket.

— A Kát. Legényegylet 
Leánycsopoitjának vezet sege 
értesíti ezúton tagjait, hogy a 
ma délután 5 órától tartandó 
teadeiutánra való tekintettel gyű
lését a következő vasárnapon 
fogja tartani.

— Leventék figyelmébe I 
Vasernap dé utan az 1914 évfo
lyamos leventék részére népmű
velési előadás lesz.

— Csonttolu madarat lőttek 
Mohácson. Horváth István kór 
házi segédgondnok a kórház ud
varán 3 drb. csonttollú madarat 
lőtt f. hó 24-én. A ritka madar 
a verébnél valamivel nagyobb s 
a szarnyak tollazatanak egy ré 
sze csontszerü. Az egyiket kitö- 
mették s Porgányi Lászlónál 
van jelenleg.

— Az okos hollandusok. 
Hollandiában szinte katasztrofá
lisan kezdtek esni a sertés árak. 
Az okos hollandus kereskedők 
tudták, hogy ez nem csak nekik 
kár, hanem az egész országnak 
s elhatározták, hogy 200 ezer 
malacot kivonnak a forgalomból. 
Nehogy azonban bármelyik ke
reskedő visszaéljen s mégis for
galomba hozzon a malacokból, 
megjelölték ezeket a malacokat 
ezzel a felírással t Nem adható 
el. így aztán most nyugodtan 
varjak az áremelkedéseket ők is, 
a malacok is, mert nem kell at
tól tartaniok, hogy hamarosan 
sonka, kolbász lesz belőlük.

— Uj háborús szörnyeteg. 
A franciak — kik békés szándé - 
kukat nem győzik eléggé han
goztatni s akik a legyőzőitek fel- 
fegyverezéséhez a béke érdeké
ben r.em járulták hozza — meg
építették a világ legnagyobb 
ágyúját Ez az uj szörnyeteg 18 
km távolságra röpíti el az ágyú
golyót, amely csekély 16 mázsa 
suiyu lövedéket képvisel. Szinte 
megborzadui.k az emberi és ez

zel a nemzeti képmutatéson, 
amely békét hangoztat, lefegyve- 
rezési konferenciákat tart s 
ugyat akkor az embermészarlas- 
rak ujatb szörnyetegeit gyártja. 
De r etil csak gyártja, hanem 
ugyanakkor szigorúan vigyáz, 
hogy a legyőzőnek nehogy két 
puskával többet tartsanak, mii t 
amenyit a békeszerződés előír, 
mert háborút viselni csak a győ
zőknek szabad, a légy ózötteknek 
pedig hallgatni, tűrni, szenvedni 
es viselni az uj modern rabiga!.

— Pécs a laká'felszabaditás 
mellett. Pécs varos törvéayható
sága feliratot intézett a kormány
hoz, amelyben a lakások tejes 
feiszabaditasát kéri. A felirathoz 
kimutatás van csatolva, ani'lv 
szerint már most is sokkal több 
a szabadberü lakas, mint a kö
tött s az egész varos közönségé
nek óhaja a felszabaditas. Hírek 
szerint a belügy miniszter komo y 
megfontolás tárgyává teszi a 
pécsi szabad iakrsfoigalom visz 
szaállitását.

— Az ó városháza bejárata. 
Az ó-vfi őshaza bejárata már 
évek óta nem volt tatarozva s a 
lehu lőtt vakolat, a pókhálók se
rege s'.bl ó kepét mutatja. A be
járatot annál is inkább hamaro
san rer dbe kell hozni, hiszen a 

lyisége, ahol nagyon sokan for
dulnak meg gy ermekeikkkel s 
úgy a közegészségügyi, mint a 
köztisztasági szempontok megkö
vetelik, hogy a példás tisztaság
ban tartott Stefánia helyiségbe a 
kapubejarat szemetét ne vigyek be.

— Az olaszok a dohanyne- 
müek fogyasztása fokozásáért. 
Az olasz dohanyjövedek, hogy a 
dohány neműek fogyasztását fo
kozza elhatározta, hogy vas r- 
és ünnepnapokon a dohányne- 
müeket feláron árusítja. — Az 
olasz dohanyjövedék rájött arra, 
hogy az olcsóbb dohanynemü 
nagyobb forpaima nagyobb hasz
not hoz, talán a mienk is vegre 
egy kis arleszallitasra elhatározza 
magát. Jó lesz azonban sietni, 
mig a dohányzók le nem szok
nak egészen a dohányzásról a 
magas arak miatt.

— A városoknak kell elő
legezni a Pasztőrlntézetbe utalt 
költségeit. Eddig a veszett eb 
által megmart egyének utazási 
költségéit a MÁV hitelezte, illető
leg a rendőrhatóságokkal számol
tatta el. A kormány most úgy 
rendelkezett, hogy amig ebben 
az ügyben a teljes sza
bályozás meg nem valósítható, a 
varosoknak kell a felszántandó 
egyen es esetleges kísérője úti
költségeit oda és vissza előlegezni.

— Pénz áll a házhoz. Az 
elmúlt héten az országgyűlési 
képviselők egy csoportja interve
niált a pénzügyminiszternél, hogy 
a vidéki pénzintézetek részére a 
Magyar Nemzeti Bank 50 milliós 
újabb keretet állapítson meg, hogy 
a vidéki hitelélet ismét megindul 
hasson. Hir szerint a kormányban 
meg van a hajlandóság ezt a ter
vet keresztülvinni.

— Autósok 1 Megjelent Ma 
gyarorszag legújabb Autó térképe 
Ára 50 fillér. Kapható Fridrich 
Oszkár könyv- és papirkeieske- 
deseben, Mohács.

Élet és halál!
Irta: Teleky Ilonka.

Színes virágos kacagó mezőkön, 
Jön a tavasz és játszi szellő dalol, 
Élet serlegét tartja a kezébe,
S lágy muzsika halhk ... messze valahol. 
Játszik az élet, aranyhárfán játszik, 
S hívogató dalát a telkedbe írja, 
Bóditó mámor van a serlegében.
S van aki mohón egy cseppig kiissza. 
Fejedre teszi gyémánt koronáját, 
S az élet királyának Téged kiállt, 
Bársony palásttal fedi be a tested, 
S álomból szövi, a király trónusát. 
Te büszke ember, meddig tart ez élet ?! 
Meddig tart a fény s a csábos muzsika, 
Alom palotába meddig leszel úr?! 
Nem jut az eszedbe Neked ez soha ? 
Bódulatba jársz s még kacag a lelked, 
Mert hiszed, hogy az élet kegyeltje vagy, 
De vége lesz hamar királyságodnak,
S a koronádból a kövek .. . kihullanak!

Sötét kietlen csillagtalan éjben, 
Lassan ballag a halál bús angyala, 
Csontkezében tartja élet kaszáját, 
S nem hallatszik a hívogató dala. 
Hangtalan nesszel surran ide-oda, 
Félelem fog el, ha szembe jössz vele, 
Mert fejedre nem tesz fényes koronát, 
Hanem szemfedővel takarja azt be. 
Nem vezet Téged álom palotába, 
A serlegében nincs mámor ital, 

i Lélek koldus vagy a halál kezébe, 
1 S át ölel téged a csontkarjaival. 
! Arcodról letörli az élet pírját, 
j Veríték lepi el hülő testedet,

Sötét vizeken lebeg már az csolnak, 
\ Amelyben örökre elvisz tégedet. 
i A lelkeddel meg száll a messzeségbe, 
. Angyalok serege vár — és rád talál, 
I Melyik szebb hát, — az élet tűnő fénye, 
j Vagy mindent feledtető örök halál ? !

— A jfggyár tervei. A vá- 
' rosi jéggyár — mint mar jelez

tük — az idén többféle megoldás
sal foglalkozik, hogy rentabilitását 
fejlessze. A legújabb terv szerint 

I megszüntetik azt a kedvezményt, 
hogy három napon at a hűtőben 
tartott élelmiszerek hűtéséért nem 
számítanak semmit fel. Az elgon
dolás abból indul ki, hogy a jég
gyár teljesen önálló üzem, amely
nek semmi köze sincs a vágó- 
hídhoz s igy semmi célja sincs 
annak, hogy kedvezményeket 
nyújtson egy másik üzemet igény
bevevőknek. A jéggyár a jövőben, 
ha ebből elhatározás lesz — csak 
abban az esetben adja meg a 
háromnapos ingyenes hűtést, ha 
a raktározó jegét a városi jég
gyárból szerzi be. Üzempolitikai 
szempontból az elgondolás helyes 
és bevezetése esetén mindkét 
részről megtalálják számításukat 
az érdekeltek.

— Nem jár szövődmények
kel az idei influenza jár
vány. Mohácson ugyan több 
esetről nem hallottunk, azonban 
Budapesten elég szeles rétegben 
fordult elő az uj influenza jár
vány. Az idei azonban általában 
nem járt komolyabb szövődmé
nyekkel s bar a láz 41 fokot is 
elen egyes esetekben legfeljebb 
hörghurutot, könnyezést, a vég
tagok fajdalmai, esetleg hasme
nést, vagy székrekedést váltott 
ki. A védekezés ellen a chinin és 
a s’alicilos készítmények. Állító
lag jól bevált, hogy az e ső 
rosszulktnel este, vacsora után 
felgrammos chinint vettek be s 
ezzel a legtöbb esetben sikerült 
a további bajt megelőzni.

Az Iparodkor összes termeiben 
lesz a SPORTBÁL febr. 1-én!

ALFA SEPARATOR RT.
BUDAPEST, I, CSURGÓI-ÜT 151 

TELEFON 58-8-23, 58 8-24. 
VÁROSI IRODA: IX. RÁDAY-UTCA fi. 

TE LEfFÖN 86-1-21.

FÖLÖZÖGÉPEK 
Takarmányfüllesztők

vaj- és sajtgyártási 
gépek és eszközök

Teljes berendezések 

kannák, minden
nemű bádogáru 

Igen kedvező fizetés! feltételek

Kérjen £ díjtalan prospektust.

— Újból rendesen közleke
dik a pécsi autóbusz. A hava
zás és a hóvihar megbénította a 
mohács pécsi autóbusz rendes 
j iratait, A vállalkozó az utat saját 
költségen hóekékkel megtisztította 
s most ismét menetrendszerűen 
közlekedik az autóbusz.

— Meg mindig nyomoznak 
a majsi csontváz ügyében. 
Mint megírtuk a majsi határban 
falait rejtélyes csontvázát Pécsre 
küldték megvizsgálásra. A vizsga- 
at megállapította, hogy 26—42 

év körüli női csontváz, amely 
kb. 10 —15 éve van a földben. 
Miután azonban a csontváz 
sokáig a földön kívül feküdt és 
eső, hó érte a csendőrség még 
alaposabb vizsgálatot kert annak 
megállapítására, hogy az időjárás 
viszonlagsagai amennyiben hatot
tak a csontvázra s nem ennek 
tulajdonitható-e az, hogy ilyen 

l öregnek látszanak. Amennyiben 
ugyanis az időjárás hat a cson
tokra, ugyr esetleg mégis szó 
lehet arról, hogy az egy év előtt 
előtt eitünt Puífer Jánosnét talál
ták meg. A nyomozás az újabb 
orvosi vélemény megérkeztéig 
is tovább folyik.

— Rímek a végrehajtóról. 
Bizony a nehéz időknek is akad 
poétája, aki nem lírai rigmusokon 
töri a tejét, hanem az élet szen
vedéseit írja verssorokba. Ilyen 
verset küldött az egyik olvasónk 
s amikor közreadjuk ne a vers
tani szabályokat nézzük benne, 
hanem azt, hogy igaz! . . .

Elmélkedés.
Mai idők tarját 
Kemény szellő járja, 
Hiszen ma mindenki 
A végrehajtót várja . . .

Nem is nagyon furcsa 
Hisz a pengő ritka,
Ha nyillik az ajtó
Biztos, jön a végrehajtó ...

Vonylt a ház ebe
A szokatlan vendégre, 
Nyikorog az ajtó
Ki jönne más hozzánk ,,

Mint a végrehajtó! . . ,
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Jöjjön el február 1-én az 
Iparoskörben rendezendő 
SPOBTBÁLRA!

— Mi van a busújárással ? 
Megírtuk, hozy a farsang köze
ledése aktuálissá teszi azt a ter
vet, hogy a mohácsi busójárás
nak nagyobb propagandával más 
városokból is toborozzunk néző
két. Egy tervszerűen megrende
zett felvonulásra megfelelő elő
készítés mellett lehetne [idegene
ket elhozni, akik bizonyara más
kor is szívesen megnéznék a 
mohácsi busókat s masoknak is 
tovább adnak ezt az érdekes 
szokást Miután hamarosan itt lesz 
a farsang jó lesz sietni, nehogy 
lekéssünk vele.

— Ellopott sonkák Pazaurek 
Antal Fűzfa utcai lakós udvarán 
levő husfüstölőből folyó hó 21-én 
éjjel 6 drb sonkát loptak el. A 
megindított nyomozás megállapí
totta, hogy a tettes Kossuth Lajos 
utca fe'öl maszott be az udvarra, 
a lakatott feltörte s ugyanarra 
távozott el a lopás után. A nyo
mozás folyik a tettes kézrekeri- 
tésére.

— Mi van a szellemi mun
kával a városházán? Ugylát- 
szik a mai fiatalság áliastalansaga 
nehéz helyzetbe hozta a varos 
polgármesterét és sokan keres
hettek fel, hogy legalább az in- 
segakció során egy kis munkához 
jussanak (Dr. Beckhez kellene 
menniök, az szívesen helyez el 
uj állasokba állástalanokat. A 
szerk.) Legalább is ezt bizonyítja, 
hogy a polgármesteri előszoba 
ajtaján ott van egy iras, hogy 
ilyen ügyben a polgármester 
nem fogad. Nehogy azonban 
mégis jöjjenek, aiabb egy másik 
írás is ki van tűzve : A szellemi 
szüksegmunka megszűnt. Valaki 
azonban ezt imigyen kijavította: 
A varoshazán a szellemi munka 
megszűnt. Azóta az előszoba 
tisztviselője minden cetuzaval 
arra járót alaposan megvizsgál s 
ezért, aki arra jár, jo lesz min
den írószerszámot alaposan elrej- 
eni, nehogy baj legyen belőle.

— Rézgálic kamatmentes 
hitelre. A földmivelésügyi mi
niszter a folyó gazdasági evben 
is reszletelteti a szőlőbirtokoso 
kát kamamatmentes hitelezés 
mellett rézgálicban. A rézgálic 
ára métermázsánkint azonna'i 
készpénzbeni fizetés esetén 5ö 
pengő, november 30-ig tartó ka
matmentes hitelezés mellett pedig 
60 pengő, melyhez járul még 
3% forgalmi adó. Akik ezen le
kötött rézgálic mennyiségből ré
szesülni akarnak, azok jelentsék 
be sürgősen a községük elöljáró
ságánál. A községek rézgálic ak
cióban részesülő szőlősgazdától 
annak kiosztásával kapcsolatban, 
sem kezelési sem egyeb költségét 
nem számíthatnak fel.

IDŐJÁRÁS.
A mohácsi m. tcir. téli 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása jelenti i 
1933. január 20 tói január 27-ig. 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 3 C° 
a hőmérsékleti minimum — 11 CJ 

csapadék 4.5 volt.

igazgatóság

— Nagyszabású teadélután 
a Kát. Legényegyletben. A 
Mohácsi Kát. Legenyegylet sport
szakosztálya a Szociális Misszió 
és a Mansz helyi csoportjai jó
szívű hölgyeinek segitsegevel ma, 
vasárnap délután 5 órától nagy
szabású teadelutánt rendez sport
felszerelése kiegészítése javara. 
A finom tea, kiiünő cigányzene 
és mókák bizonyara vonzani fog
jak a közönséget, mely megjele
nésével városunk aranyifjusága- 
nak nemes és hazafias törőkvesét 
pártolja es elősegíti. A teadel- 
utanra ezúton tisztelettel meghív 
minden érdeklődőt a Rendezőség.

— Letiltott lakbéreknek a 
városi pénztárba való befize
tése. A városi adóhivatal felhívja 
mii dazon lakásbérlőket akiknek 
bérösszegé a haztu ajdonos adó
tartozására le iett tiltva, hogy 
azok legkésőbb február hó 5 ig 
az estdekes bérösszegeket a va
ros pénztárába fizessek be, mert 
ellenkező esetben az elmaradt 
bérösszeg erejeig a bírói eljárás 
haladéktalanul folyamatba lesz 
leve. Tekintettel, hogy a biroi 
peres eljárás tekintélyes költség 
többle et jelent, ezert mindenki, 
saját jól felfogott érdekeben a 
kibocsajtott letiltási rendelvénynek 
pontosan tegyen eleget.

— Szőlősgazdák figyelmébe. 
Tudvalevő, hogy a direkttermő 
(ioha) szőlő telepítése nem csak 
tilos, de a rörveny arra is köte
lezi, hogy azt kiirtsak. A földmi- 
velesügyi miniszter meg akarvan 
könnyíteni a törvény idevonatko
zó határozatainak végiehajtasát, 
másrészről, hogy a csemege szőlő 
termelés fölkarolását elősegítse, 
megengedte, hogy ezen direkt
termő szőlők atolthatok legyenek. 
Hogy pedig a szőlőgazdáknak 
megfelelő jó minőségű oltóanyag 
rendelkezésükre álljon, a legjobb 
csemege szőlőfajtákból ingyen, 
csupán a szállítási es csomago
lási dij felszámításával oltővesz- 
szót enged lyez. Akik direkttermő 
szőlőik atoJtasa vegett ingyen 
csemege szólóvesszore tartanak 
igényt, azok szükségletüket január 
31 tg jelentsék be a földmivelés- 
ügyi minisztérium szőlészeti es 
borászati osztagának. Aki ott a 
kiosztott oltóvesszőt más célra 
használja fel, az eilen megindítják 
a megtorló intézkedésénél

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi január hó 
20 tói 1933. januar hó 27 ig. 
Születések; Simrak József, Báli 
Maria, Balog lsvan. Házasság
kötések ; Braun Marton es Kábái 
Terez Halálozások : özv. Pecsu- 
vacs Györgyne 57 eves, Mayer 
Eusztach 8) eves, Mohácsán 
Marton 4 eves, Ruppert Bálint 69 
éves, Lemmel Mátyás 55 éves, 
éves, Pecsuvacz Maria 2 éves.

Szerkesztői üzenetek.
Az én csillagom. Még fejlődni kell. 

Szivesen látunk azonban máskor is el
bírálásra s mindig készséggel elolvassuk. 
Talán másirányu cikkekkel kellene 
próbálkozni, azt is szivesen látjuk.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

Laptulajdonos és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR

Külföldi = 
bélyegek 

"agy választék- | [
bán kaphatók I I

Fridrich Oszkár
könyv kereskedésében.

1933 vh. 7. sz.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Pakusz Gyula ügyvéd által 
képviselt Német Tamás és ér
dektársai végrehajtatók javára 
végrehajtást szenvedett cselegör- 
csönyi lakósok ellen 1875 pengő 
tőke és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1932. Pk. 4156. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőknél 1932. évi 
augusztus hó 23 án és október 
hó 27 én ’e-, illetve felüifoglalt és 
a 726. és 1000 1932. számú fog
lalási jkvben 1—23 és 1—11. t. 
alatt összeirt 2379 pengőre be
csült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság Pk. 4156 1932. 
sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs végre
hajtást szenvedők lakásán, üzle
tében Cselegörcsönyön leendő 
megtartására 1933. évi február 
hó 4. napjának délelőtt 9 óráját 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútor, sertések, szarvasmarhák, 
lovak, borkádak, hordók és bo
rok s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek készpénz
fizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10’(0 bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi január hó 
6 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv* és papirkereskedése

Burgonya eladás.
Legalább 50 kg. vásárlásnál 
Tavaszi rózsa kg. 8 fillér. 
Ella kg. 6 fillér.

Lencse (5 kg. vásárlásnál) kg. 18 fii.
'V'ajdn, Sándor

gabonakereskedő, Városház u. 9.

lgilis 
keresztény fiatalember 
akvizíciós munkára felvétetik.

Bán tőzsde.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

Eladó
Sip utca 4. sz. ház.

Bővebbet

Martincs György
A komp közelében, forgalmas 
helyen egy

üzlethelyiség 
kiadó. Bővebbet a lap kiadóhi
vatalában, v. a Bán tőzsdében.

Képes lapok, 
lítképes lapok, 

cigaretta papir és 
hüvely

különlegességek, 
napilapok, folyóiratok 

beszerzési forrása
a

Bán tőzsde,
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Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katas2trális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.
VT

Budapesti bormérésembe 500 
pengő óvadkkal egy ügyes 

megbízható 

üzletvezetőt 
keresek.

Cim Bán tőzsde.

Mérlegek és sulyok 
javítását és hite
lesítését olcsón 
és szakszerűen 

vállalom
V. 
r

HELI.BERG JAKAB 
mérleg javító és géplakatos 
Mohács, Vörösmarty u, 13-
_________________________
——...... ....

Eladó — jutányos áron —
1 drb 5 lövetű 16 os Brauning fegyver sörétes

CIM A KIADÓHIVATALBAN
:

20 FILLÉRES REGÉNYEKj 

egész sorozata I
Kapható: |

FRIDRICH OSZKÁR i

Piaci áraki
Búza 76-os 
Zab — —
Rozs — —
Árpa —
Tengeri morzs. 
Tengeri csöves 
Bab — —

heti p<ectB
12.50 P

7 — P
6. — p
7— P
5.30 P
3.70 P
7. - p

Kiadó 
azonnal egy 
pékség, 

kemence, üzlethelyiség 
és berendezéssel

Izsák Julisnál
Szent [János utca 20.

si

Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma

könyv- és pepirkereskedésében, fííohács

felszereléssel, ház* 
x a I együtt.
Cím a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
Szent János ucca 12. számú 

ház déli oldala május 1-re kiadó, 
mely áll 2 uccai, 1 udvari szoba, 
konyha, zárt üvegfolyosó és egy 
nagy nyári konyha és nagy 
pincéből.

Érdeklődni lehet ott

OFF JUSZTUS asztalos mesternél.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Zefir kályha 
eSaialó.

Cim a kiadóhivatalban.

1
1
1
1
1

liter tej

l<cr

l<cr

kg

16 fillér
® • 08 fillér

I. Trappista sajt
II. Trappista
túró

Teavaj @

1
1

P
P

60
20

fillér
fillér
fillér

2.80 pengő




