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Visszafejlődés.
Az elmúlt héten a posta 

egy kis híradása rémitgette 
ennek a városnak közön
ségét. A posta későbben kéz
besíti a délelőtt érkező kül
deményeket s ez azt jelenti, 
hogy egy Budapesten dél
után feladót levél, vagy cso
mag csak másnap dél felé 
kerül a címzetthez. Kétszáz 
kilométer távolságot a gyors
vonat mintegy négy óra alatt 
száguld be, a repülőgép — 
mert hiszen annak korát él
nénk — alig két óra alatt s 
mi a másoknak készült me
netrend miatt még is oly 
rettenetes távolságba kerül
tünk a székesfővárostól, hogy 
egy levélnek majd 24 órára 
van szüksége, hogy ide el
érkezzen.

A fővárosi újságolvasó 
csendesen elmosolyodik, ami
kor a mohácsi azt mondja 
neki, hogy azt az újságot, 
amelyet ott már hajnalban 
csúsztattak előszobája ajtaja 
alá s amelyet még ágyban, 
vagy reggelije mellett olvasott 
el, mi mint „friss" újságot 
csak a késő délutáni órákban 
kapjuk meg. Ezt is annak 
köszönhetjük, hogy a vasút 
által annyira féltékenyen vi
gyázott autóbuszjárat elhozza, 
mert máskülönben csak az 
éjszakában juthatnánk hozzá.

ügy érezzük, hogy ez a 
város, amelynek földrajzi fek
vése pedig nem is olyan 
rossz, valahova az Isten háta 
mögé került és megfeledke
zett róla minden és mindenki.

Az okot a mohácsiak jól 
ismerik, csak az illetékesek 
feledkeznek el róla. Az egyik 
ok a Mohács-Pécsi Vasút 
magántulajdon jellege, a 
másik pedig a mohács-báta- 
széki vasút hiánya. Az első 
tarifa politikája és magánjel
lege folytán szorítja ezt a 
várost háttérbe, mert ugylát- 
szik a MÁV. összes menet
rendjeit enr.ek megkérdezése 
és érdekelt községei érdekei
nek ellenére állapítja meg.

Kiszabhegyes sokkal jobb 
, helyzetben van, nagyobb tá

volságban a fővárostól, mint 
Mohács, ez az élni, fejlődni 
akaró, városházát, fogadalmi 
templomot építő és hídban 
reménykedő város!

Mikor és hogyan érhetjük 
mi például el, az annyira 
népszerűvé vált filléres gyor
sokat, amelyekkel az ország 
közönsége egy napra, poton 
pénzért óriási távolságokat 
fut be és egy napra közelebb 
kerülve egymáshoz, megis
merik egymást és jobban ér
zik a közös sors, a nemzet 
közössége érzését. Nekünk 
ebben ugylátszik belátható 
időben nem lesz részünk.

A bátaszéki vasút kiépíté
sét is hiába sürgetjük, immár 
évtizedek óta. Vagy bennünk 
van a hiba, hogy apró tor
zsalkodásaink miatt nem tu
dunk elég erősen fellépni az 
illetékeseknél, vagy odafenn 
nem akarnak bennünket észre
venni. Hiszen ebben az or
szágban az utóbbi évtizedben 
sokszázmilliós beruházások 
voltak, amelyből nagyon sok 
van olyan, mely csak köz
vetve vitte előbbre ezt az 
országot és van közöttük, 
amely7 egyenesen lukszus volt 
ennek a szegény országnak. 
Ott azonban, vagy jobban 
tudtak ordítani, vagy szen
débb képpel könyörögni.

Azt hissük ezek a kérdé
sek olyanok, hogy nem lehet 
ebben a városban senki, aki 
nem érezné nagyfontosságu 
jelentőségüket. Itt nem lehet 
és nem szabad, hogy szét
húzzunk, hanem álljunk egy
szer a sarkunkra, fogjunk 
kezet és sírjunk, panaszkod
junk, kérjünk, könyörögjünk, 
de ha másképen nem lehet, 
követeljünk, mert lassan tel
jesen elfelejtenek bennünket 
s visszasülyedünk évtizede
ket a fejlődésben, amelyhez 
annyi áldozat, annyi pénz és 
harcokon keresztül elérkez
tünk. Mutassuk meg az ille

tékeseknek, hogy mégsem 
Mucsa Mohács s még sem 
lehet ezt a varost halálra 
ítélni, Inne n közmunkában, 
jobb csatlakozásban, frissebb
’JT’JO er-fr. a ’JD

Séta a tavaszi pompába 
öltözött szigeti oldalon.

Készül a bekötő szigeti ut. Mintegy ötvenezer pengőbe kerül 
az útépítés. Homokhegyek eltávolításával készült a strand.

A tavaszi napsugár beszösik a 
szerkesztőség ajtaján, ab'akán. A 
mindig csattogó írógép egy 
percre megáll. Egy sóhaj s az
tán ismét neki a robotnak, dol
gozni, mert a közönség, a nyá 
jas olvasó várja az olvasni, valót. 
Valahogyan aztán nem rakcdnak 
rendben le a betűk. Itt egy ki
marad, ott másikat ütött le a 
gép, amott összeirt, emitt meg 
megugrott.

A napsugár tovább kacérkodik 
s a Duna felöl tavaszi illatot hoz 
be a szél: Üzen a sziget!... 
Üzeni a börtönbezártaknak, hogy 
itt a tavasz, zöldéi már minden, 
vadvirágok illa'oznak a réten és 
madárdaltól kezd hangos lenni a 
fák lombos koronája.

Sokáig nem lehet kibírni sem 
a napsugár játékát, incselkedését 
sem pedig a sziget üzenetét. Be- 
zárcdik az írógép és az ember, a 
természet gyermeke, akit a 
modern idők, a haladó, rohanó 
élet a szóba négy fala közé zárt, 
elindul vissza a csalogató, hívo
gató tavaszi pompa közé . .

Egy idehelyezett tisztviselő 
mondta egyszer: A mohácsiak 
nem érdemlik meg ezt a gyö
nyörű szigetet. Sohasem látogat 
ják. Most is hárman verődünk 
össze, akik csak a szigetet akar
juk megnézni s mintegy hatan, 
akik a szigeti vinkóra is kiván
csiak.

Odaát Fehérváry István főmér
nök áll ingujban, az épülő be
kötő ut elején. Gyanús neki az 
újságíró látogatás és gyanakodó 
szemmel méreget végig. Amikor 
azonban megígérjük, hogy egy 
halpaprikás ellenében csak szépet 
Írunk, megvigasztalódik és ka
lauzolni kezd az épülő utón. A 
nagy henger most járja a töltés 
végénél. Itt már befejezéshez kö
zeledik az ut, amely a révtől el
indulva enyhe emelkedéssel tö
rekszik fel a töltéshez, hegy az
tán ugyanolyan eséssel igyekez

' postaérkezésben helyezzenek 
bennünket arra a helyre, 
amely megilleti ezt a várost 
számánál, súlyánál és törté
nelmi jelentőségénél fogva.

zen be a szigetbe A túlsó ol
dalon is már hengerelik az alapot 
s túl a Szabó vendéglőn is szor
galmas munka folyik, ott meg 
az alapot előkészítik.

Az egész ut egy kilométer, mégis 
mintegy ötvenezer pen
gőbe kerül s ez az ösz- 
szeg legjobban mutatja, 
hogy hiába kiabálunk 
utakért, útjavításért, a 
pénzhiány a mai árak 
mellett örök akadálya a 
jejlödésnek.

Fehérváry főmérnök szerint 
azonban most teljesen elkészül 
a ut, mert erre már megvan a 
pénz.

Ezután a strand felé megyünk, 
amelyet az idei télen az inség- 
akció terhére tovább nagyítottak, 
egyengettek s lerakták azt a bi
zonyos vizisarkantyut is, amely 
hivatva van a strand vizbevezető 
részén a homoklerakódást előse
gíteni és ezzel egyenletesen 
mélyedővé tenni.

A strandon látni, hogy 
hatalmas homokhegyeket 
hordtak és egyengettek el, 
hogy ‘gy megépüljön. 
Gyökerükkel magasan a 
levegőben álló jüzfák — 
kis homoksziget tartja 
ezt — mutatják a volt 
szintet és a strand 
mélységét.

Igaz, hogy még sok mindenre 
vár ez a strand, de a régihez 
képest haladás és lassan, pár év 
munkájával elérjük, hogy szép 
és megfelelő strandunk lesz.

Eddig, amit láttunk. Most kö
vetkezik az, ami nincs.

Nincs és egyelőre nem 
is lesz a bekötő útnak 
folytatása és az útról 
az égnek meredő kövek 
szinte orditják be a vá
rosba, hogy gyorsan, 
sietve meg kell építeni 
ezt az utat végig, hogy 
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ű szigetiek a városba 
tengely és láb törés ve- 
szeifrlme nélkül bejöhes
senek.

Egy időben több cikkben mu
tattunk rá arra, hogy a sziget 
lassan eltávolodik a várostól. 
Más piacokat keres, máshová 
megy el vásárolni és máshová 
viszi terményeinek egy részét, 
mert a városba bejönni — ehhez 
repülőgép kellene. Igazat adunk 
ebben laptársunknak és a ma
gunk nyilvánosságával is támo
gatjuk, hogy ebben a kérdésben 
ni ndenkinek össze kell fogni, 
hogy a még hiányzó útrész mi 
előbb megépü'jön, mert anélkül 
a sziget csak buja szépséget 
nyújt nekünk, a haszna elmegy, 
s ha az adót ide is hozzak, 
mindig arra gondolnak, hogy 
ennek ellenében a város a ig va
lamit nyújtott eddig a szigetiek
nek.

Mohácsi II. Lajos 
Muzeum.

A téli hónapokban, miután a 
helyiségek nincsenek fütve, a 
múzeumot kevesen látogatják. 
Inkább csak vidékiek és külföl
diek tekintették meg.

Május 1-től a muzeum dél 
előtt 9 órától 12 óráig minden 
nap a közönség rendelkezésére 
áll.

Az 1932 évben a látogatok 
legnagyobb része vidéki vagy 
külföldi volt, mohácsi látogatója 
— kiket talán mégis leginkább 
érdekelhetne Mohács múltjának 
emlékei — a’ig akad

Vidéki látogatója 71, 7 vidéki 
iskola 208 növendékkel, 2 vidéki 
cserkészcs pat 32 taggal, kül
földi 8 és mohácsi összesen 17 
irta be nevét az emlékkönyvbe.

A muzeum leltári tárgyainak 
száma 2940 —11 M0 pengő, mu 
zeumi könyvtárában a kötetek 
szama 712 — 7394 80 pengő ér
tékben. A muzeum könyvtárában 
csak tudományos és régi köny
vek és iratok nyernek elhelyezést. 
A szórakoztató könyvtárt külön 
kezelik a városházán.

A muzeum leltári tárgyainak 
és könyvtárának összértéke 
19 234 80 pengő.

Ezenkívül a múzeumnak kö
rülbelül 30 ezer pengő kész 
pénze van az 1926 évben el
adott bélyegekből, melyet a vá
ros kezel és amely összeg csakis 
a jövendőben építendő muzeum 
épületre fordítható.

A muzeum gyarapodása leg
utóbbi kimutatás óta a kővet
kező :

Ajándék utján : B. E: 1513. 
évi II. Ulászló dénárja, Jankovics 
Sándor — hajlítok 1848 49 sza
badságharc idejéből. Jankovics 
István — török kés. Dómján 
József — 8 dolmány ezüstgomb. 
Petrovics Károly — 16 húsvéti 
tojás. Mohács m. város — réz 
pálinkafőző és fából kifaragot 
pálinkafőző. Csermák Rezső — 
csonttollú madár. Vitéz Hajdan 
József — busó felvételek. Régi 
tajtékpipa kifaragott magyar fő 
úrral (az ajándékozó ismeretlen.) 
Kankovszky Ervin — 30 drb. 
fénykép felvétele Mohácsról. 
B E. — 3 királyok, Bethleheme- 

sek és Pünkösdi királyné Kan- 
kovsky Ervin fölvételei és a 
népies játékok leírásával, hang 
jegyeivel. Rátkai István — 1. fe
lelős minisztérium és 1S4S 49. 
aggastyán honvédek menedék
házának fényképei Mohács vá
ros — 6 gu nmibélyegző. Kollár 
A'ajos — olasz gyászkeretes 
röpcédula, melyet repülőgépről 
dobáltak le katonáink közé.

A plakát szövege a következő: 
(Hala fej a kaszával és fáklyával) 

Itt nyugszik
Magyarország
és gyermeki.

A Szabadság és Függetlenség 
(az olasz nem ismer «ü» betűt) 

szül. !S48ban
4 évi véres küzdelmek után 
az olasz harctéren estek el,

Németország, Ausztria és Török
országért.

Temetésők Span bán a <\Vaffen- 
bund» temetőben,

Németország kölesein (igy) történt. 
A porosz gárda gyászindulói

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X

A belügyminiszter a mohácsi 
fogadalmi templomért.

Nagyobbszabásu mozgalom indul az építkezés folytatására.
Mohács város közönsége bi

zonyára nagy örömmel fogadja 
azon értesülésünket, mely szerint 

a m kir. belügyminiszter 
rendeletet adott ki, hogy 
minden község jelentse 
milyen összeggel járult 
eddg a mohácsi foga 
dal’ni templom építéséhez.

A belügyminiszter ezen lépése 
országszerte uj lökést fog adni 
a fogadalmi templom érdekében 
történt felaján'ásokra s ez az 
építési bizottság intervenciójának 
köszönhető.

Reméljük, hogy a be'ügymi 
niszteri rendelet a mohácsiakra 
is a kellő hatással lesz és azok 
a körök, amelyek eddig azzal zár
kóztak el az adakozástól, hogy 
reáérek még adni, vagy pedig, 
hogy Frey János dr. apát urnák 
annak idején adtam már, most 
nem adok, szintén kiveszik a 
részüket az adakozásból.

A belügyminiszteri rendelet 
ugyanis

rövidesen követni fogja 
a kultuszminiszter ren 
delete is

és most már megírhatjuk, ameny- 
nyiben a város közönségében is 
meg lesz az áldozatkészég,

úgy 1937-re a fogadalmi 
templom állaai fog.

Azzal, hogy a fogadalmi temp
lomra Frey János dr. apátplebá- 
nos urnák adományozott, nem 
sokan dicsekedhetnek. Ugyanis 
az építési bizottság éppen amiatt, 
hogy sokan azzal utasították el 
a kérelmet, a gyüjtőivek alapján 
összeírta, ki ajánlott fel annak 
idején legalább 1000 tégla mai 
árának megfelelő összeget. Az 
összeírás eredménye mélyen le 
sújtó volt. Összesen 20 mohácsi 
polgárcsilad adott többet 1925-ig 
30 pengőnél. A névsort mindenki 

mellett az örök nyugalomra 
helyeztet tett.

Span, 1918. március 12 én.

I. Hohenzollern Vilmos 
európai temetési föszertartás mester

III Habsburgi Károly 
magántitkára.

von Belov tábornok, porosz 
az osztrák—magyar hadseregnek 

a temetöfelügyelője,
(Mintha az olaszok már akkor 

is sajnáltak volna bennünket.)
Vétel után : Római vaskanál, 

2 kés, kalapács, balta, nagyszög 
köszörükő, női ékszerek (nemes 
kövek) és különösen értékes 
hajóalaku edény (valószínű eg) a 
bronzkiöntéshez. Magyar nyak
lánc 2, 5 és 10 koronásokból 
ötvösmunka. (Bata, Szebény, Ba
racska, Dávod, Hercegszántó és 
sárközből Nyék, Öcsény és vi 
déke viselete) Díszesen kifara
gott csutora. A farsangban I. és 
II dijat nvert régi sokac lárvák 
(kos és ökörszarvak ) 4 baba
(sokac jegyespár és vőfénypár, 
ágy és termőág.

Az ajándékozók fogadják a 
muzeum halás köszönetét, b e.

megtekintheti dr. v. Horváth 
Kázmér titkárnál.

Leguto'só közlésünk óta ada
koztak :

Fogadalmi templom szentélyé
ben levő oszlopok megépítéséhez 
Kugyeray Mária ny. tanítónő, 
Sípos István kanonok, özv. Se- 
patz Józsefné sz Mayer Mária 
100—100 pengőt. Ezenkívül egy 
oszlop felépítésére Ígéretet adott 
Bauer Károly kereskedő. Igy 
még négy oszlop vár a lejegy 
zésre. Egy oszlop ára mint már 
megírtuk 100 pengő.

A szentély felépítéséhez 1000 — 
1000 téglát a ánlottak fel: Szei- 
bőid Antal, dr. Pakusz Gyula 
ügyvéd, Stranczinger Sándor ke
reskedő, Magáth Ferenc keres
kedő, Simon Gyula kereskedő, 
Auber László dr. gyógyszerész, 
dr. K.aisz Istvánná vámszaki fő 
tiszt neje, Aladics János földmi- 
ves Mohács sziget.

Pénzbeli adományokkal járul
tak a felépítéshez : Pewald Fe
renc ny. alezredes és családja 50 
pengőt, Valenta Ferenc forgalmi 
adóellenőr 15 pengőt, özv. Árpás 
Jánosné 15 pengőt, Friedl Fe
renc folyamfelvigyázó 5 pengőt, 
Szabó János földmives 5 pengőt, 
Moravek Fábián piaci árus 5 
pengőt.

Természetbeni hozzájáruláso
kat ajánlottak fel: Harczi Sán
dor református kőművesmester 
5000 téglának beépítését saját 
költségén, aminek értéke 200 
pengő, Kínáiéin Ádám 1000 
tégla befuvarozását és 5 kocsi 
homokot, értéke 12 pengő.

Legutolsó közlésünk óta tör
tént felajánlások összege 650 
pengő. Az építkezés megkezdé
séhez még szükséges 1200 
pengő felajánlása. A felajánlá
sokból eddig készpénzben befolyt 
1036 pengő.

„Jamboree*1
W a szó 
tölti ma 
be a cser
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u h^y
resztvehessen azon a nagy talál
kozón, ahol a világ összes cser
készei cserkésztestvériségben ősz- 
szeforva augusztus 1 15-ig együtt 
fognak élni a hatalmas sátorvá
rosban. Serényen készülődik erre 
a nagy találkozóra a jamboree 
táborparancsnokságtól kezdve — 
gróf Teleky Pál főcserkész veze
tésével, egészen le a legkisebb 
pöttöm cserkészapródig minden 
magyar cserkész. Mert hiszen mi 
magyar cserkészek leszünk a házi
gazdák Óriási feladat ez, de min 
den magyar cserkész és magyar 
ember leikét büszkeséggel tölti 
el az a gondolat, hogy a nem
zetek cserkészeinek nagy találko
zója annak a nemzetnek terüle
tén fog iejátszódni, mely még 
nem is oly sok évvel ezelőtt 
megvetésnek és megaláztatásnak 
volt kitéve s ime most e csonka 
haza nemzetek fiainak lesz talál 
kozó helye. Magyaros vendég
szeretettel s büszke öntudattal 
várjuk az idegen nemzetek fiait, 
hogy ismételt tanulságot tegyünk 
a magyar élniakarásról, kultú
ránkról.

Ürömmel várjuk az idegen 
nemzetek fiait, most tudjuk azt, 
hogy sok minden olyat mutatha
tunk majd meg, amiről a félre 
vezetett külföldi közvélemény ha
mis képet kapott.

Ebben a nagy munkában a 
mohácsi 663. számú Tömöri Pál 
cserkészcsapat is kiveszi részét 
s már erősen készül a nagytá 
borra. Minden fiú lázasan gyüti 
a filléreket, hogy összehozza a 
szükséges pénzt. Maga a parancs
nokság is minden lehetőt meg
tesz, hogy minden cserkészét el- 
vihesse a jamboreera. Május hó 
21-én nagyszabású fogadilomté- 
teli ünnepséget rendez, este pedig 
tábortüzet. Mohács közönsége 
eddig is mindig szeretettel ka
rolta fel a cserkészek ügyét s azt 
hisszük ezúttal sem fog ez el
maradni, amikor arról van szó, 
hogy ennek a városnak cserké
szei is résztvehessenek a nem
zetek cserkészfiainak nagy talál
kozóján.

Nagy szeretettel hívunk meg 
mindenkit fogadalomtételi ünnep
ségünkre s hisszük is, hogy mint 
minden évben, úgy ez évben is 
minden cseikészszülő, cserkész
barát ott lesz, mert ezzel szolgá
latot és jótettet tesz városunk 
cserkészfíainak, a magyar cser
készetnek és ezzel közvetve az 
egész magyar nemzetnek.

Jöjjetek. Várunk. Jó munkát.
L. Bá.

— Vendéglősök figyelmébe. 
Legújabb előírás szerinti vendég
könyv kapható Fridrich Oszkár 
könyv- és papirkereskedéséb^n 
Mohács.
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Nagy János kir. tanfelügyelő az 
elmúlt héten látogatta meg a 
belvárosi elemi iskolát. A tanfe
lügyelő a látogatás eredményével 
meg vöt eégedve, mert meg 
állapította, hogy a tantestület 
minden egyes tagja szorgalma 
san dolgozott, a tanítás eredmé- 
njében örvendetes fejlődés mu
tatkozik s az uj tanterv szelleme 
nagyobb részben érvényesült

Igazgató választás a 
Kölnéül Armentesitönél. F. hó 
8-an tartott gyűlésén a Mohács — 
Kölkedi Ármentesitő Tarsu'at 
Zeitvogel János okkve'es mérnö
köt vaiasztotta meg igazgatónak. 
A választás eg}har.gu volt.

— Iskolalátogatás. Dr. Két- 
helyi József esperes, kerületi egy
házi tanfelügyelő szerdán iskola
látogatáson volt Mohácson, amely 
alkalommal úgy a bel , mint a 
külvárosi iskolákat látogatta.

— Hősök napja. E: évben a 
Hősök napja május hó 28-án 
lesz megtartva. A tervek szerint 
délelőtt tábori mise lesz, delut in 
pedig a Hősök ligetében 5 órai 
kezdettel ünnepség.

— Halálozás, özv. Ehmann 
Józsefné sz. Lotkr Mária eleiének 
83-ik évében folyó hó 7-én el
hunyt. Temetése kedden délután 
volt, amelyen széleskörű rokon
sága és tisztelői nag\ számban 
kísérték utolsó útjára. Elhunytat 
az Ehmann és a Cifra családok 
gyászolják.

Krosics Jánosnc sz. Hermann 
Mária, Krosics János volt köz
ségi biró neje, életének öS-ik 
éveben f. hó 5 én meghalt. Nagy 
részvét mellett f. hó 7 én helyez- I 
ték örök nyugalomra.

— Mohácsiak az áruminta
vásáron Az idei árumintavásá
ron a Krammer Antal és Fiai 
cég ismét megjelent jégszekrényei
vel, amelyekkel Mohács iparának 
szerzett ezidén is elismerést — 
A vásáron résztvett fagylalttal a 
Pauer cukrászda is. Egyébként 
a vásárt a mohácsi kereskedők 
és iparosok szép számban látó 
gatták meg.

— A Nagy Lajos kollégium 
vándorgyűlése Mohácson A m. 
kir. Erzsébet tudományegyetem 
Nagy Lajos kollégiumának kul- 
turbizottsága május hó 20 án, 
szombaton, Mohácson a város
háza dísztermében délután 6 órai 
kezdettel vándorgyűlést tart, 
amelyre Mohács város közön 
ségét meghívja. A vándorgyűlés 
programmja a következő: 1. 
Megnyitó. Tartja dr. Entz Béla 
egyetemi tanár, igazgató 2. dr. 
lomacsics J.: Fascizmus, bolse- 
vizmus 3. dr. Fazekas tanársegéd: 
Orvosi kérdés. 4. Hegedűs: 
Anglia, 5. Vörös Márton: No
vella. Versek. 6. Zarószó: dr 
Margitay Lajos polgármester. Az 
előadáson a 11. Lajos dalkör is 
szerepelni fog egy két énekszám
mal.

— Legújabb nyári menet
rend megjelent. Kapható Fridrich 
Oszkár Könyv- es papirkereske- 
désében.

I'líoglálí a Szíicsy-Iiáz 
betörőit.

Az áruló mulatozás.
Hirt adtunk már arról, hogy 

dr. Szücsyék távollétében isme
retlen tettesek behatoltak Horthy 
Miklós utcai házukba s egész 
napi ottartózkodás után mintegy 
1.000 pengő értékű kárt okoztak. 
Amikor a hazatérő Szücsy dr. 
a betörést felfedezte s jelentést 
tett, a kiszállott rendőrbizottság 
csupán a szenvedett kárt kon
statálhatta, de a tettesek szemé
lyét illetően semmi közelebbi 
adatot nem fedezett fel. A tette
sek ugyanis, nehogy ujjlenyoma
tuk árulójuk legyen, keztyüt 
használtak s a netán mégis ke
letkezett lenyomatokat gondosan 
eltörölték. Így aztán megindult 
a nyomozás anélkül, hogy 
valamely kézzelfogható bizonyí
ték lett vo.na a rendőrség kezé
ben.

A rendőrség Krémer József és 
társára gyanakodott, de a meg 
tartott házkutatás sem vezetett 
eredményre. Nem maradt más 
hátra, mint alapos megfigyelés 
alá venni őket s az első áruló 
je re letartóztatni. A megfigyelés 
hosszú ideig tartott, azonban 
semmi eredményre nem vezetett.

Víg daridozas ez egyik 
gyanusitoit lakásán.

Szerdán este mulatozástól yolt 
hangos Maros István lakása. 
Azonban kissé korai volt az ün
nepi mulatozás, mert a detektí
vek meglepték a díszes társasá 
got és tüzetesen átvizsgáltak a 
lakast, azonban már már úgy 
látszott, hogy ismét dolgavégzet- 
lenül kell tavozniok,

amikor az egyik nádfo- 
natu szék aljában egy 
kis dobozt fedeztek Jel. 
Alikor felnyitották a do 
bozt, kezükbe kerültek 
az ellopott értékek

s Krémer József cipészt és Maros 
István szabót azonnal letartóz
tatták és a rendőrségre kisérték.

— Cser késznap A mohácsi 
állami polgári fiúiskola 663 
számú Tömöri Pál cserkészcsa 
pata folyó hó 21 én, következő 
vasárnapon Jámborre alap,a ja
vára fogadalomtétellel egybekö 
tött napsz3básu cserkésznapot 
rendez, melyen a napirend a kö 
vetkező : Délelőtt fél 8 órakor; 
Zenés ébresztő, felvonulás. 9 
órakor: Ünnepélyes szentmise a 
fogadalmi templom téren, ked 
vezőt en időjárás esetén a bel 
városi templomban. A szentmi
sén énekei a belvárosi egyházi 
dalárda. 10 órakor: Diszközgyü 
lés a polgári isko a udvarán, 
kedvezőtlen időjárás eseten a 
Katolikus Legén)egylet nagyter
mében a kővetkező tárgysorozat 
tál: 1. Magyar Hiszekegy: Jatsza 
a mohácsi ieventezenekar. Vezé
nyel Schneider Lajos karnagy. 2. 
megnyitó: Pásztor Endre cser
készparancsnok. 3. Ünnepélyes 
fogaua.omtétel és — ujitas ün
nepi beszéddel: Dr. Bartók 
Egyed pécsi cisztercita realgim-

Krémer József és Maros Ist
ván az ellenük szóló bizonyité- 

•kok súlya alatt megtörtek és be
ismerték a betörést. Előadták, 
hogy amikor megtudták, hogy 
Szücsy dr. eltávozik, elhatároz
ták a betörést Hu3véth vasár
nap este 10 óra tájban a Deák 
tér déli o'daláról a sötétben 
megközelítették a házat s a 
szellőztető ablak benyomásával 
hatoltak a vil aba. Miután ettek, 
ittak pihenésre gondoltak. így 
aztán csak másnap, hétfon ke
rült a sor a lakás átkutatására. 
Csak oly holmit igyekeztek ma
gukkal vinni, amit könnyen 
használhatnak fel s nem vál k 
árulójukká Igy elsősorban pénz 
és kisebb aranytárgyakat keres
ték ki Miután a válogatással 
már elkészültek, fényes nappal 
lehetetlen lévén az eltávozás, 
vallomásuk szeiint rádióztak s 
csak este 9 ó:a körül hagyták 
el a hazat. Előadták azt is, hogy 
szerdán éjjel autóval Bpestre 
akartak utazni s a lopott tárgya
kat értékesíteni. A letartóztatásuk 
tehát az utolsó pillanatban történt.

A rendőrség most abban az 
irányban folytatja a nyomozást, 
vájjon nem vo t-e társuk is? Ezt 
a részletkérdések során már ha
marosan megfogják állapítani s 
bűnösök elveszik majd méltó 
büntetésüket.

Krémer József és Maros István 
is mar több lopást követtek el 
s jelenleg is büntetés alatt álla
nak s csak ideiglenesen voltak 
szabadlábon.

A sikeres nyomozás vezetője 
dr. Pap Dezső kapitány volt. 
Munkatársai Finta Sándor és 
Német István államrendőrségi 
detektívek voltak Ejt nappala 
téve folyt a lázas nyomozás s 
most boldogan lélegzik fel a 
város lakossága, hogy megsza
badítottak nyugalmának meg- 

I zavaróitól.

náziumi tanár, kerületi elnök. 4 
Szavalat: Dr. Szkladányi László 
cserkésztiszt. 5. Jamboree: vitéz 
Széky Pál pécsi tanitóképezdei 
tanár, kerületi főtitkár. 6. Ünnepi 
zárszó: Dr Margitay Lajos pol 
gármester, kerületi fővédnök. 7. 
Bemutató gyakorlatok, kerékpár, 
krinolin, menetgyakorlatok stb. 
8 Himnusz. 9. Elvonulás Dél
után 3 órától: Táborozás a szi
geten az uszodával szemben. 
Este fél 9 órakor: Tábortűz a 
polgári iskola udvarán. Itt beszé
det moud: Dr. Szkladányi 
László cserkésztiszt. Szerezzünk 
megértő an)agi támogatással mi 
nél több örömöt a jámboreera 
készülő cserkészifjuságunknak.

— Az Első Monacsl Témát- 
kezésl Egylet május 14 en va
sarnap délután 2 orartor az Ipar 
testület helyiségében választmá
nyi ülést tart, melyen az elha- 
laszto t közgyűlés ele terjesztendő 
javas.atuk s a közgyűlés targy- 
sorozatanak megaliapitasa feielt 
határoznak.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerösitö likőrt

A Szociális Missziótársulat 
Mohácsi Szervezete folyó hó 21- 
én délután 5 órakor az Iparosok 
Olvasókörének nagytermében 
tartja rendes évi közgyűlését, a 
következő programmal. 1. Him
nusz. 2. Elnöki megnyitó: dr. 
Rüll Jánosné. 3 Titkári jelentés: 
Éva Lászlóné. 4. Leányklubi tit
kári jelentése: Rubint Magda.
5. Pénztári jelentés. 6. Ünnepi 
beszéd: Központi kiküldött. 7. 
Tagok felvétele a leányklubba. 
8. Tisztujitás. 9. Indítványok.
10. Záró beszéd : Patton János.
11. Pápai himnusz. Az összes 
tagok úgyszintén érdeklődők 
szives megjelenését kéri a ve 
zetőség.

— Vándorgyűlés A mohácsi 
m. kir. téli gazdasági iskola Ifjú
sági Önképző Gazdakör 
folyó évi május hó 14 én Sze
derkényben, a r. kát. Olvasókör 
helyiségében vándorgyűlést tart. 
Programm: Gyülekezés fél 9 
órakor a r. kát. Olvasókör ud
varán. Elvonulás a Hősök em
lékművéhez s annak megkoszo
rúzása, utána istentisztelet a r. 
kát. templomban. Fél 11 órakor 
az Ifjúsági Önképző Gazdakör 
vándorgyűlése, alábbi tárgysoro 
zattal: 1. Hiszekegy. (Ima.) 2. 
Üdvözlő beszéd, tartja Horváth 
Iván igazgató 3, Schmidt József 
ifj elnök megnyitja a gyűlést 
4. Búzatermelésről. Szabadelő 
adás, tarja Strák József felsőéves 
t. (Majs i 5 Magyar ének Sza
valja Pécsi József alsóéves tan.
6. Szarvasmarhatenyésztés hibái. 
Szabadelőadás, tartja Tarr János 
felsőéves tan. (Egerág.) 7, Le
vente. Szavalja Eiter József felső
éves tan. (Villány ) S Gyümölcs
fák ápolása Szabadelőadás, tartja 
Hoffmann Ede alsóéves tanuló 
(Nyomja) 9 Számadás vezetés 
fontossága. Szabadelőadás tartja 
Meiszter János felsőéves tanuló 
(Kisbudmer.) 10. Eredj, ha tudsz. 
Szavalja Balogh István felsőéves 
tan. 11. Záróbeszéd. Tartja 
Schmidt József ifj. elnök. 12. 
Délután 2 órától udvarszemlék.

— Majális. A Mohácsi Kát. 
Legényegylet Leánycsoportja ma, 
vasárnap délután kedvezőtlen 
időjárás esetén következő vasár
napon tartja majálisát a sziget
ben. Indulás 2 órakor.

— A Dunántúl, mohácsi kultur- 
cstje Junius hónapban tart vá
rosunkban a Dunántúl — mely
nek célja Baranyában a kultur- 
kapcsolatok megerősítése nagy
szabású estet a Kát. Legényegy
letben. A kulturest programmján 
szerepelni fognak Linder Ernő 
felelősszerkesztő megnyitó be
széddel; Hantos Béla ünnepi 
beszéddel, Kocsis László versei
vel és Szabó Géza humoros 
előadással. Négy kiváló iró meg
jelenése már előre biztosítja az 
est teljes sikerét. Aznap délután 
gyermekünnepély is lesz, melyen 
az. iskolák és ovódák növendékei 
vesznek részt.
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— Helyreigazítás. Kaptuk a 
következő levelet: A Mohácsi 
Hírlap tekintetes Szerkesztőségé
nek Helyben. B. iapjuk folyó hó 
7-én megjelent .Izgatásért elitél
tek egy mohácsi cikkírót” c. hir 
a „Dunántúl” híradása nyomán 
— melyet nem olvastam — az 
ügyemben e hó 1-én a pécsi kir. 
törvényszék előtt megtartott fő
tárgy alassal foglalkozik. Tisztán 
a tárgyi igazság szempontjából 
kérem a tekintetes Szerkesztősé
get, szíveskedjék a hírben foglalt 
azón téves állításokat, hogy én a 
bíróságtól az inkriminált kitételek 
miatt állandóan bocsánatot kértem 
volna és hogy védőm és én a 
büntetés enyhítéséért felebbeztünk 
volna, olykép helyesbíteni, hogy 
a hozzám intézett azon kérdésre, 
hogy megbántam-e, hogy cikket 
megírtam, azt válaszoltam, hogy 
őszintén megbántam azt, hogy a 
hevenyészve megirt cikkben az 
akkori közhangulat hatása alatt 
oly kifejezéseket használtam, 
mellyel esetleg a jogos kritika 
határát túlléptem és hogy az ité- ; 
let ellen védőmmel együtt a bű
nösség megállapítása miatt is fe
lebbeztünk és csak a bűnösség 
netáni megállapítása esetére eny- I 
hitésért. Teljes tisztelettel Beer Mór.

— A II. Lajos Dalkör a pé
csi versenyen. Mint már közöl
tük a 11. Lajos Dalkör e hó 14-én, 
vasárnap reggel indul a Pécs-rác- 
városon megtartandó dalosver
senyre, ahol Mohács város szí
neiben fog nagy felkészültséggel 
megjelenni. Mint értesülünk dr. 
Margitay Lajos polgármester, dr. 
Schmidt Miklós orszgy. képviselő, 
dr. Szabó Károly elnökök stb. 
személyesen kisérik el sikeresnek 
ígérkező útjukra. Reméljük, hogy 
a dalarda méltón képviseli Mo
hács városát s győzniakarással 
indul a versenynek. Sok sikert 
kívánunk nekik. A dalkör ezúton 
közli, hogy vasárnap reggel pon
tosan fél 7 órakor indul Adler 
Sándor karnagy vezetésével a 
polgári iskola előtti térről, miért 
is felkéretnek a nagyszámban 
jelentkezett kísérők, hogy a lehe
tőség szerint a fenti időre ott 
megjelenni szíveskedjenek. A vo
nat indulása reggel 7 óra 20 perc.

— Frontharcos taggyűlés. 
A mohácsi frontharcosok választ
mánya legutolsó ülésében elha
tározta, hogy a Hősök napján 
május hó 28-án délután 3 óra
kor taggyűlést tart, amelyre min
den frontharcost, azokat is akik 
még nem tagjai a frontharcosok 
szövetségének meghív. Junius hó 
első vasárnapján pedig délután a 
szigeten, megfelelő helyen majá
list, illetve juniálist fognak ren
dezni, amelyen különböző szóra
koztató játékot fognak rendezni. 
A szövetség értesíti a tagokat, 
hogy az Országos Frontharcos 
Szövetség mindazon tagok részére 
akik a tagsági díjon felül 2 P-t 
fizetnek, 100 pengő temetkezési 
segélyt biztosit. Az Országos 
Frontharcos Szövetség kiadta a 
temetkezésekre vonatkozó rend
szabályokat. Ezek szerint min
den elhunyt frontharcost a fron- 
harcos egyenruhában kell elte
metni, amennyiben a szövetség 
tagja volt. Koporsóját a temetés 
alkalmával frontharcos zászlóval 
kell letakarni és temetésére a 
diszőrségnek kell kivonulni. Ezért 
a helyi csoport elnöksége felhívja 

a tagokat, illetve hozzátartozókat, 
hogy az esetleges halálozást az 
elnökségnek idejében jelentsék 
be a szükséges intézkedések 
megtétele végett.

— Iparosok figyelmébe. A 
műhelyekben kifüggesztendő 
MUNKAREND kapható Fridrich 
Oszkár könyv- és papirkereske- 
désében.

— Hogyan lehet javító- vagy 
magánvizsgát tenni a tanonc
iskolában? A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter 49310/1931. 
sz. rendeletével megengedte, hogy 
az az iparossegéd, aki az iparos
tanonciskola 11., HL vagy IV. év
folyamát látogatva bocsáttatott 
segédi vizsgálatra, — ha a ta- 
nonciskotaban elégtelen tanered
ményt mutatott fel és ennek foly
tán az 1922. évi XII. t.-c. 107. 
§-a alapján záradékolt segédleve
let kapott — felszabadulása után 
6 hónappal javitóvizsgálatra jelent- 
kezhetik, ha legfeljebb 3 tárgy
ból mutatott fel elégtelen ered
ményt és az utolsó évi igazolat
lan iskolai mulasztása a két heti 
tanítási óraszámot (18 órát) nem 
haladta meg. A javitóvizsgálatra 
vonatkozó engedélyt az iskola 
igazgatójától Írásban kell kérni s 
azt abban a tanonciskolában kell 
tenni, amelynek a folyamodó ta- 
noncideje alatt tanulója volt. Ha 
a javitóvizsgálat nem sikerül, az 
egy ízben 6 hónap elteltével meg 
ismételhető. A javitóvizsgálatert 
tantárgyaként 2 '(kettő) pengő 
dijat kell fizetni. Fenti minisz
tériumnak 765—51/5—1930. sz. 
rendelete a korábban szabadu ó 
tanoncok magánvizsgájáról intéz
kedik. Ugyanis azt a tanoncot, 
aki az 1922. évi ipartörvény 90. 
§ ában foglaltak alapján a szer
ződésben kikötött tanidó hátralévő 
részének elengedését kéri, szóbe
lileg és irásbelileg a tanonciskola 
utolsó évfolyamának tárgyaiból 
meg kell vizsgálni. Csak annak a 
tanoncnak engedheti el az ipar
hatóság a szerződésben (kötött 
tanidőnek hátralevő részét, aki 
ezen a vizsgálaton „megfelelő” 
minősítést nyert. Ezen vizsgálatra 
is a tanonciskola igazgatójánál 
kell jelentkezni. A vizsgálat dija 
a fenti rendelet értelmében össze
sen 10 (tiz) pengő.

— Olcsóbb a Speyer kölcsön. 
A Speyer kölcsön az utóbbi na
pokban lanyhult s az előző 30%- 
al szemben 26% al jegyeztek. 
A polgármester a napokban 
Budapesten tartózkodott s 
amennyiben sikerül a kötvény, 
vásárlást jóváhagyni, úgy kedvező 
alkalom nyílik a vásárlásra.

— Az idei jégárak. A városi 
jéggyár most állapította meg az 
idei jégárakat. Eszerint mészáro
sok, hentesek, nagyfogyasztók 
közül mindazok, akik annak ide
jén kötelező mennyiséget jegyez
tek, tömbönként ab jéggyar 40 
fillérért kapják a jeget. Fűszeresek, 
csemegések részére a jég töm
bönként 56 fiitér. Mindenki más
nak 60 fillér. Ugyanakkor a város 
megállapodást létesített Freund cég
gel, amely a jeget tömbönként 4 
fillérrel házhoz szállítja.

— A kormány a hadlköl- 
csönjegyzökért. Gömbös Gyula 
a felsőházban tartott beszédeben 
kijelentette, hogy a kormány fog- 
I ilkozik az eredeti hadikölcsön- 
jegyzók kártalanitásának kérdésé
vel s keresi a megfelelő megoldást. I

— A polgári leányiskola mű
soros délutánja. A polgári leány
iskola növendékei, vasárnap dél
után tartották meg, múlt szá
munkban már részletesen ismer
tetett, gazdag műsorú előadásu
kat. Akik végignézték, ezt a ritka 
bájos leánysereget, amint a bim- 
bódzó ifjúság kedvességével, 
derűs és megható naivságával és 
amellett mégis, a felnőtteket mim- 
melő bátorsággal és önállósággal 
pergették le, a valóban kiadós, 
nívós műsort, azok mind, — már 
pedig zsúfolva volt a terem — 
egész biztosan nem arra gon
doltak és nem azt érezték, hogy 
egy műkedvelő előadáson vesz
nek részt, hanem, hogy a jó 
Isten egyik virágos kertjébe té
vedtek és amit ott láttak, az a 
virágok| álom játéka volt az 
„Élet" lehetőségeivel. Csupa 
gondtalanság, csupa báj, ügyes
ség, elevenség és lüktető élet 
diszitette, csillogtatta a szereplők 
felkészültségét, így nem is csoda, 
hogy a siker is messze kima
gaslik, a sablonos előadások 
sikere fölött. Az egyes számok 
után taps, a tapsot, dicsérő szó 
az elragadtatás szavát követte, az 
igazi elismerés megnyilvánulása 
jeléül. Sajnos — a helyszűke 
miatt, — nincs módunkban a 
szereplők és szerepekkel külön 
foglalkoznunk, annyit azonban 
mégis le kell szegeznünk, hogy 
ha rendezői tudásáról is hires 
vitéz Hajdanné tanárnő, mint 
rendező, Tóth Ernőné, Teleky 
Ilonka, dr. Hajniky Béla, Ferenczy 
Kiérni mint szerzők és mint 
muzsikus tehetségek, egyes osz
tályzatot adnak a szereplőknek, 
akkor mi a közönségből való 
cenzorok, úgy a rendező, szerző 
és kísérő hölgyek és uraknak, 
mint pedig valamennyi szereplő
nek római egyes oszt ilyzattal 
adózunk.

— Mohács—bátaszéki és 
Mohács—pécsváradi autóu- 
szokon e hó 15 tői 33% enged
ményei kedvezményes retour je
gyek válthatók. Mohács—Bita- 
széki viszonylatban 4 Pengő. 
Mohács — Dunaszekcső vagy 
Dunaszekcső—Bataszek viszony
latban 2 Pengő. Mohácsi —Pécs- 
váradi viszonylatban 5 Pengő. 
Mohács—Himesház avagy Himes- 
haza—Pecsvaradi viszonylatban 
2.50 Pengő a visszautazás bár
mikor történhetik mig Dunaszek- 
csőről Mohácsra s vissza az nap 
kötelező visszatéréssel 1.60 Pengő.

— A tisztviselők egyházkö
zségi adója. Megírtuk annak 
idején, hogy a köztisztviselők a 
R. Kát. Egyházközség adókive
tése ellen felebbezéssel éltek. A 
felebbezesekre most erkezett meg 
a döntés, amely az egyházközség 
kivetését megváltoztatta s utasította 
uj kivetésre, amely a tisztviselők 
kereseti adójanak 25% nál több 
nem lehet, mert a fennálló szabá
lyok értelmében a kivetésnek ezen 
az alapon,kellett volna megtörténnie

— A Perényi utcai lakók 
kérelme. A Perényi utca északi 
részén az egyik utcaoldalon 
egyáltalában nincs járda. Vala
mikor a város salakozta, azon
ban ez is megöregedett s fene
ketlen sár fogadja az arra lakó
kat. A Perényi utcaiak szerények 
nem kérnek járdát, csak salakot, 
hogy száraz lábbelivel járhassa
nak haza.

— Teljes felszereléssel át
szökött egy szerb katona. 
Drávaszabolcs határában egy 
szerb katona jelentkezett a ma- 
g\ar határőrségen teljes felszere
léssel. A katona elmondotta 
hogy a rossz bánásmód és élel
mezés miatt szökött meg. a 
szerb katonát a csendőrségnek 
adták át, amely Pécsre kisérte.

— Rádióüzenetek. A héten az 
árumintavásárral kapcsolatban a 
rádió előfizetőknek u] szórakozást 
nyújtottak a rádióüzenetek. Alig 
akadt egy-kettő, akik lámpalázt 
nem kaptak volna s a hallgatók 
persze kitünően mulattak ezen. 
A mohácsiak dicséretére legyen 
mondva, hogy három mohácsi 
üzenetet ha lottunk, mindahárom 
azonban lámpalázmentesen, sza
batosan adta elő az üzenetet. Az 
üzenetek általában köszöntések, 
puszi küldések voltak, akadt 
azonban egy-két szellemesebb is. 
így az egyik asszonyka az urá
nak a következőket üzente: 
„Apuci, nagyon szép volt a di
vatbemutató, egy cuki kis ruhát 
láttam. Ha megengeded, meg
veszem ...” Erre egy kis csend 
következik, mire az asszonyka 
folytatja: „Hallgatsz! A hallgatás 
beleegyezés, tehát megveszem.” 
S biztosan meg is vette. A má
sik viszont értesítette az urat, 
hogy jól érzi magát, hozzáfűzte 
azonban, hogy ez nem ok arra, 
hogy a szalmaözvegységet na
gyon kihasználja, mar mint per
sze a férj uram . . .

— „Anyák-napja“ a Leány
klubban. Kedves kis ünnepéllyel 
hódolt csütörtök este a Leány
klub ifjúsága az örök „anya” 
nagysaga és szentsége előtt. Sza- 
v ltak Nickmann Etus, Földvary 
Magda, Rótt Kató es Csórni Gizi. 
Beszedett mondott Patton János 
káplán a Leányklub lelkivezetője, 
a zárszóban pedig Ferenczy 
Kiérni mondott köszönetét az 
anyai szívnek. Ezekután P-né Or. 
Rosenspitz Berta pécsi orvosnő 
ismertette alapos tanulmányban a 
pécsi „Krisztus Király Szövetség” 
szervezetet, eddigi munkáját es 
további célkitűzéseit.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi május hó 
5 tői 1933. május hó 12-ig. 
Születések : Horváth Ferenc, Be
regi Mária Rozália, Szedelmayer 
Julianna, Kosztics Mária, Horváth 
Margit, Kohl Erzsébet Etelka, 
Késics Maria, Traubert Nándor. 
Házasságkötés: Nagy Lajos es 
Báli Erzsébet, Zubán Mátyás és 
Bárácz Róza. Halálozások; Zu
han Mátyás 67 éves, Krosics Ja- 
nosné 68 éves, övz. Ehmann 
Józsefné 82 éves, Regeisz Mátyás 
74 éves, Mezei Janosne 60 éves, 
Kvála György 17 eves.

IDŐJÁRÁS
A mohácsi rn tcir. téli 

gazdasági itsl-cola meteo
rológiai állomása Jelenti i 
1933. május 5 tői május 12 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 26 C ’ 
a hőmérsékleti minimum -j- 6 CJ 

csapadék 43.2 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG
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— Országos Credo Kongresz- 
szus Gödöllőn. A helybeli Credó 
egyesület ismételten felhívja az 
összes Credo tagoknak figyelmét 
a jun. 10—11 én Gödöllőn tar
tandó országos Credo Kongresz- 
szusra es kéri a tagokat, hogy a 
részvételi óhajukat minél előbb 
jelentsek be a plébánia hivatal
ban, vagy dr. Bartók Lajos 
credotitkarnal a városházán. Gö- 
d i'iön az ingyenes elszállásolás 
es a szokásos vasúti kedvezmé
nyek biz tositva lesznek. Jelent
kezzünk minél többen, még ál
dozatok árán is, hogy ezen or
szágos manifestación a mohácsi 
Credo egyesület is megfelelően 
képviselve legyen. Elnökség.

— Leventeversenyek. Az 
első félévi leven efoglalkozasi idő 
vegére járunk és megkezdődtek 
járásunkban a versenyek Folyó 
hó 7 en Nagynyaradon volt az 
e.s- körzeti verseny, an elven a 
n ajsi es kölkedi körjegyzőség 
leventéi vettek részt. Páros sta
féta : 1. Majs. 400 m. síkfutás: 
I Majs. Kötélhúzás : I. Sátorhely. 
Buzogány dobás : csapatdij: 1.
Majs, 11. Udvar, 111. Kölked Bu
zogány dobás: egyéni díj: 1. Kon
rád János Majs, II. Kraft György 
Majs, 111. Berthold János Majs 
nyerte meg.

— Menetrend változás. A 
május 15-en kezdődő nyári me
netrend Mohács vonataiból csak 
eg\nél hoz változást. A reggel 
9 33 kor induló villanyi vonat 
S.40 órakor indul és Mohácsra 
korábban az eddiginél, 9 23 óra
kor érkezik. Ez a vonat hozza 
a reggeli postát is, amely igy 
sokkal későbben kerül rendelte
tési helyire. Erről egyébkent ve
zető cikkünkban foglalkozunk.

Halálos szerencsétlenség 
Kölked határában. Gajdos Imre 
hercegszántói fuvaros a Kölked 
hataraban levő eiebrinai iegeleőn 
egy kutr.ál meg akarta itatni 
lovat. A kuti ak nincs ka vaja s 
ezert beszögeztek, kerítéssel is 
körülvették, azonban ismeretlen 
tettesek elvittek ezt a kerítést. 
lty történhetett aztán meg, hogy 
a a fuvaros csikója beeshetett a 
kútba. A gazda biztosan ki akarta 
menteni lovat s közben maga is 
beleesett a húsz méter mélységű 
kútba. A szerencsétlenséget más
nap reggel vették észre arra me
nő kulkediek, akiknek feltü t, 
hogy a kút mellett egy gazdátlan 
kocsi all. A fuvarost holtan húz
tak ki a kutból s holttestét haza
szállítottak.

— Három filléres gyors egy 
napon — Pécsett. Vasárnap há 
rom filléres gyors futott be 
pécsre: Sopron, Szombathely és 
Nagykanizsáról. A három vonat 
mintegy ezer kirándulót jhozott, 
akika verőfényes napon'örömmel 
szemlélték Pécs város szépsé
geit. — Szeretnénk egyszer meg 
érni, ha Mohácsra egy, esetleg 
csak fél filléres gyors is kerülne.

SPORT.
Vasárnap a „Tömöri” játszott 

a németbólyi legényegyletiek el
len és húsvéti vereségéért 3 : - 
(2 : 1) arányban revansot is vett. 
Első félidőben igen változatos 
küzdelem folyt, a „Tontori már 
az első percekben vezetéshez jut, 

a németbólyiak 11 esből egyenlí
tenek. A félidő közepe táján erős 
védelmi hiba juttatja ismét veze
téshez a mohácsiakat Ettől kezdve 
igen erős volt a játék, sőt a dur
vaság hatarain is átlépett nehány 
esetben mindkét csapat több tagja. 
Szüret után mar en\hébb lég
körben folyik a játék A mohá
csiak csakhamar 3 : 1-re jönnek 
fel. Nérnetbóly most átveszi az 
irányítást, melynek befejezése 
egy szép akcióból született gól. 
Ezután a mohácsiak az eredmény 
megtartasara törekszenek, Német
ből}’ pedig a kiegyenlítésre tör. 
Az eredmény azonban nem vál
tozik.

S ént Korona Kupa mérkőzés 
vívott D l es Délnyugat csapita, 
melyből Dél 2 : 0 (1 : 0) arány
ban, igen erős küzdelem u'án 
került ki győztesen.

*
Pécs B) csapata Baja legjobb

jai ellen Halas góljával 1 : 0 
(0 : 0> arányban nyert.

Az MTE csapata pünkösd 
mindkét napján Pelmonostoron 
verdégszerepel. Mindkét alkalom
mal az ottani Sparta lesz az 
ellenfele.

*

M 11 C— l’AC
bajm ki mérkőzésre kerül sor va
sárnap délu an fel 6 órai kezdet
tel a kastélykerti sportpályán, 
melyre az MTE mar heti 3 tré
ninggel készülődik és egyenlő 
ellenfele akar le ni a tavasszal 
erősen feljavult és kitűnő ered
ményeket elért PÁC nak. A jó 
jatekra, de különösen a jó ered
ményre van nagy szüksége az 
MTE t ek, hiszen tavasszal nem
csak, hogy pontot nem szerzett, 
de meg g lt sem rúgott, ami bi
zony rossz fényt vet a mohácsi 
csatarjatekra. A vedelem munká
jában bízunk s ebben aligha lesz 
hiba, a felelősség súlyos terhe a 
csatárok vállain nyugszik s csak 
tőlük, az ó eredményes jaté ük
től függ a mérkőzés es a 2 pont 
sorsa, melyet szeretnénk már ná
lunk is egyszer üdvözölni. Re 
melj k, hogy a mérkőzés kelle
mes meglepetést hoz nekünk.

Szerkesztői üzenetek.
J. V- Emlék. Van benne egy pár 

szép gondolat és sor, az egész azonban 
kiforratlan. Sokat kell olvasni.

Többeknek, ószintén megvallva, cso
dálkoztunk rajta. Egy hivatalban állan
dóan olyan események történnek, 
amelyek hol a rendőrséget, hol pedig 
a közgyűlést foglalkoztatják. Hogy 

csekélységek ezek az események 
bizonyítja az, hogy egy embernek há
rom állásába került. Ezek nem egy
szerű .száraz tények , hanem igen is 
bűnök és könnyelműségek s amikor mi 
ezzekkel foglalkoztunk a legtisztább 
közérdek vezetett bennünket. Nagyon 
természetes volt hogy ezekben a cik
kekben ki kellett térni a további fele
lősség kérdésére s miután a «vezér, 
az elnök s miután elvitathatlan, hogy 
közvetett felelősség terheli sok esetben, 
a közérdek ellen vétettünk volna, ha 
kikerüljük. Egyenesen visszautasítjuk 
azonban a gyűlölet vádját s azokhoz 
irányítjuk, akik mindenen és mindenkin 
keresztül gázoltak, ha érdekeit úgy kí
vánták Egyébként a polémiát nem ke
ressük, ellenségek sem vagyunk szeret
jük a békét, a csendet, — ami azonban 
nem jelenti azt, hogy bűnöket és bű
nösöket palástolva — hallgassunk.

Felelő* szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS.

Laptulaldono* *• kiadó - 
FRIDRICH OSZKÁR

NYI ÉTTÉR
A-. ezen r >vatb»n foglaltakért n.--n válla 

felelősseget a «zer’*es»tőség )

Koszon etnyil v ani tas-
Mindazok kik drága jó 

édesanyánk

özv. Ehmann Józsofné
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétükkel eny
híteni igyekeztek, fogadják ez
úton is hálás köszönetiinket.

Mohács, 1933. május hó 12-én.

A gyászoló család.

A mohácsi kir járásbíróság mint telek
könyvi hatóságtól.

12733 1933. tk sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. és Pénzbüntetések 
Országos Alapja végrehajtatók- 
nak Titz Adám és neje Konrád 
Erzsébet végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tkvi hatóság a végrehaj
tási árverést 600 pengő tőkekö
vetel is és járuléka behajtása vé 
gett a mohácsi kir járásbíróság 
területén levő, Szajk és Versend 
községben fekvő s a szajki 82. 
sz. betétben A 1 1—2 sorszám 
alatt felvett 439. és 440. hrsz. 
ingatlanra 479 pengő kikiáltási 
árban, — az A 4-1—3. sorsz. 
alatt felvett 354 hrsz. ingatlant 
778 50 P, 1305 hrsz. ingatlant 
173 pengő, 1513. hrsz ingatlant 
232 P, kikiáltási árban, de ezen 
ingatlannak csak a C 1—2 és 
8—9 és 16 — 17. sorszám a'att 
4151 1S92. Ik. és 7914 904 tk és 
7006 1911. sz. végzésekkel Kon
rád György és neje Meiszter 
Anna és Konrád Balint és neje 
Hágen Klára javára bekebelezett 

"haszonélvezeti joggal árverezhe- 
tők el

A szajki 370. sz. betétben A. 
I 1—4. sorsz. alatt felvett 14, 
15, 16 és 19 hrsz. alatt felvett 
ingatlanra 1728 pengő kikiáltási 
árban, de a C 1—3 sorsz. alatt 
a 3045 1879 tk. sz. végzéssel 
Wéber Ferenc és a 3930 1897. 
tk sz. végzéssel özv. Bősz Ja 
kabné sz Meiszter Teréz javára 
bekebezett kikötményi jogoknak 
és Konrád Györgyné és Meiszter 
Anna javára a 8187 1910 tk. sz. 
sz végzéssel bekebelezett ha
szonélvezeti jognak feltétlen fenn
tartásával,

mig a C 8—9 sorsz. alatt, a 
7666 911 tk. sz. végzéssel Kon
rád Bálint és Hágen Klára javára 
bekebelezett élethossziglani ha 
szonélvezeti joggal terhelten úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
szolgalmi jogot rangsorban meg
előző tehertételek kielégítésére 
szükséges 4200 pengő valószínű 
összeg az árverésen be nem 
folyna úgy az hatálytalanná válik 
és az ingatlanok nyomban ezen 
utóbbi haszonelvezeti jog nélkül 
fognak elárvereztetni.

A szajki 104. számú betétben 
A 4- 1—2. sorsz. alatt felvett 
493. hrsz. szántóra 217.50 pengő, 

az 1127 hrsz. szántóra 165 P 
kikiáltási árban,

de a C. 10—11. sorsz. alatt, 
a 7660 1911. tk sz. végzéssel 
Konrád Bálint és neje Hágen 
Klára javára bekebelezett haszon
élvezeti jogával terhelten úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
haszonélvezeti jogot rangsorban 
megelőző tehertételek kielégíté
sére szükséges 4200 pengő va
lószínű összeg az árverésen be 
nem folyna, úgy az árverés ha
tálytalanná válik és az ingatlanok 
nyomban ezen szolgalmi jogok 
nélkül fognak elárvereztetni.

A szajki 107. számú betétben 
A -f- 1. sorsz. alatt felvett 629. 
hrsz pincére 560 pengő kikiál
tási árban, de a C. 20 — 11 sor
szám alatt a 7666 1911. tk sz. 
végzéssel Konrád Bálint és Há
gen Klára javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti 
jognak a fenntartásával úgy azon
ban, hogy amennyiben ezen 
szolgalmi jogot rangsorban meg
előző tehertételek kielégítésére 
szükséges 4200 pengő valószínű 
összeg az árverésen be nem 
folyna, úgy az árverés hatály 
talanná va ik és az ingatlan ezen 
haszonélvezeti jog nélkül fog 
elárvereztetni.

A szajki 4S9. sz. betétben A 
I 1—2 sorsz. alatt felvett 983 2. 
és 984 . hrsz. ingatlannak 7 ed 
részére 155 96 pengő kikiáltási 
árban,

a versendi 1819. sz. betétben 
A 4- 1. sorsz alatt felvett 3243 
hrsz szántóra 1372 pengő kikiál
tási árban.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Szajk községházánál 
megtartására 1933. évi május 
hó 31 napjanak délelőtt 10 órá
ját es Versend községházánál 
megtartásara 1933 évi május 
hó 31. napjának deli 12 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t.c. 150 §-a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1 Az árverés alá eső ingat
lanokat és pedig a házat a ki
kiáltási ár félénél, egyéb ingatlant 
a k kiállási ár - ánál a acsonyabb 
áron eladni nem lehet (1908 : 
XLI. t. c. 26. §)

2 Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 'o-át készpénzben, vagy az 
1881: LX t. c 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen bírói letét
be helyezéserői kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881; LX t. c. 147 150. 
170 §§. 1908: LX. t c. 21 § ) 

Az, aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási 
ár 0 0 a szerint megállapított bá
natpénzt az általa ígért ár ugyan
annyi u'áig kiegészíteni (1908: 
XLI. t.c. 25. §.)

Mohács, 1933. évi január hó 
18. napján.

Dr. Hadler s. k. kir járásbiró. 
A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC 

kiadó.



MOHÁCSI HÍRLAP 1933. május 14.
6

Csemege juhtnrógyáram 
részére keresek szorgalmas 

helyi képviselőt.
Ajánlatokat kér

Somogyi Károly Miskolc
A mohácsi kir jara?hirósag, mint telek- 

kOayvi hatóságtól. __ _

1228 1933. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Özv. Auer Vendelné szül. 

Werner Borbála végrehajtatónak 
özv. Romsics Jánosné szül. 
Horváth Anna végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási 
ügyiben a tkvi hatóság a végre
hajtási árverést 150 pengő tőke
követelés és jár. behajtása végett 
a mohácsi kir. járásbíróság terű- 
tétén levő Mohács városban 
fekvő s a mohácsi 4309. számú 
tkvi betétben A-f- 1—2, 4—5. 
serszám 1511, 1512. hrsz. alatt 
felvett kert és ház, valamint 17 
rész erdő és egy rész legelő 
illetőségre összesen 1550 pengő 
50 fillér kikiáltási árban, Horváth 
István és neje Farkas Mária 
lakás, tartás és eltemettetésből 
álló szolgalmi joggal terhelten.

Dé baranyai Bankkal szemben 
a lekisebb vételárat 1654 pengő 
53 fillérben,

özv. Auer Vendelnével szem
ben 3197 pengő 86 fillér,

Bezerédy Endrével szemben 
3567 P 86 f ben,

dr. Schwartz Bélával szemben 
3672 P 86 f-ben,

Mohácsi Takarékpénztárral 
szemben 3777 P 86 f ben,

Major András és nejével szem
ben 3877 P 86 f ben állapítja 
meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek hivatalos helyiségében 
(Szepessy tér 1. sz. 1 ajtó) meg
tartására
1933. évi május hó 26 nap

jának délelölt 9 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 18S1; LX. t. c. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés alá esőingatlana 
megállapított legkisebb vételárnál 
alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (5610 931. M. E. r. sz.)

2. Azárverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10° „ át készpénzben, vagy az 
18S1 : LX t -c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t -c. 147.. 150., 170. 
§§. 1908 : XLI. t.-c. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett, 
ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
báratpénzt az általa ígért ár 
ugyénnyi 0 „-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI t c. 25 §)

Mohács, 1933. évi február hó 
7-én.
Dr. Hadler s k kir járásbiró. 

A kiadrrár y hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Zongoraórákat
ad kezdő és haladóknsk

HEMRICH PANNI
Horthy Miklós ut 46.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

3E

Magyar Általános Hitelbank
gabonabevásárlásait

Mohácson és környékén kizárólag

VAJDA SÁNDOR terménykereskedő eszközli
Mchács, Városház utca 9 Telefón: 126.

r
legelsóraDgu és legolcsóbb a szer savas 

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ 
Kérje — igyék — halható palackcserével 
minden jobb fűszer és csemege üzlet- 

ben, vendéglőben.
*--------------------------------------------- j

Baross u. 
103. sz.

ház,

mely áll két szoba, konyha, istálló, 
nrellekhölyisegek és 800 O öl 
kertből. A ház már 600 pengő 
lefizetése után átvehető, a töb
bire kedvező fizetési feltételek.

Cim a kiadóhivatalban.

Lakások kiadók! 
Horthy Miklós ut 14. sz. házban 
egy két utcai szobás lakás 
azonnal átvehető, továbbá egy 
utcai, két udvari és egy elő- 
szobás lakás AUGUSZTUS 1-RE 
KIADÓ. Esetleg mind a két 
lakás együtt is kiadó
Mohács megyei város polgármesterétől.

2005 1933. sz.
Hirdetmény.

A polgármester a régi városháza 
Vorisek féle üzlethelyiségének, továbbá 
kiköltözés miatt a kastélybeli Speizer 
és Becző féle 2-2 szobás lakásnak 
folyó évi november hó 1-től számított 
3 évre, esetleg negyedéves felmondás
sal bizonytalan időtartamra szóló bér
bevételére

versenytárgyalást hirdet.
Ugyanígy beadható ajánlat az újváros
háza Meltzerféle üzlethelyiségére, amely 
azonnal beköltözhető. Zárt, Írásbeli 
ajánlatok f évi május hó 27-én d e. 
11 óráig a polgármesteri iktatóhivatal
ban adhatók be (24 sz. szoba.) Köze
lebbi felvilágosítással a gazdasági 
ügyosztály szolgál (38. sz. szoba )

Mohács, 1933. évi május hó 11.

Dr. Margitay Lajos s. k.
polgármester.

Eladó
ten Kisköves 

Érdeklődni

egy jókarban levő szállás 
700 ü-öl földdel a szige- 
mellett a töltéstől fél km. 
lehet a tulajdonosnál

Nagy Józsefné
Paprét 126. sz. 

Hajósovits szállásán.

f

Piaci araki
Búza 76-os 13.50 P
Zab — — 7 50 P
Rozs — — 7.— P
Árpa — 8.— P
Tengeri morzs. 6— P
Bab — — 6.— P

Üzletáthelyezés!
Tisztelettel értesítem a mélyen 

tisztelt vevőközönséget, hogy

füszerüzletemet
Szt. János u. 19. sz. alól, május 
1 tői Szt. Háromság u. 36. sz. 
alá helyeztem át. Kérem továbbra 
is a mélyen tisztelt vevőközön
ség szives pártfogását.

Legmélyebb iiszte'ettel

TANNER ELEK
füsíerkereskedő.

Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház- 

zal együtt.

Cím a kiadóhivatalban

2352. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Szabó Károly mohácsi 

ügyvéd javára végrehajtást szen
vedő dunaszekcsői lakosok ellen 
372 pengő tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a mohácsi kir. 
járásbíróság 1932. évi 4180. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőktől 1932. évi julius 
hó 9-én lefoglalt 1177 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság fenti sz. vég
zésével az árverés elrendeltetvén, 
annak 1908. évi XLI. t. c. 20. §-a 
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára 
is végrehajtást szenvedők laká
sán és gőzmalmában Dunaszek- 
csőn leendő megtartása határidőül 
1933. évi május hó 17. napjának 
délután 2 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
szőnyegek, képek, motorkerékpár 
s egyéb ingóságokat a legtöb
bet Ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében, esetleg becsáron alul 
is elfogom adni.

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyó vételárból végrehajtató 
követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben 
korábbi zálogjoguk a végrehaj
tási jegyzőkönyvből 1<i nem tűnik, 
igényüket az árverés megkezdé
séig nálam Írásban vagy szóval 
jelentsék be.

Mohács, 1933. évi április hó 
26-án.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




