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J  a i  t i  i á s ?
A napokban — mesélte | De nem részletezem

egv olvasónk — dolgom volt I lepett 
a pécsi zálogházban. Miután
Mohácson nincs ilyen intéz
mény, le kell mindjárt szö
geznem, hogy nem kell va
lami rácsos ablakot elkép
zelni, amely mögött ragadó 
zóra emlékeztető szemű 
uzsorás ül és szedi össze 
az elszegényedett emberek 
holmiját, mert bizony ez 
egészen modern hivatal. Há
rom tisztviselő ül bankszerü 
berendezkedés mögött. Az 
egyik a becsüs, a másik a 
számfejtő, a harmadik pedig 
a pénztáros. Van még egy 
szolga, aki a raktárnok sze
repét tölti be. Az egész pe
dig a M. kir. Postatakarék
pénztár kezelése alatt áll s 
amint igen rövid idő alatt 
megfigyelhettem hivatása 
magaslatán működik.

De nem ezt akartam el
mesélni, hanem, hogy már 
belépésemkor feltűnt, hogy 
mily nagy forgalom van 
idtbtnn. Tőzsdei nyelven, 
igen „élénk" volt ez a for
galom s az értékek gyorsan 
cseréltek gazdát. T. i. beke
rültek a raktárba s a tulaj
donosuk némely pengőkkel 
távozott.

Az érdekes, a közönség 
volt. Nem lattana én ott 
egyetlen egy proletár arcot 
sem. Nem volt egy elnyűtt 
ruha. A legrosszabbul volt 
öltözve egy vékony dongáju 
fiatalember, aki nyári ruhát 
hozott és hét pengővel távo
zott. Volt egy hölgy akinek 
ruhája a jobb tisztviselő- 
í ökre, vagy a középosztály
beli férfiak feleségére vallott. 
Intelligens arc, munkás, de 
r.em kidolgozott kezek. A 
fején kis sapka a legutolsó 
divat szerint és . . • a karján 
lérje átmeneti kabátja. Azt 
hozta el. Utána egy idősebb 
nő fehérnemüeket helyezett 
el és — ugyláttam — öt 
pengőt kapott kölcsönt rá.

Meg-
az emberek külseje ás 

a zálogház levegője, amely 
szabályszerű kölcsönző inté
zet, — jogász nyelven kife
jezve — ingó jelzálog elle
nében. Ide bejöhet mindenki 
szégyenkezés nélkül, mint 
ahogyan be is jön és a tu
lajdonát képező ingóság elle
nében kölcsönt kap, akár az 
ingatlantulajdonos a telek
könyvi bekebelezés mellett.

Hanem, mig ott várakoz
tam s igyekeztem az e nbe 
rek arcát tanulmányozni s 
azon keresztül a lelkűkbe, 
gondjaikba, panaszaikba, re
ménykedéseikbe látni, vala- 

! hogyan az a meggyőződés 
] kerekedett felül bennem, hogy 
I az a bizonyos javulás, amely

ről beszélünk, amelyet „nyo
mokban" megállapítottak már 
annyian, még nagyon messze 

j van a nagytömegtől. Még 
i igen sok búj, nyomorúság 

van, amely fogösszeszoritva 
küzd az elsöprő hullámok 
ellen s kapaszkodik minden 

i szalmaszálba, amelynek ilyen 
segélyforrásokra van szük
sége, hogy az éleiét egyik 
napról a másikra, tovább 
vonszolja.

Nagyon sok munkára, jó
akaratra, cselekvésre és pe
dig bátor cselekvésre van 
szükség, amíg az elkezdett 
javulási jelenségekből jólétet 
teremteni. Nem a régi béke
beli értelemben, csak „jobb" 
létet, amely mellett nem kell 
az embereknek annyit pa
naszkodni s annyit küzdeni 
ezekkel a mai nehéz időkkel.

Es meg kell tenni. Mert 
bizory voltak azelőtt is egy- 
egy családban rosszabb na
pok, amikor a zálogbakerült 
valami, talán jobb családok
nál is, de valahogyan a leg
jobban az fogott meg, az 
szorította össze a szivemet, 
hogy mindannyian jobb na
pokat látott emberek, asszo
nyok voltak s ezt nem lehet 
puszta véletlennek tekinteni,

hanem jslenséi, amely fi
gyel meztető jel arra, hogy 
az állítólagos javu ástól, még
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Ö tvenezer pengő a „László*4 
közkórház fejlesztéséhez.

Névszerinti szavazással egyhangú határozattal járult hozzá 
a képviselőtestület. —  Köszönet az alispánnak.

Szombaton délután szép látó 
gatottság mellett tartotta rendes 
közgyűlését Mohács város kép 
viselőtestülele. 49 pont szerepelt 
a tárgysorozaton, köztük legfon 
tosabb volt a >Lászó< közkór
ház fejlesztésére a város hozzá
járulásának megszavazása A lég 
nagyobb elismeréssel ke l adóz 
nui k a képviselőtestület megér
téséről, amely egyhangú határo
zattal

névsze, mii szavazással 
50 ezer pengői szavazott 
meg a fontos építkezés
hez való hozzájárulás - 
képen.

A közgyü'ést dr. M argitay  
Lajos polgármt ster nyitotta meg. 
s napirend előli kegyeletes sza 
vakkai emlékezett meg gróf 
Benyoiszky Móric főispán el- 
hunytáról Ugyancsak elparen 
tállá /akode Edét, aki Mohács 
nagyközség bírája volt, hosszú 
éveken keresztül és évtizedekig 
tagja a képviselőtestületnek. Em 
léküket jegyzőkönyvben örökí
tette meg a közgyűlés.

A polgáirrester bejelentette, 
hogy az elhunyt Jahoda Ede 
helyett Horváth János póttagot 
hívta be rendes tagul.

A közgyűlési tárgysorozat 
első érdemleges tárgya a városi 
vagyonátruházási illetékről szóló 
szabályrendelet módosítása volt. 
A javaslat 1.5 ° 0-ban állapította 
meg az illetéket, amelyhez dr. 
Sckwattz Béla és Csupics Lukács 
szóla tak fel s kifogásolták azt 
hogy a iemenő ági örökösödési 
illeték is egyforma legyen más 
átruházások ilie'ékével. A lemenő 
ági örökösödésnél nincs vagyon 
szrporu'at s mégis úgy állami, 
mint városi illetéket keit az örö
kösnek fizetni. A közgyűlés a

j felszólalások alapján ezt a tételt 
1 bán állapította meg.

Módosította a közgyűlés a 
vágóhídi djakat olyképen, hogy 
a nagyobb vágásoknál — mint 
már a Mohácsi Hírlap előre je
lezte — mérsékeltebb dijakat 

í állapított meg, egyben arányosí

messze van a minden mun
kás embert megillető megél
hetés és kenyér.

totta a dijakat, hogy a kilón
kénti dijteher lehetőleg egyforma 
legyen.

A város a kereskedelmi mi
niszter leirata alapján tiz évre 
kérte meghosszabbítani a köve 
zetvám szedési jogot. Ezzel kap
csolatban uj dijakat állapítottak: 
meg, amelyek nagyobbára azo
nosak a régiekkel, csupán a te
herautóknál változtak, amennyi
ben három kategóriába sorozták: 
az autókat teherbírásuk szerint.

Több jóváhagyó leirat bemu
tatása ulán Vitéz Szőnyi Alajos 
tanácsnok ismertette az alispán 
leiratát a vármegyei > László* 
közkórház 350 ezer pengős ki
bővítéséhez való hozzájáiulás 
ügyében. Vitéz Szőnyi részlete
sen ismertette azokat a nagy- 
fontosságú körülményeket, ame
lyek indokolttá teszik a hozzá
járulás megszavazását, mert a 
város forgalmának, gazdasági 
vérkeringésének fellendülését je
lenti a nagyszabású építkezés és 
munkaalkalmat nyújt.

Dr. Róna Dezső kormányfő
tanácsos, szólalt fel. A legna
gyobb örömmel üdvözli az al
ispán elhatározását, amelynek je 
lentőségét ö, mint nagy kórház 
igazgató főorvosa, a legjobban 
ludja méltányolni. Mindenhol 
leépítés, szigorú takarékosság 
uralkodik s itt viszont nagysza
bású kibővítést határoztak el. 
Indítványozza, hogy ezért köszö
netét szavazzanak meg dr. M ar- 
gítay Lajos polgármesternek és 
egyhangúlag hozza meg a hoz
zájárulási határozatot a képvise
lőtestület.

Vida Dezső kért még felvilá
gosítást a kibővitendő terület
ről, majd a polgármester vála
szod. E‘háritotta magától a kö
szönetét, amennyiben ez Fischer 
Béla alispán érdeme s őt illeti 
az elismerés. Ezután szavazásra 
tette fel a kérdést s a képviselő- 
testület

jelenlévő összes tagjai, 43  
igen szavazattal, egy
hangúlag megadták az
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50 ezer pengő hozzájá- 
tiltást és köszönetét sza
vaztak meg az alispán
nak.

Ezután a városi központi 
anyagraktár felállítását tárgyalta 
a képviselőtestület, amely a vá
rosi tornacsarnokban le«z és 
annak vezetésével Puppi Dezső 
h. tűzoltó laktanyaparancsnokot 
bizlák meg.

Herger Zoltán városi főszám
vevő ismertetése mellett több 
zárszámadást hagyott jóvá a 
képviselőtestület, majd a MFTR. 
kérelmét tárgyalta a Tímár utcai 
kikötőhidhoz szükséges dunai 
partszakasz bérletének meghosz 
szabitása iránt. A bérletet meg- 
hosszabbiiották. Az ügynél fel
szólalt Vida Dezső és kérte a 
város polgármesterét, hogy szo
rítsa rá a MFTR-t az állomás 
környékének rendezésére, hogy 
a különféle ládák, hordók, stb. 
eltűnjenek a város egyik lég 
szebb helyéről.

Nagy vita volt Szász Béla ké
relme körül, hogy a »Korona« 
szálló bérletét hosszabbítsák 
meg. Schnudt Károly, dr. Schmidt 
Mirvlós ellenezték a2t a tervet, 
hogy a város 50 ezer pengőt 
költsön be a szállóba, hanem 
ehelyett a város vagy adja el a 
szállodát, vagy pedig olyan bér
lőt keressen, aki maga invesztál 
az épületbe és berendezéséhez.

Dr. Ftschtr Ernő, Freund Imre, 
Vida Dezső és Breuer Pál azt 
hangoztatták, hogy a városnak 
szüksége van egy szállodára az 
idegenforgalom érdekében s igy 
azt nem szabad eladni, hanem 
helyre kell hozni.

A közgyűlés a régi bér mel
lett egy évre meghosszabbította 
Szász Béia bérletét.

Kemény Gábor műszaki tisz
tet a közgyü.és a XI. fizetési 
osztályba tisztviselő állásba so 
rozta be, Bárdos Aurait, Baiujthy 
Dánielt pedig saját kérelmükre 
nyugdíjazta

A közgyűlés fél 6 órakor ért 
véget.

Elrontotta 
a farsangi

A fa rs a n g
A csúf időjárás elrontotta a 

mohácsi farsangot. A város ide 
I genforgalmi hivatala tervezett, 

de az idő végezett Igaz, hogy 
azért az igazi mohácsi busók 
nak még a jégeső sem ártana,

! hiszen kitünően vannak hozzáöl- 
tőzve a legzordabb időhöz is s 
igy ezek felvonulását a jelzett 
napokon meg ts tartották.

Vasárnap egész nap borús 
volt és kisebb szünetekkel majd 
mind g esett. Délután a közön
ség is igen gyéren készült a 
felvonuláshoz s idegen arcot 
alig látunk A felvonulás azért 
elindult s busóink kolompjaik- 
kal, kerepelésükkel a felhőket 
ijesztgették kevés sikerrel. A 
busótűz se akart meggyulladni 
az esőn és sok időbe tellett, 
mig aztán a tűz fellobbant Jel 
mezesek alig voltak. A felvonu
lás után csakhamar szétoszlott 
a közönség.

Hétfőn az országos vásár is, 
de a rossz idő is gátolta a far
sang színezetének kialakulását s 
kedd is esős volt. Délutánra 
mégis csak nekibátorod ak néhá- 
nyan a jelmezesek közül is s 
elég tarka volt a felvonulás, 
csak kevesen voltak. Akadt né
hány ötletes maszka is. így ajdija- 
zott vőlegény mennyasszony. A 
negus nem maradt el, amit 
egyébként előre lefogadott min
denki, hogy meg fog jelenni.

Kár, hogy az idő elmosta 
speciálisunkat, mert bizony 
igen szépen érdeklődnek idege
nek, amennyiben a rossz idő 
ellenére is nagyon sokan jöttek 
busókat nézni.

Az utcáról hamarosan el is 
tűnt mindenki s Mohács ebben 
az évben a vendéglőkben, társa
dalmi egyesületek bálja n farsan
golt.

A farsangi bálok a kővelke 
zők voltak

A M ansz
„ M a g y a r  b á l ja ,s<

örvendetes jelenség volt idei 
farsangunkban is a magyar bál. 
Szeretnők ha ez meghonosodna 
s alapja lenne annak a mozga
lomnak, mely lassan bejárja az 
egész országot, hogy j ismerjük 
már egyszer fel nemzeti visele- 
letünk szépségét, bájosságát s 
amellett ezen gondolat plántá- 
lása mellett annak óriási nemzet
összetartó erejét. Városunkban 
a nagy lelkesedéssel dogozó 
Mansz hölgyek magukévá tették 
e gondolatot s idei báljukat 
„Magyarbál“ -ként rendezték meg.

Katolikus űceaiis eloadas 
a Legtnyegyietben.

Ismételten telt ház előtt tar
totta meg a Katolikus Akció 
kulturális szakosztálya február 
hó 21 én pénteken ismeretter
jesztő előadását városunk ka- , 
tolikus intelligenciája részére a 
Legényegyletben. Az első elő 
adó dr. Szkladányi László volt, , 
aki a hercegprímás reformjavas
latát tárgyalta és megvilágította j 
katolikus és nemzeti szempont
ból egyaránt a belőle származó 
előnyöket és lelki értékeket. ; 
Nagyszerű logikával és szónoki 
erővel mutatott rá a polgári há 
zasság mostani hátrányaira és 
káros hatásaira, valamint az ér
vényben levő rendelkezések re
formszükségességére. A közön- , 
ség az alaposan felkészült elő- j 
adónak hosszas tapssal köszönte ' 
.meg a meggyőző nívós előadást.

Utána dr. Patton János hit
oktató kitűnő szónoki készség
gel és meggyőző erővel a papi 
nőtlenségről tartott kitűnő elő
adást. Bőséges, mé yenjáró ér
vekkel és bizonyítékokkal mu

tatott rá a papi nőtlenség szűk 
ségességére, annak az Egyház 
szempontjából való fontosságára 
s különösen kifejezésre jutatta 
azon körülményt, hogy az Egy
ház a covlibátust ép előadó által 
k iejtett érveknél fogva nem fogja 
eltörölni Derűs és komoly han
gon váltakozó előadása a feltű
nően nagyszámú közönség nagy 
tetszését váltotta ki.

A két előadás közben Hern
á d i  Panni két kedves és kitűnő 
technikával előadott zongora- 
száma az est sikerét tökéletessé 
tette, úgyhogy 28 iki pénteki 
estre ismét nagy közönséget vár 
a kulturális szakosztály, amikor 
is a „Házasság etikájáról** és a 
„Modern egyházművészetről'* lesz 
szó Az utóbbi előadás vetitett- 
képes lesz
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az esős idő 
busójárást.

m u la ts á g a i.
Céljukat siker is koronázta mert 
szép szá nban jelentek meg a 
hölgyek pompázó magyar ruhá
ban, de még mindig nem elegen 
ahogy szereliük volna. Pedig a 
megjelent magyar ruhás hölgyek 
szinpompás ruhája megtelhette a 
tánctermet magyar ievegővel, 
reménységgel a magyar jövő 
iránt. Hangulatban nem volt 
hiány és reggelig vigan táncoltak 
a párok.

j A Mansz hölgyek kiiünő cuk
rászdája, a kisorsolt értékes 
kedves nyereménytárgyak, mind 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
a táncestély résztvevői egy na
gyon kellemesen eltöltött est 
hangulatában távozzanak, amiért

1 a dicséret a lelkesen dolgozó 
Mansz hölgyeket s agilis elnök
ségét illeti.

A nagyszámban megje'ent asz- 
szonyok és leányok közül sike
rült az alábbiak nevét feljegyez- 

; nünk.
Asszonyok: Braun Ervinné, 

Becker Józsefné, Bingold Kál
mánná, Bárdos Dezsőné, özv. 
dr Czvenits Antalné, Dárdai 
Ferencné, dr Draveczky Istvánné, 
Führer Ferencné, özv. Földváry 
Adolfné, Gröbl Gyuláné, Grein 
Ferencné, Holló Sándorné, Vitéz 
dr. Horváth Kázmárné, dr. H or
váth Lajosné, Hellberg JakaDné, 
özv. Jénn Miklósné, Jávor Ka- 
roiyné, Kolos Bé áné, Koszter 
Antalné, Köntös Ferencné, ifj. 
Léhmann Lajosné, Keszthelyi 
Jánosné, Léhmann Károlyné, 
Léhmann Lajosné, Láng Jánosné, 
Láng Ignácné, Lerch Ferencné, 
Miholek Józsefné, özv. Márton 
Jánosné, Menczinger Józsefné, 
Merkner Lambertné, V. Marossy 
Gyuláné, Matkovics Mátyásné, 
Márton Lajosné, Marosi Ferenc
né, Nagy Jánosné, Nagy Ferencné, 
Neuwirt Gyuláné, Ormai Fe 

í rencné, özv. Puppi Jánosné, V. j 
Patai Ferencné, Páncsits Márkné, 
Pávay Rezsőné, Rupp Jánosné, 
Ritter Jánosné, Ránics Istvánná, 
özv. Stranczinger Károlyné, Szász 
Dénesné, Szmerkács Dezsőné, 
ifj Stoliár Ferencné, Schlitzer ! 
Emilné, Schtmdt Lajosné, dr. 
Schmidt Miklós ié, Tastiády Fe- j 
rencné, Thűr Gyuláié, özv. 
Tóth Lajosné, Vogl Béiáné, Vöő j 
Andrásié, Weintraudt Bálintné, 
Zdrahal Vtlmosné, Zeitvogel Fe- { 
rencné.

Lányok: Csémi Gizi, Czvenits 
Blanka, Dárdai Ilonka, Földváry 
Magda, Geringer M inyi, Gerin- t 
ger Ilonka, Jéhn Toncsi, Kovács 
Hús, Keszthelyi Ilonka, Lerch 
Bözsi, Lerch Klári, Makk Ilonka, '

Makk Piroska, Matkovics T 
Merkner Eta, Patai Vali P,,' 
Magda. Schmidt Márta, S'-hlit°? 
Kató, Szász Ida, Trischler aJ *  
Tasnádv Viktória, Varga Ili vu  
Janka, Weintraudt Gerti, Zdralíá 
Irén. anj|

éri.

Solaac bál.

Nemcsak azért, mert már naonk 
kai a bál előtt minden j»avP°, 
kelt, hanem jó sokacaink hanJ 
tatán is valami régi kedélyt i 
mai világban bizony örvendetes 
újat látfunk. Mintha igazán ie 
vették volna erre az estér.. 
ma minden gondját, baját. Szi," 
bői jövő jókedv, parázs hanm' 
lat voltak jellemzői a bálnak.

A bált ez évben a sokackAr 
uj elnöke Petrovics Károly fe 
tanító irányítása mellett készítet- 
ték elő. Nagy meglepetése volt 
a bálnak a kitünően előadott 
műkedvelő előadás. Értesülésünk 
szerint legnagyobb részben egé
szen uj műkedvelőkből alakított 
gárdával kerültek a darabok be
mutatásra. Az uj elnök irányítása 
mellett Csongor Béla szervezte 
és tanította be ezt az uj gárdát. 
A produkció minden várakozási 
fel lmult Örömmel látjuk, hogy 
ismét hivatott kezekbe kerültek 
a sokac műkedvelők és várjuk 
a további eredményékel. öröm
mel látnánk azt is, ha a sokac 
bokrétát a kezükbe vennék, hisz 
ez a bál megmutatta, hogy van
nak sokac őstehetségek, csak az 
irányítás és vezetés hiányzott 
sokszor. Az első darab „Megjöt
tek a legények c. egyfelvonásos 
volt, szereplők : ifj. Bajai Mátyás 
Cselinácz Mária, Marlines Mária, 
aki kiváló sokac tehetség, kitűnő 
hangja van ; bájos volt Jánity 
Katalin. Fílákovics Antal, Pavko- 
vics Anna, Szajcsán Mátyás, 
Pavkovícs András, Birác Mária, 
a többiek is nagy sikerre; ját
szották a darab szerepeit.

A második darab volt a „Bo
nyodalmas lakodalom*. Ez külö
nösen jói sikerűit. Szereplői kö
zül jó volt Bárác Antal, Cseli- 
nác Ilka először volt színpadon 
de úgy mozgott, mintha ott 
született volna Bubreg Mátyás! 
méltán nevezhetjük, sokácboa- 
vivántnak. Hangja és játéka első
rangú. Zubán Fülöp, Késity Má
tyás, az örökké mosolygó, Pav
ko vics Anka szintén igen jók. 
Az előadás hangulatát adta a 
kitűnő komikus, Luaácsevics 
György akinek minden mozdu
latára felzúgott a hangos kacaj 
és Bubreg Annuska aki méltó 
párja volt. Kis szerepében jó 
volt Szajcsán János is.

A harmadik darab sokac nyelvű 
volt, a szereplők: Zubán Péter, 
Márúnes Mária, Fílákovics István, 
Késity György, Kovacsics Marján 
ügyesen mozogtak a színpadon. 
A betanítás Cselinácz Péter ér
deme.

A nagysikerű darabok után 
egy-két sokac tánc következett. 
Meg is ujrázta a jóhaiiguiaiú 
közönség. Azután kezdődött a 
bál és két zenekar is húzta, so

k ja in k  meg járták jókedvvel, 
tűzzel és szívesen reggelig.

„Figyeli."
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A Kaszinó bálja.

Farsang hétfőjén volt a Kaszinó 
farsang záró bálja s mint m in
den évben, úgy az idén is kel
lemes találkozó estje volt a ka
szinó tagoknak.

Közvetlen, feszélytelen hangu
lat, kitűnő jókedv honolt az egy 
nagy társaságot képező bálosok 
között.

A hölgyek szinpompás és 
szép estélyi ruhái ezúttal is egy
től egyig remekbe készültek.

A buffett pedig a legkényesebb 
igényeket is kielégítette, a házi 
asszonyok kedves kiszolgálása 
mellett csakhamar minden el
fogyott.

A Mohácsi Polgárok
O lvasóköre  b á lja .
Farsang hétfőn tartotta az Ipa

roskörben hagyományos bálját a 
Mohácsi Polgárok Olvasóköre. A 
zsufo’áslg megtelt teremben a 
varos intelligenciája is szép szám 
tan volt képviselve. A műsort a 
mohácsi magyar bokréta tánca 
ve; ette be. Kedves volt az ősrégi 
mohácsi festői viseletben niegje- 
lent táncosok bemutatója, amely- 
nagy sikert és nyiltszini tapsot 
aratott. Utána az egyesület lel
kes műkedvelő gárdája Vitéz 
Pöiöskei Jánosnak „A pünkösdi 
n.ernyasszonyok” című hangú 
latos, magyaros népszínművét 
mutatta be állandó tetszésnyilvá
nítás mellett. A szereplők legna 
gyobb tudással akarással látták 
el feladatukat és vitték sikerre a 
előadást. A szereplők élén kell 
említenünk Dettkó Károlyt a ki* 
tűnő képességű műkedvelőnket, 
aki a kocsis szerepében hatalmas 
sikert aratott. Kitűnő partnere 
volt Adamovics Katica a cseléd
lány szerepében. Mackó József 
a megtört és ősi földjéhez ra
gaszkodó földbirtokost kitünően 
alakította. A feleség szerepét 
Balázs Marika jól oldotta meg. 
A szerelméhez erősen ragaszkodó 
ifjú földbirtokost Németvarga Pá
ter, mig az összetartó testvért a 
szép Gulyás Marika játszotta 
ügyesen. A mérnök szerepében 
Tóth József hódította meg a kö
zönséget. A szerelmes póstáskis- 
asszony Besenyi Jucika ügyes 
alakítása volt. A másik oldalon 
pedig az uzsorás, önző két pa
rasztgazda állt, akiket élethűen 
személyesített meg Pécsi Mihály 
és János. A temperamentumos 
Sütő Bözsike a biró lánya szere
peben járult hozzá a sikerhez. A 
;öbbi szereplők is, Szűcs József, 
Rinics Antal, Báli János, Bakó 
J .nos és Kasza József a kisebb 
szerezekben járultak hozzá a si
kerhez.

A kissé hosszúra nyúlt elő
zd, st, még hosszabb tánc követte, 
amit hajnal felé ropogó csárdás
za.t be.

A Kai. Legényegylet 
jelm ezestélye.

Mint minden évben, a Kát. 
Legényegylet farsang vasárnap
ján tartotta jelmezestélyét. A 
rossz idő miatt kissé vontatottan 
indult, de végül mégis fényesen 
sikerült az estély. A jelmezek 
sarka serege szint, hangulatot 
hozott és kitűnő jókedv uralko 
dott az egyesület nagytermében. 
Sok ötletes szép jelmezt láttunk.

A legényegylet ifjúságának so
káig kedves emléke lesz a szé
pen sikerül farsangi táncmu
latság.

F e lm e n té s .
Folyó hó 22-én a pécsi kir. 

törvényszék Szűcs tanácsa tár
gyalta a mohácsi kir. járásbíró
ság ítélete ellen, —  amellyel 100 
pengő pénzbüntetésre ítélt — be
adott felebbezést.

Dr. Schmtdt Miklós ügyvéd, 
volt országgyűlési képviselő, ter
jedelmes feíebbezésben taniadta 
meg az Ítélet megállapításait es 
azokat sorra megdöntve, kim u
tatta, hogy egy esetben sem álla
pítható meg a Btkv. által meg 
kívánt szándékossá és elhasz
nálás. Rámutatott arra is, hogy 
az abban az időben a tejszövet
kezetben uralkodó pártokoskodas 
következmény eképen kerültem 
oly helyzetbe, hogy állásomat el 
kellett hagyni s ennek a parto- 
koskásnak folyamánya, hogy 
egyébként kies ny tetelekért visz
nek a büntető bíróság elé. Kérte 
a felmentésemet. A kir. törvény
szék rövid tanácskozás után fel
mentett a vád Cs következményei 
alól azzal az indokolással, hogy 
a védelem állításait egy esetben 
sem sikerült a vadnak megdönteni.

Miután a magánvadat nem vet
ték át, az Ítélet jogerős.

A hosszas és idegroncsoló hu
zavonának ezen száraz adataihoz 
nem kívánok semmi személyes 
hozzáfüzést tenni, mindenesetre 
jó l esett a város közönségének 
velem szemben megnyilvánult és 
kifejezett öröme felmentésemmel 
kapcsolatban. Bán András.

P a r is .
Oaál Endre, a gimnázium szim

patikus francia szakos tanára, 
aki hosszú időt töltött el a 
francia fővárosban, a csütörtöki 
befejező liceális estén értékes, 
szemléltető, élvezetes előadást 
tartott Parisról.

Paris létezését elsősorban ked 
vező földrajzi helyzetének köszön 
heti. A Szajna és Marne horda
lékaiból képződött termékeny 
ailuviumon, a Szajna közepén 
elterülő szigeten épült s köz 
ponti fekvésénél fogva az o r
szágutak és vasútvonalak mint 
hatalmas erek kötik össze az 
ország minden részévei s m in
den szellemi és anyagi energia, 
amit a nemzet kitermei, itt ősz- 
pontosul. — A középkorban 
Paris három részre oszlott: a 
belváros (Cité) a szigeten, a 
balparton az egyetem s jobb
parton a város. Fülöp Ágost 
alatt erősen fejlődni kezdett, 
a későbbi kitátyok alatt még 
nagyobb méreteket öltött, külö 
nősen XIV. Lajos király uralma 
alatt s mai terjedelmét Lajos Fü
löp és 111. Napóleon alatt érte 
el. Paris történelmi szerepléseja 
római uralommal kezdődik s e 
kor legkifejezőbb maradványa a 
Lutécia aréna. A kereszténység 
első századaibó1, tia nem is ma
radt fenn történelmi emlék, a 
Montmartre i Saint Denisi apát 
ság, a Saint Cér náin des Prés 
temploma stb. mind bizonyítéka 
annak a keresztény hagyomány-

i nak, melynek alapján kialakult a

Az egész világon elterjedt jó 
hírneve, megbízhatósága a lap ján :
..AGRO" növény védelmi és metógazdasági r t. 
Budapest IV., Hajó utca 2 Te! 804 77 szíícíci (4-ís‘zUéuCé

Helyben is beszerezhető minden Jobb szakuxletbcn.

római romok felett a modern 
keresztény Franciaország és Paris.

A keresztény kultúrát a XII. 
századtól kezdődően már építé
szeti maradványok alapján ta 
nulmányozhatjuk. A Notre Dame, 
— melynek eredete a IV. szá 
zadba nyúlik vissza — komor 
hatalmassága mellett is bizonyos 
könnyed eleganciája rányomja a 
francia bélyeget s remeke a gót 
és román stílus legcsodásabb 
harmóniájának. A francia gó
tika legtisztább alkotása a Sainte-

j Chapelle, mely egyik részlet
épülete az igazságügyi palotának.

Különös figyelmet érdemel a 
gót stílusban épült Hotel de 
Úung, mely ma rendkívül gaz
dag és nagyérlékü muzeum.

Az előadó képek sorozataival
elvezette hallgatóit Paris legér 
tékesebb középületeibe, templo
maiba, diadal.apuihoz, parkjai 
hoz, ismertetve azok eredetét, 
történeti s művészeti értékét s 
kitűnő előadásával igazolta, hogy 
Paris nemcsak a szórakozások 
helye, hanem a dolgozó, józan, 
művészi érzékkel feltűnően meg 
áldott, hazáját fanatikusan sze
rető francia nemzet szimbóluma, 
nemcsak város, hanem egy egész 
ország, melyben minden meg
található s méltán nevezhetjük 
az egész művelt világ inelropo 
lisának, ahol európai ember ép 
úgy hazájára talál, mint más 
Világrészbeii. Sz. dr.

A törvényszék is fel
mentette az Iparoskör

választmányát.
Ismeretes a közvélemény előtt 

az a becsületsértési per, melyet 
dr. Papp Lajos volt mohácsi 
ügyvéd azért indított az Iparos
kor választmánya ellen, mert az 
dr. Papp Lajost egy, a világhá
borúban hősi halált halt köri ta
gok emlékét megörökítő emlék
tábla leleplezésével kapcsolatos 
sértő cikke miatt, a kör tagjai 
sorából kizárta.

A közismert közmegbotráuko- 
zást keltő tényállás ismerete alap 
ján a per — nem kétséges — 
kimenetelét a közvélemény élénk 
érdeklődéssel kisérte már kez
dettől fogva s csak természetes, 
hogy a mohácsi kir. jarásbiró 
Ságnak költői szépségű indoko
lással kihirdetett felmentő Ítéletét 
a meggyőződés nyugalmával 
vette tudomásul.

Dr( Pap Lajos azonban fel
lebbezéssel élt a felmentő ítélet 
ellen s igy került az ügy a pécsi 
kir. törvényszék dr. Szűcs bűn 
tető tanácsa elé f. hó 22 én. A 
választmány 25 tagja kapott idé 
zést személyes megjelenés köte 
lezettsége mellett, a fellebbviteli 
tárgyalásra.

Az ügy részletes előadása 
után, dr. Szűcs tanácselnök ki 
hirdette a kir. törvényszék itá 
letét, mely szerint az elsobiróság 
ítéletét, bűncselekmény hiánya 
bán helybenhagyja, azzal a hoz-

i záadással, hogy az Iparoskor

nagyon helyesen cselekedett, 
amikor dr. Papp Lajost tagjai 
sorából kizárta, mert dr. Papp 
Lajos a „Különvélemény1 cimü 
cikkében igenis vétett a hősök 
emléke ellen és vétett a kör ke- 
gyeletes, nemes gesztusa ellen, 
amikor egészen szokatlan men
talitással emlékszik meg a hősök 
emlékét megörökítő emléktáb
lákról. Végezetül az iratokat az 
ügyvédi kamarához átenni ren
delte.

Reméljük, hogy ezzel az íté
lettel végleg lekerül ez a szomo
rúan jelegzetes ügy a közvéle
mény szőnyegéről, itt a trianoni 
határ menten.

— A polgármester Buda
pesten. Dr. Margitay Lajos 
több napot töltött Budapesten, 
ahol különféle városi ügyeket in 
tézett el s egyben resztvett a 
Varosok Szövetsége választmányi 
ütésén.

— L e lk ig y a k o r la t a be lvá
rosi tem plom ban. Szombaton, 
március 7 en este 6 órai kezdet
tel nagyböjt! lelki jyakorlat veszi 
kezde ét a belvárosi templomban, 
amely szerdin reggel a 7 órai 
beszéddel és szent a dózással zá
ródik Vasárnap a lelkigyakorlat 
szent beszéde a 10 órai szent
mise eiótt lesz. A délutáni litánia 
elmarad, es e 6 órakor lesz a li- 
taniu s előtte a szentbeszéd 
Hétfőn, kedden a szentbeszéd 
reggel 7 érakor és délután a 6 
órai iitania előtt lesz. A beszéde
ket Üeosiís Lajos beretnendi plé
bános tartja. Kérjük a híveket s 
a különböző egyesületeket, hogy 
e le kigyakorlaton minél nagyobb 
számban vegyenek reszt.

— Esküvő. Szombaton dél
előtt fel 11 órakor a Szent Fe- 
rencrendi zárda templomában es
küdött örök hűséget Brunner 
István bőrgyári tisztviselő Ködig 
Máriának, dr. Ködig Antal kir. 
járásbirósági elnök leányának. 
Tanuk voltak a vőlegény részé
ről dr. Fehér Lőrinc bajai ügy ved, 
a menyasszony részérói Schmidí 
Nándor pénzügyminisztériumi tiszt
viselő.

— Hív i ta lv l .s g ila t a „Lá sz ló ” 
közkó rh izban . Dr. Heckenberger 
J mos varmegyei szamtanacsos 
folyó hó 26— 27 ig hivatalvizsgá
latot tartotta „László” kózkóriiáz 
gondnoki hivatalában A v tsg i- 
lat mindent teljes rendben tatait.

— H ilá lozás. Schleicher And- 
rásné sz Ackennadd Klára, éle
tének 56 tk éveben a pécsi kli- 
r.ik.n elhunyt. Halalat gyermekei 
Schleicher Anna férj. Pdnciits 
M arkié, Schleicher Mar.a férj. 
Petricsevics Lajosne, Schleicher 
János, András, E-zsébet, K ara, 
Lajos és Karoly gyaszo.ja-c. C»ü- 
törtökön délután 4 órakor a Rá- 
kus kapoinabJ kísértek nagy 
részvét melleit utolsó utjara.
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— Két ablak már biztosítva 
van a fogada lm i tem plom  ke- 
resz tu ltjé ra . A mohácsi fogadalmi 
templom keresztultjanak 14 abla
kát a fogadalmi templom építési 
bizottsága a város régi családjai
nak ajánlja fel. Mint értesülünk 
mér két felajánlás meg is történt. 
És pedig az első ablakot Schmidt 
Károly a második ablakot pedig 
Bognár Antal és neje vállalta, 
sőt az első részletet mér le is 
fizették. Ezenkívül tehát még 12 
ablak várja gazdáját. Tekintettel 
a nagy érdeklődésre bizonyos, 
hogy annak is hamarosan akad 
gazdája.

— A Téli Gazdasági Iskola
március hó 7-én tartja elméleti 
záróvizsgáját Vizsgarend: 8 óra
kor istentisztelet, 9 órakor elmé
leti vizsga, 11 órakor az önképző 
Gazdakör gyűlése. Az értékes 
vizsgát a gazdak figyelmébe 
ajánljuk.

— Eljegyzés. Seregélyt József 
városi tisztv. eljegyezte Benedek 
Katicát. Minden külön értesítés 
helyett.

— Adomány. Kánig Mihályné 
Bátaszek, a Mohácsi Hírlap utján 
5 pengőt adományozott a foga
dalmi templom javara. Az össze
get rendeltetési helyére ju tta tu k .

— Misszió gyűlése. A Szociá
lis Misszió Társulat helyi szerve
zete március hó 4-én délután 5 
órai kezdettel a tűzoltó laktanya 
tanácstermében rendes ülését 
tartja, amelyre a tagokat ezúton 
is meghívjak.

— fllárlagyűdért. Pap József 
és neje múlt évben felajánlott 
adományának második részletét 
két pengőt juttatott el szerkesztő
ségünkbe a mériagyűdi akcióhoz 
A pénzt rendeltetése helyére ju t
tattuk s figyelmébe ajánljuk mind
azoknak, akiknek adománya ese
dékes, de azoknak is, akik edd g 
meg nem adakoztak.

—  Az első b ö jt i est a Legény
egyletben vasárnap, március el- 
sejtn este fél 9 órakor kezdőd k. 
Előadást tart vitéz Horvátth 
lvan, a téli gazdasági iskoia igaz
gatója „Szemlélődés a nagy ter
mészetben* címmel. A kisérő mű
sort a teli gazd. iskola énekkara 
és szavalókoiusa szolgáltatja. 
Mindenkit szeretettel vár a ten- 
dezőseg.

— Halálozás. Pintér Lőrincné 
sz. Oszwald Regina szülésznő, 
életének 66-ik évében, vasárnap 
délután meghalt. 40 évig volt 
városi szülésznő Kedden délután 
temették mély részvét meilett.

— Mohács Környéke Ipar 
testü let közgyűlésé. Folyó hó 
25 én farsang kedden délelőtt 10 
orakor tartotta Mohács Környéke 
Ipartestület évi rendes közgyűlé
sét. A közgyűlést Háy Sebestyen 
elnök nyitotta meg es megkö
szönte a jelenlevők megjelenésé1, 
mely úgymond bizonyos áldozat
tal is járt. Ezen időben való 
megjelenést a lassan ébredező 
iparos öntudatnak minősiti, amely 
bar lassan, de egyéb vonatkozás
ban is érezteti hatását. Egymás 
megbecsüieséie buzdította az ipa
rosságot, az ipari arak rombolá
sával kapcsolatban igen tanu'sá 
gos következtetésekkel mutatott 
ra az összefogás szükségességére. 
Ismertette dr. Szommer László 
1LOK. fogalmazójának a „Német 
Kezművesrend* cin ű tanulmányát 
és több iparos vonatkozású ren

delkezést és az uj iparügyminisz- 
terium az iparosság megsegítésére 
irányuló intézkedéseit. Utána 
Őrein Ferenc, az ipartestület jegy
zője a testület múlt évi tevékeny
ségéről számolt be es időrendi 
pontossággal tárta fel az ipartes 
tület, valamint az iparossággal 

, kapcsolatos összes megjelent kor- 
mányintézkedéseket Befejezésül 

I megemiiti, hogy az iparos társa- 
| dalom legnagy obb gazdasági kri 
í zis ideje alalt is megtudta tartani 

hazafiságát és hazájához való 
j görcsös ragaszkodását és ha ösz- 
1 szeszoriiott fogakkal is, de meg- 
| tudta várni a tomboló gazdasági 
! viharfelhők elmúlását. A  jég, ző 

jelentése után az IPOK. átiratának 
felolvasása következett az iparos 
nyugdíj kötelező-tétele tárgyában. 
Ismerteti az ország több ipartes- 
tületeinek állásfoglalását és figyel
mébe ajánlja a közgyűlésnek. 
Háy Sebestyén elnök elrendeli 
a szavazás', melynek eredménye
ként elvben a kötelező iparos 
nyugdíj bevezetése mellett foglal
tak állást. Az 1936. évi költség 
vetés elfogadása után s közgyű
lés fel 1 órakor veget ért.

— Mohácsi vázák az ip a r
ü g y i m in isz té riu m ba n . Az ipar- 
ügyi minisztérium berendezkedé- 

j settei egy szobát rendeztek be,
I amelyben különleges magyar ipar- 
; cikkeket helyeztek el. A minisz

térium megkeresésére Mohács vá- 
I ros korsósaink diszvázáiból kül- 
! dött el 9 darabot, amelyekből 3—3 

darabot Kovácsics Antal, Horváth 
i János és itju  Tóth János korsós 

mesterek készítettek. Vitéz Pelne 
házy Antal államtitkár nagyon 

j szép levélben köszönte meg a 
J küldeményt es elismerését fejezte 
í ki a szép készítményekért, kérve 
I a polgármestert, fogy ezt liözöije 

a készítőkkel.
— Panasz a v ilá g ítá s ra . Kap

tuk a következő levelet: Igen 
Tisztelt Szerkesztő U i ! Szíves
kedjék az illetékesek figyelmét 
felhívni a Varmegye utca, Tisza 
István utca, Diófa utca es a Pe- 
rényi utcák világítására. A mai 
modern villanyvilágítás meilett 
ezek sötétek, mert a lámpák igen 
gyéren vannak elhelyezve. Több 
lámpát kérünk elhelyezni ez az 
itteni lakosság kérése s egyben 
közbiztonsági erdek is. Tisztelet
te l: Egy Varmegye utcai lakos.

— Eltagadta bünte te tt elő
é letét. Váczi Hermina mohácsi 
lakost orgazdaságért 7 napi fog
házra itelte a mohácsi k r. járas- 
biróáag, Az itelet után derült ki, 
hogy Váczi Hermina mar több 
szőr büntetve volt, amit azonban 
a tárgyaláson elhallgatott. A kir. 
ügyészség leljelentesCre a pécsi 
törvényszék vonta felelősségre s 
az elsőfokú ítélet megváltoztatá
sával jogerősen egy havi tog- 
hazra itelte.

— Országos vásár. Hétfőn 
az esős idő ellenére is megtelt 
a mohácsi vásártér és mindazok 
akiknek eladni való jószágaik 
voltak, jól is járlak. Olasz és 
osztrák vásárlók voltak itt, akik 
minden rendes árat megadlak 
és a vásáron igen szép forgalom 
alakult ki. A vásár kimutatása a 
következő: felhaj,atott szarvas- 
marha 568, ló és csikó 1038,

1 sertés és malac 1259, összesen 
2855 darab. Eladatott szarvas 
marha 293, ló es csikó 1Ö4, ser- 

i lé i és malac 428, összesen 879 ab.

— Szurkálás Dunaszekcsön. 
Sírok Imre dunaszekcsői uradalmi 
cseléd szombaton este Scheffer 
Ádámnál mulatozott. A szoba 
mellett van Farkas János ura- 

1 dalmi gazdi szobája, aki éjszaka 
idején atkopogott, hogy halkab
ban mullassanak, mert nem tud
nak aludni. Sirok erre átszólt, 
hogy jöjjön át, mert úgyis van 

’ vele elszámolni valója és 
csak azért is hangosan mula
tozott. Farkas át is ment, a fele
ségével együtt, amikor Sirok a 
szoba ajtajához ugrott és a kezé
ben levő tőirel Farkas felé szúrt, 
azonban a szúrás a két férfi 
közé ugrott Farkasnét találta el 
a combján. Sirok tovább is ha
donászott a tőrrel és Farkast a 
vállán és nyakán megszurta. A 
csendőrség elfogia Sirok Imrét és 
az eljárás megindult ellene szán
dékos emberölés kísérletéért. Be- 
száliitottak a pécsi kir. ügyész
ségi fogházba. S rok kihallgatá
sakor azzal védekezett, h gy tel
jesen ittas volt s nem tudja, hogy
mit csinált.

— A „Lász ló " kó rház m un 
k á la ta in a k  ve rse ny tá rg ya lá sa . 
Fischer Béla alispán a varmegyei

I hivatalos lapban közzétette a ver- | 
senytárgyalási hirdetményt, a ' 
„László" közkórház kibővítési 
munkálataira. A munkára egyen-

i k in t is lehet pályázni. A verseny- 1 
tárgyalási hirdetmény megtekint
hető lapunk szerkesztőségben, j 
Bán tőzsde

— A dunai vámmentesség 
ko rlá tozá sa  A polgármester 
közli, hogy a dunai átkelési 
üzemre kiadott összes vámmen
tességi igazolványok érvénytele
nek, mert az újonnan kiadott 
vámengedély a vámmentessége
ket korlátozta. Ezért felhívja mind- 

I azokat, akiknek régi (zöid színű)
J igazolvány van, hogy azt a va- 
| ros gazgasági ügyosztályán szol

gáltassák be.
— Verekedés szurzalá tsal. 

Vasárnap délután 6 órakor a 
Rákóczi ut és a Szent István 
utca sarkán verekedés volt, 
melyben mintegy 8 10 ember vett 
részt. A verekedes két cigány- 
család régi torzsalkodásából és 
családi háborújából ütött ki. Az 
eredménye, hogy if j. Lala  Józse
fet a hátán es a karján meg 

i szúrta Pusztai Mihá!y, mig id. 
Lala Józsefet’  egy husánggal 
fejbevágti Csorba József, amitől 
az ajkan és száján szenvedett 
sérüléseket. Mindkettőt a László 
kórházba szállították. A vereke
désnek könnyebb sebesültjei is 
voltak. Az eljárás megindult a
verekedők ellen.

— E ltű n t duuaszekc-.ő; gazda. 
Kocsis István dunaszekcsői gaz
dálkodó bejelentette a duna- 
szekcsöi csendőrörsön, hogy atyja 
Kocsis Mihály 64 eves gazdál
kodó eltűnt. Kocsis Mihály azzal 
ment el hazulról, hogy a szigeti 
tanyára m gy s azóta nem tett 
vissza. Egyesek utoljára a szék
eséi szigeti töltésen látták te jesen 
ittas állapotban es haza akartak 
vinni, Kocsis azonban oly durván 
szólt rajuk, hogy otthagytak. Ké
sőbb a töltésén megtaláltak tarisz 
nyáját, de azóta semmi nyoma 
nincsen, A csendőrsegnek még

j eddig nem sikerült megaliapitani, 
hogy n i történt az ittas Kocsis 
Mihállyal, szerencsétlenség, vagy 
bűntény.

— Gyümölcstermelők figyel, 
mébe. Most került ki a nyom
dából egy gyakorlati növényvé
delmi Útmutató, amely nagyobb 
gyümölcsösökben szerzett ta- 
pasztalatok alapján készült Min
den érdeklődőnek díj- és portó
mentesen megküldi »Agro« Nö
vényvédelmi és Mezőgazdasági 
R. T. Budapest IV. H tjó utca 2

— Póstat közlemény. Uj táv
beszélő előfizetők: özv. Pauer 
Ferencné cukrász 127. Mohács 
város szerete'háza 141. Galabics 
Imre mészáros és hentes 144.

— A falusi költő. Than Nán
dor bari plébános egy verset jut- 
tatott el hozzánk, amelyet egy 
egyszerű bari gazdálkodó írt. °a 
vers nem üti meg bizony azt a 
mértéket, amit mi a verstől vá
runk, de el kell ismerni, hogy az 
egyszerű falusi verselőben van 
tehetség. Imigyen irja nekünk: 
Szerkesztő ur kérem,
Nézze meg a versemet,
Olvassa el, kritizálja,
Véleményét mondja meg.

A vers aztán az emberről szól, 
aki a viiag legfurcsább teretnt-.-se:
Akárhogy forgatom, akárhogy csavarom. 
Bármiképen nézem is, mindig csak azt 

látom,
Egy hatalmas nagy világ,
Egy végtelen tenger.
A m i benne a legfurcsább,
Senki más, te vagy, az ember . . .

— A Frontharcosok Szövet
ségének taggyű lésé . Vasarnap 
a mohácsi frontnarcosk szövet
sége taggyűlést tartott, amelyen 
dr. vitéz Horváth  Kázmér elnök 
a frontharcosok vasúti kedvez
ményét ismertette. Utána K'émer 
Lőrinc tartott előadást az orosz 
harctér bevezető harcairól.Resztvett 
az első sikeres harcokban Buko
vinában és orosz fronton, majd 
végig szenvedte a lembergi csata 
vesztés utáni visszavonulást és 
véres harcokban vett részt. Utána 
Koffay  Mihály volt őrmester tar
tott előadást a verduni harcokban 
szerzett tapasztalairól. Oítóber 
lió 8 án lezajlott nagy francia, 
angol támadás: irta le Verduntól 
18 kilométerre, amelyben ezred: 
a 61. gye. teljesen ntegsemnsüt 
és maga is csak csodával hatá
rosán mentette meg éetét, had- 
fogságba kerülve. A kövataazí 
e'őadis március 1-én lesz: Eő- 
adók: K á ld jr  József Oroszor
szágról, dr. vitéz Horváth Kaz- 
mer Oszlaviai ütközetről tart 
előadást.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi február hó 
21-től 1933. évi február hó 28 ig. 
Születések; Jankovics István és 
Basnyák D.aginya gyermeke Jó
zsef János, B ilazs Pál és Jaksies 
Magdolna gyermeke Mátyás, 
Treitz György és Schmidt Anna 
gyermeke György, Pataki Béla 
és Vesztergombi Katalin gyer
meke Éva, Mihálovics Rózsa 
gyermeke István, Jegyugya István 
és Kovács Terézia gyermeke Ka
talin, Beregi János ás Kriskovics 
Anna gyermeke Mária, Maíut 
Imre és Illés Ilona gyermeke 
György. Házasságkötések: Ko
vács István és Orbán Rozália, 
B rutner István és Kőnig Maria 
Emília, Fábián József es Fjris 
Erzsébet. Halálozások: Pintér 
Lőrincné 66 éves, B irsodi Gtbor 
75 éves, Vteics János 23 eves, 
Hahn Sautuná 73 éves, Bika 
József 2 hónapos.

__________ 1936. március 1,



1936. március 1. MOHÁCSI HIRLA» i

Műkedvelő előadás 
Homorúdon.

Február hó 23 án, dacára a 
nagy sárnak és esőnek szép 
számmal jelent meg a homorúdi 
nép, nem sajnálva sem pénzt, 
sem fáradságot, hogy a női 
kézimúnka tanfolyam keretében 
rendezett színmű előadást meg
hallgassa és filléreivel az iskolai 
tel.'Zcreléshez szükséges vetítő
gép beszerzését lehetővé tegye.

Az ifjúságba nagy érdeklődést 
látva oly szép sikerrel műkő 
dött, hogy a nevetéstől és taps
tól 2Úgott a mindig szűknek 
bizonyul, tanterem

Konferált: Buják József.
„Magyar nóta" című költe

ményt szavalta: Tatai Ju ia
Utána Fazekas István tárogató 

játékával bebizonyította, hogy a 
magyar nóta könnyeket csal 
szemünkbe.

Színre került Szigeti József: 
Csizmadia mint kisértet 3 fel 
vonásos sz.'p szinműve. Szerep
lők : Tatai János, Tatai Katalin, 
Sánta Oyörgy, Kubatov Márta. 
Sümegi József, Hellenbart Júlia, 
Gál István, Tatai József, Makai 
Júlia, Szurop Verona, Bartalos 
Erzsébet, Kovács Böske, Tatai 
István, Kedves Sándor, Molnár 
József. Németh János, Horváth 
Imié, Bállá András. Buják József, 
Tatai Júlia, Kulutác József,

A felvonások közötti szünet 
ben Fazekas István gyönyörű 
tárogató játékával szórakoztatta 
a közönséget.

Befejezésül Buják József elsza
valta Kis Pista című költeményt.

— Pénzdobáló gyerekek. Ha 
a régi bekebeli jó időket rém  is 
sikerű.t átmenteni napjainkba, 
anr.ak egyes rossz szokásai azon
ban ateltek válságot, háborút es 
minden baj . így az utóbbi idő 
ben minduntalan látni az utcán 
.Fej-irast* játszó gyerekeket, su- 
hancokat, akik nem kis lármával 
űzik ezt a szerencse játékot. 
Nem tudjuk, hogy tiltva van e ez 
rei deiettel, de sem az u ca 
csendje, sem erkölcsi szempont
ból nem találjuk helyesnek ennek 
megengedését. Ezek a suhancok 
egész biztosan iskolát, templomot 
leventézést mulasztanak, hogy já
tékszenvedélyüknek áldozzanak s 
később a kartya hívei lesznek. 
Ajánljuk az illetékesek figyelmébe 
s ha nincsen ellene rendelkezés, 
hozni kell es megszüntetni ezt a 
játékot

— Élelmlszersereskedők va
sárnapi árusítása. A teljes va
sárnapi munkaszünet bevezetése 
előtt több mohácsi dunaparti élel- 
miszerkereskedőnek engedélye volt 
az üz’.etzáras után is, családtag 
jainak által kizárólag hajósokat 
kiszolgálni. A kötelező vasárnapi 
munkaszünet ezeket a különleges 
engedélyeket is megszüntette. A 
kereskedők kérelemmel fordultak 
a kereskedelmi miniszterhez, hogy 
arra való tekintettel, hogy határ
város vagyunk es ha hajósok itt 
nem vásárolnák, akkor külföldön 
költik el a pénzt, kérték a régi 
engedélyeket. Sokáig húzódott ez 
az ügy a minisztériumban, mig 
most dr. Margitay  Lajos polgár- 
mester közbenjárására a minisz
ter megengedte ismét, hogy va
sárnapokon csak hajósokat kiszol
gálhassanak élelmiszerekkel-

A L M A
kapható nagyban ét kicsinyben 

SIMON GYULA 
Utódánál Mohács,

Kossuth Lajos ucca 73. szám 
______ Telefón 172.______

Sorozatos betöréses lopások 
tetteseit fogta el a rendőrség.

Nehány hónap óta sorozatos 
panaszok erkeztek a rendőrségre 
A legtöbbször baromfiak tűntek 
el az udvarról, az ólból és a 
gazdak udvarán levő góré ten
gerijét dézsmálták meg ismefellen 
tettesek.

Elsőnek december 15-én Ungár 
Zsigmond Kígyó u. 5 alatti má
zoló udvarából 6— 7 óra között 
két db. disznósajt tűnt el. Decem
ber 22-én Vitéz László György 
Garay u. 14. sz. alatti kőműves
mestertől 1 q tengerit loptak, 
utána Karácsony táján Szűcs 
János Baross u. 93 szám alatti 
gazdának 1 q , Szűcs Antal Ba
ross u. 79 sz. alatti gazdálkodó
tól pedig 2 q tengerit loptak el, 
mindenkor az udvaron levő góré- 
bol. Szilveszter éjszakáján Ha- 
ramza János Baross ucca 35 sz 
gazdának 4 tyúkja tűnt el, Bátai 
Sándortól Drágfíy uccai 27 sz. 
alatti házból 1 q tengerit, Molnár 
Mártonná Herceg Ferenc ucca 2. 
sz. alatti lakásból pedig 2 sonkát 
és 5 kolbászt loptak el

A sorozatos betöréses lopások 
ügyében megindult a nyomozás.
A betörőbanda aztán a legutóbb 
a Temető ucca 3 sz. ház előtt 
árulta el magát, ahol egy cigány 
kukoricával csalogatta a barom
fiakat, de amikor észrevette, 
hogy a házból figyelik elfu'ott. 
Akkor látták, hogy társát is voltak.

Néhány nappal ezelőtt cigány- 
temetés volt, amelyen a ház tu 
lajdonosnője felismerte a barom
fiakat csalogató cigányt és figyel
meztette rá a rendőrséget. Ennek
alapjan őrizetbe vették Kolompár
József cigányt és feleségét, La
katos Józsefet, megalapítottak 
azonban, hogy a bandahoz tarto
zott Kolompár Erzsébet Aranka 
cigány asszony is, aki azonban 
megszökött. A cigányok beismer
tek az összes lopásokat. A lopott 
holmit a két család amelynek 15 
tagja van megette. A letartózta
tottakat átadták a pécsi királyi 
ügyészségnek.

— 18 évesek bejelentése.
Már több Ízben megírtuk, hogy a
18 éves életkorukba lépett ma
gyar állampolgárokat a M. Kir. 
Rendőrségen bejelentőlapon be
kell jelenteni. Pamlényi János 
rendőrkapitány most hirdetményt 
bocsátott ki, amelyben meg
állapítja, hogy ennek a köte
lezettségnek a legtöbben nem tet
tek eleget, miért is a belügymi
niszter idevonatkozó rendelete 
alapján felhívja ismételten a be 
jelentésre kötelezetteket, hogy 
március hó 31-ig tegyenek eleget 
kötelezettségüknek, mert ellen
eseiben eljárás indul ellenük.

— Tavaszt d iva tla p  újdon
ságok megérkeztek. Kaphatók: 
Fridrich Oszkár könyv- és pa- 
pirkereskedésében Mohács.

Kopaszodó földek.
Egyik kiváló gazdairó irta: 

»Ha a föld ereje kimerül, meg
kopaszodik, mint az ember feje. 
Ha tart még a termékenysége, 
de nem gondozzuk, gyomot te 
rém, mint az elvadult emberi 
szive

Ha nyár elején végignézzük 
kis hazánk ringó kalászosokat 
termő szántóföldjeit érezzük 
fenti mondás igazságát, Minél 
kisebb a parcella, annál nagyobb 
a kopaszodásra való hajlama, el- 
gyomosodása. Különösen a ta
vaszi kalászosok, az árpa, a zab 
földből alig kikandikáló nyomo
rék termése ad jogot a fenti 
hasonlatra.

Földjeink mull században még 
világhírű zsírossága jórészt el
tűnt. Mert mindig csak arattunk, 
kivontuk a talaj erejét, de pót
lásról csak immelámmal gon
doskodtunk. És a legfeketébb 
föld sem kimeríthetetlen.

Hogy földjeink nagyrésze k i
merült, különösen a zab mutatja. 
Úgy tartják, a zab élelmes nö
vény, nem kell neki trágya és a 
forgó végére teszik, Jó erőben 
lévő földeken meg is él vala
hogy, de sovány talajon rossz 
ránézni. Még az élelmes zab 
sem talál táplálékot kimerült, k i
zsarolt talajokon.

De ha trágyázzuk, mütrágyáz- 
zuk, az élelmes zab meg az árpa 
is megmutatja, mit tud. Nem 
araszyni, de embermagasságu 
lesz a szalmája, dúsan fizető ka
lásszal, bugával. Nem mutat ko
paszodásra hajlamot, a gyom 
sem veri fel.

I D Ő J Á R Á S
A. m o h á o s l  m  Vcir. t ó l l  

l ta l c o la  m o t e o -  
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SPORT.
„F 11“— MTE

edzőmérkőzés kerül lebonyolításra 
vasárnap d. u. 3 órai kezdettel 
a kastélykerti sporttelepen, amely 
komoly előkészületet jelent a ta
vaszi megindulásra. Az alakuló
ban levő cégcsapattal már vasár
nap edző mérkőzést játszott az 
MTE csapata, de a mély talajon 
nem fejlődhetett ki nagy játék 
(Őszre füvesíteni kell a pályát I)
A cégcsapat jó játékerőt képvisel 
mert játszik benne Kovacsics, 
Barácz, Tóth stb. és egy két MTE 
utánpótlás is erősiti.

A torna népszerűsítése 
Röviden hirt adtunk, hogy az 

MTE a futball mellett a torna 
népszerűsítését is egyik főcéljául 
tűzte ki. Most örömmel közöl
hetjük s hogy ez a munka nagy 
propagandával és ambícióval meg
indult Holló Sándor tanár és 
Ehmann Lajos vezetésé/el. Mint
egy 15—20 sportifju hetenként 
hétfőn, szerdán es szombaton 
este 7 és 8 óra között a városi 
tornacsarnokban tartja előkészü
leti munkáját. Nagy kedvvel, 
végzik a nehezebbnél nehezebb, 
de minden izmot megmozgató 
tornagyakorlatokat a tornászifjak 
szép csoportja. Szép látványt 
nyújt a szemlélőnek is. Minden 
terv szerint történik, fokozatosan 
végzik az előirt különböző gya
korlatokat, hogy megfelelően be
tanulva és összeszokva már Hús- 
vétra a nagyközönség elé lép
hessenek bombaprogrammjukkal 
és a torna népszerűsítését propa
gáljak.

A nagyszerűen összeállított 
sportprogramban a torna minden 
ágazata szerepel, úgy a német
dán mozgásos torna, mint a talaj 
torna különböző akrobatikus figu
ráival. .Mellette a különböző sze
reken, mint a nyújtón, korláton 
és lovon a nehezebknél-nehezebb 
látványos és ügyességet kívánó 
szertorna gyakorlatok következ
nek, amelyek mind sorrakerülnek 
a bemutatón. Reméljük, hogy 
ezen szép sp ártunk is most már 
általánosan meghonosodik váro
sunkban.

Németbóly Mohácson.
Az MTE feljavítását célozva az 

uj vezetőség minden alkalmat 
megragad a futbalcsapat foglal- 
koztatasara es a tavaszi programm 
összeállítására. Ennek egyik meg
nyilvánulása, hogy március 8-ra 
lekötötte a szomszédos NeSE jő 
jatékerejű csapatat Mohácsra, ba
rátságos meraözesre. A tavaszi 
szezon megindulását vezeti be a 
NeSE— .MTE barátságos talál
kozó.

— Két cso líd lá ny  é jje li ka- 
lanuozása Érdekes ügyet nyo
mozott ki a rendőrség. Az egyik 
Kossuth Lajos uccai ház tulaj
donosnője panaszt tett, hogy é j
szaka folyamán a kert kerítését 
megrongállak. A nyomozás meg
indult és megállapította, hogy két 
nemet cselédlány igen kalandos 
utjának a nyomai a kerLés meg
rongálása. A két leány vasárnap 
ejjel az Emmert féle kocsmában 
mulatott s éjszaka indultak haza 
Az egyik 16, a másik 13 év kö
rül van. Útközben elhatározták, 
hogy az egyik Kossuth Lajos utcai 
hazban szolgaió kocsis ismerősü
ket felébresztik. Miután a kapun 
natn udtak bemenni, a kertek 
fele indultak. A sötétben össze
vissza járkálták a mezőn, mig 
aztan a keriekbe kerültek s itt 
drótszeges kerítésen másztak át, 
volt ahol a kerítés léceit megron
gálták, mig aztán elérkeztek a 
kocsis legényhez. Ezt felköltöliék, 
félóráig elbeszélgettek s aztán, 
mint akik jól végezték a dolgu
kat, hazamentek aludni. Az eset
hez sok megjegyzést lehetne hoz
záfűzni, azonban azt hisszük a 
leghelyesebb egyszerűen arra 
utalni, hogy a cselédtartó ilyen 
kiskorú lányokat éjszaka idején
ne engedjen elmaszkálni. Még 
táncra sem.

-  Jogerős Tasi János Íté 
lete. Megírtuk, hogy a pécsi 
kir. törvényszék ítéletét, amellyel 
Tasi János mohácsi gazdálko
dót életfogytiglani fegyházra 
Ítélte, a kir. ítélőtábla is jóvá
hagyta. Az ítélet most a kir. 
Kúria jóváhagyásával jogerőre 
emelkedett.

Felelossaerkesitö : 
B Á N  A N D R Á S .

Laptala|dono» é i liládé i 
FRIDRICH OSZKÁR.
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N Y I L T  T É R
A ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség).

Köszönetnyilvánítás.
.Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen feleség, 
anya, anyós, nagyanya és rokon
S ch leicher A ndrásné
elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat, részvétük kife
jezésével, virágküldéssel, avagy 
a temetésen való megjelenésük 
által enyhíteni igyekeztek, fogad
ják ezúton is a leghálásabb kő- 
szőnetünket

Mohács, 1936. február hó 28.
Gyászoló család.

A vagy 3  szobás lakás és 
1 üzlethelyiség 

I<  I A  I )  <>
Horthy Miklós nti rész vagy 
Árok occa 2. számn házrész elkü
lönített udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizetési feltételek 
mellett Bővebbet Schlitzer Emil 
háztulajdonosnál Horthy M. u. 19,

1065. szám. 1936. vht.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
dr. Síéin Alfréd pécsi ügyvéd 
által képviselt Pécs Baranyai 
Központi Takarékpénztár r. t. 
végrehajtató javára németbólyi 
lakosok végrehajtást szenvedők 
ellen hátr. 769 pengő 65 fillér 
töke és jár. erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1934. évi 1008. 
számú végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőktől 1935 
év március hó 23 án le-, illetve 
felülfoglalt 2939 pengő 12 fillérre 
becsült ingóságokra az 1908 évi 
XLI. t. c 20. § a alapján fent 
megnevezett, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is 
az árverésnek végrehajtást szen
vedek lakásán M ém etbólyban, 
rrajd folyalólag a szőlőhegyben 
levő pincéjükben leendő meg
tartására határidőül
1936. évi márcits hó 5. nap

jának 15 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt búto
rok, tehenek, lovak, sertések, 
pincefelszeielés, hordók és egyéb 
ingóságok a legtöbbet igé 
rőnek készpénzfizetés elle
nében, el fognak adatni. Az 
árverés alá kerülő ingóságok a 
becsérték 2 3 ánál alacsonyabban 
végrehajtást szenvedők bele
egyezése nélkül el nem adhatók.

Olyan ingóság árverésén, 
amtlynek btcsertéle 1000 pengőt 
meghalad csak az vehet részt, 
aki 10 o/o bár.alpenzt letesz.

E zen  árverés m eg ta rtásá t a 
h a tá rn a p o t m egelőző utolsó  
e lő tti h é tkö zn ap o n  a lu líro ttn á l  
be k e ll  je len ten i.

Mchács, 1936. évi február hó 
12. napján.

P o g án y  Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Kb.10 kocsira való

s z é n a
eladó.

Kossuth L. u. 73.

£  / a d ó /
M éhcsa ládok, k a p tá r a k ,  

p ö rg e tő  és nád-
Rapi pályafe/v.
M ohács, P á lyaudva r.

Szentháromság utca 41 sz.

ház
olcsó á ro n  sürgősen  

eladó .
Bővebbet: Popper Sándor cégnél

Ingatlan eladás.
A mohácsi fe lső , középső-, 

alsómezőben, valamint a sziget
ben levő szán tófö ld jeim ből 
20 holdat szabadkézből eladok.

Érdeklődni lehet
K ovács ics János
Prakatur ucca 34. szám

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  á ib c  $ i I s  ii a I
Wíohács Ú jv á ro s h á za .

Javitásf, vésést gyorsan és olcsón személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s il lá r ,  
rá d ió  és v illa n y s ze re lé s i anyag kaphatók

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

IT E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n agyobb  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás1* szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén. Jelentkezni leheti

B á n  A n d rá s  h ite l iro d á b a n ,
vagy az egyes hivataléiban levő m e g b íz o t tn á l.

Fridrtch Oszkár könyvnyomdára, Mzháes

Kész vasablakok min
denféle méretben és 
kivitelben kaphatók

P B 1 C S  ÁMTAL
mű- és épületlakatos mesternél 

Apponyi utca 20 sz.
Saját házban.

P i a c i  á r a k i  t,.«"rírci B 
Búza — — 16 70 P
Zab — — 15 60 P
Rozs — — 15 — P
Árpa — — 16.— P
Tengeri m. 13.80 P 
Bab — — 2 4 - -  P

1500. szám 1935 vht.

Árveiési hirdslmsny.
Az 1881. évi LX t. c. 102. §- 

a értelmében közhírré teszem, 
hogy dr. Heller Zoltán buda
pesti ügyvéd által képviselt Gróf 
Testvérek végrehajtató javára 
mohácsi lakos végrehajtást szen
vedő ellen 150 pengő tőke és 
járulékai erejéig a budapesti köz
ponti kir járásbíróság 1935 évi 
217 048. számú végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőtől
1935. év október hó 24 én ie 
illetve felülfoglalt 1485 pengőre 
becsült ingóságokra az 1908. évi 
XLI. t.c . 20. § a alapján fent meg
nevezett, valamint zálogot szerzett 
más foglaltatók javára is az ár
verésnek végrehajtást szenvedő 
lakásán Mohácson, Horthy 
M ik lós  u t 19. leendő megtartá 
sára határidőül
1936. évi március hó 6. nap

jának 11 órája tűzetik ki,
amikor a biróilag lefoglalt búto
rok, zongora, rádió, kerékpár 
és egyéb ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés ellené
ben elfognak adaini. Az árverés 
alá kerülő ingóságok a becsérték 
2 3 ánál alacsonyabban végrehaj
tást szenvedő beleegyezése nél
kül el nem adhatók.

Olyan ingóság árverésén, 
amelynek becsértéke 1000 pen
gőt meghalad, csak az vehet 
részt, aki 10 százalék bánatpénzt 
letesz.

Ezen árverés megtartását a 
határnapot megelőző utolsó 
e .ő tti hétköznapon tlu liro tt-  
nál be ke ll je len ten i.

Mohács, 1936 évi február hó 14

Pogány Vilmos sk,
kir. bir. végrehajtó.

Vendéglősök
figyelm ébe!
P a p írs z a lv é ta , m in
den nag yságb an  és 
á rb a n  legolcsóbban  

k a p h a tó :

FRIDRItH OSZEÁB
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67
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