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I’nsí h‘Ma
azért írunk, mert ma egy hete nem 
ak .Műk az ünnepi hangulatot zavarni. 
Nen akartunk iinnepronlók lenni, noha 

s at subjectiv érzéseink mélységes 
niecbolr-okozás. késéiíi panaszokban 
keie-tek inat a kitörésre. A márciusi 
; :l;. napok emlékéi kellett volna mél
tatnunk. de toliunk megtagadta a kö
teles obedienciát, mert lelkünk teie 
volt keserűséggel, látván gúnyos pa- 
iodi ■ aí azoknak a történelmi jelentő- 
-t. ü eseményeknek, melyeknek reflexe 
<. mai idők hullámos síkú tükrében 
eltorzulva verődik vissza.

Nehéz ünnepelni, a mikor sírva 
kell látnunk, hogy a verbefojtott sza- 
bads első iellángolásából Pi,ónixként 
kir.e.-! magasztos eszmék, minő emi- 
eiiiei a sajiúszabadsag is. egy ember

in mint züllött
Istenkisérlés: Jókai, Petőfi, Vas- 

váry Pál neveit emlegetni és tetemre 
hívni az akkori nagy, magasztos, lel
kesítő eszmék véres aulodaféjához.

< sud latos kedvezése a véletlen
nek. hogy a héten Budapesten lezaj- 
1 nt nagyarányú kommunista tüntetés 
nem esett pont össze március idusá- 
1 az ünnep; szónok onnan a Petőfi- 
szoboi talapzatáról rámutathatott volna

T Á R C Z A.

Válságos percek.
— ‘i HirUp* e.-edcti tárcája.

Irta : Némó.
Négyen ültünk a nagy terraszon, mely 

kellemes árnyékos hely volt a Dunára néző 
domboldal tövében épült présház előtt, ahol 
3 nyári hőség elől egy nagy kerek asztalnál 
P'pa füst és kitűnő behütött zöld szilvánvi* 
bor mellett. hallgattuk házigazdának és 
kedves Józsi bátyánk jó izii anekdottáit, 
arekdotta elmondása után N- Lajos városi 
adótiszt feladja a kérdést, hogy ki volt már 
éli-’eben olyan helyzetben mikor élete csak 
e?.v hajszálon függött és ha volt beszélje 
t! fiinak körülményeit. Helyeslés kisérte a 
feladott kérdést, mert kiderült, hogy mind 
a négyenknek életében voltak ilyen válságos 
percei.

A kérdést feltevő kezdette meg az el- 
beszélés sorát itt, közlöm saját szavait: 
Pár éve már annak, egy fontos ügyben 
kellett a pénzügyminisztériumba mennem. 
Mivel egész éjjel vonaton ültem, meglehe- 

kVi rótt ábrázatta: értem fel a fővárosba. 
‘a ahányszor Pestre megyek és éjjel utazom, 
a fe eikezes után rögtön gőzfürdőbe szok- 

az inteinacn nale hazaaruió marlaiócai- 
ból összevet odött hordára, houy: ime 
a szabados sajtó a „Népszava" és tár
sainak nemzetgyilkos nrolesei!

Ide csúszol* le az a fenséges, 
nagy eszme: a sajtószabadság? Sza
bad ott ünnepelni, a hol az ősi tradí
ciók, a legszentebb állameszme tem
plomának a 'lakait világos nappal osz- 
tendaliv hetykeséggel veri be büntet
lenül egy világváros piszkából össze
verődőit csőcselék, mely a „Népszava" 
sakálemlőiből szívta m gába az anya
tejet ?

Hát nem elviselhetőbb volt e vál
jon annak a pápaszemes K. K. cenzor
nak a vörös plajbasza, mint a mo. tani 
vörösszekiűs és vörö-nyakkendős, pro- 
Ietári mivoltjukkal kérkedő hazátlanok 
„feszítsd ’iieg!‘‘-et ordító osztálygyü- 
lö’ete. mely n ■»gött az 1919. május 
1-től augusztus 2-ig lezajlóit idők vé
res borzalmainak emlékei ködlenek?

r> abban v?n a „jogállam" is
merve. hogy a „Népszava" és társai 
ezt a bűnös játékot büntetlenül tovább 
űzhessék ?

1919. augusztus 30-ikan Mészá
ros László, a szemérmetlen renegát
S. H. S. varmegyei főjegyző lapunkat, 
mely mindenkor a megalkuvást nem 
ismerő, szeplőtlen, tiszta hazafiság ár
tani menni, amely után a fürdőborbély ter
mében szoktam magam megborotváltatni, ez 
alkalommal is oda tértem be. Bár meglehe
tősen sokan voltunk, mégis rövid várakozás 
után sorra kerültem, ha jól emlékszem a 
4-ik széken foglaltam helyet, mely a kijárat 
és a nyugvóterem ajtaja közt álló tükör 
előtt volt. 8 segéd végezte egyhangú pon
tossággal a munkáját Már a várakozási idő 
alatt, amikor szétnézve megfigyeltem és 
mintegy kiválasztani iparkodtam, hogy me
lyikkel borotváltassam magam, feltűnt gyors 
munkájáról a 4-ik széknél dolgozó segéd, 
aki megkülönböztető udvariassággal szol
gálta ki a reá kerülő vendégeket. Mikor az 
előttem megborotvált vendég helyéről fel
kelt, az én segédem hogy hogy nem, 
azért e mert észre vette, hogy mennyire 
figyeltem — egyenesen hozzám jött és a 
legudvaiiasabban felszólított, hogy foglaljak 
helyet; pedig biztosan tudom, hogy ezen 
széknél nem én jöttem volna soria. Elfog
lalom helyemet, ő szépen beszappanyoz, 
arcom egyik felét már le is borotválta. Meg
jegyzem, hogy borotválás alatt soha sem 
szoktam a borotváidra nézni, hanem vagy 
olvasok, vagy az előttem levő tükörben 
látszó és várakozó idegen arcokat figyelem ; 
— de ekkor, mint egy belső intelemre, a 
segédre néztem, épen az állam alatt a nya- 1 
kamat kezdte volna borotválni, mikor a lég

zésétől volt áthatva. csak azért, mert 
minden óvatossagunk dacára i> bele
sóhajtott ' ngjába ittolt elnyomatá
sunk keserű fájdalma, — egy könnyű 
gesztussal betiltotta. Egy lukudusi 
ebed sziesztája közben az ujjai közt 
babrált fogpiszkálóval egy demi cerclét 
irt le a levegőben s a közepébe bökött 
es punktum, — a „Mohác-i Hírlap" 
közel két évig nem jelenhetett meg. 
Egy cseppet sem lepett meg bennün
ket ez az. attrox intézkedés, kezükben 
volt a hatalom s ők éltek vele a nél
kül, hogy az S. H. S jogállam jelle
gét feltették volna. .\ii azonban — úgy 
latszik — a jogállam ninibu ónak ál
dozati!' dobjuk legvitálisabb érdekein
ket a békés fejlődés biztosítékait, kü
lönben a destruktív sajtó nem űzhetne 
oly szabadon eszeveszett orgiáit akkor, 
a mikoi sötét bűneinek emlékeit rövid 
5 esztendő óta még nem födhette el 
a luledés pora.

Nem tudtunk a sajtószabadság 
ünnepén tirádákat zengeni, meit éppen 
a sajtó szertelen elfajulása miatt ön
tötte el lelkünket a nemzetünk sorsa 
fölötti aggódás bús elégiuja Vagy csi
nálja meg a kormány a nemzete lenes 
sajtóval szemben azt a bizonyos demi 
cerclét, vagy nyugodjon bele, hogy e 
nemzetellenes sajtó vörösnyakkendc - 
nagyobb rémületre látom, a segéd a borot
vát nem úgy tartja a kezében mint kellene, 
hanem marokra fogja és a másik kezével 
az én államat feszíti fel és vigyorgó ábrá- 
zattal nézve rám, fogai közt mormogja, »egy 
szót se szólj, imádkoz magadban, mert most 
meghalsz*. Minden hajam az égnek állt, 
szólni nem mertem, de mozdulni se, mert 
féltem hogy menten belém vágja a borot
vát. E pillanatban, mint a villám cikkázás 
és gyorsabban mint a gondolat, a fölém 
hajuló segédet a jobb lábammal úgy rúg
tam hason, hogy hányát a háta mögött álló 
tükörbe esett, mig én székemről felugorva 
futásnak eredtem — egyre kiabálva, hogy 
a 4-ik szánni seged megőrült. A nagy kava
rodásban, mely ezt követte, az őrült segéd 
ahogy feltápászkodott a marokra fogott 
borotvával kezében gyilkost kiabálva a keze 
ügyébe eső első embert fogta el és annak 
nyakát akarta elvágni, de ekkorra már többen 
hátulról le fogták, ártalmatlanná tették és a 
nem sokára megérkező mentők elvitték Ez 
voli eddig életemben a legválságosabb perc. 
No Józsi bátyám most te mondd el a tiedet.

•Hát fiaim én iövid leszek, mert az 
én >válságos percem* — mely életemben 
előfordult, János barátunkkal együtt volt és 
pedig akkor mikor gyerek korunkban, a 
szomszédék gyümölcsösében az érett ba
rackokat lopkodtuk és egy ilyen alkalommal
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taponcai a Kun Bélák és Karolyi Mi- 
haivok éltetésével riasztga>sak < be qs 
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Keressük a jót ! . . .
Dr. Frey lános március 15 én a Mo

hácsi Iparosok Olvasókörében tartott ünnepi
■ kieme te, hogy a hazáért nem 

beszélni, hanem tenni kell. l egye meg min- 
ötelességét ott, ahol van a saját po* 

'iciójánan fokozatosabban, mint eddig és az 
eredmény nem maradhat el.

Dr f rév a maga részéről már aznap, 
kérőbb a felúr asztal mellett rögtön tett is. 
Lehet, hogv a szónoki lendület hevében, 
de inkább hisszük, hogv tudatosan, papi, 
lelkipásztor: kötelességének magasztos ér
telmezésében nyílt, < Szinte szavakkal muta
tott r.i a mohácsi társadalom széthúzásának 
okára, íekélves sebere

Ez lsedig az, hogy <ő/ a hibát, a 
rosszul keresik az emberekben. • És mint
hogy emberek vagyunk valamennyien, ter
mészetesen találnak is. Vagy hol van hibát
lan. makulátlan ember? Mutassanak csak 
egyet is. mert arra valamennyiünknek nagy 
szüksége lenne.

Foiditsuk meg a dolgot Keressük 
egy-zer a jót, a nemeset embertársainkban. 
Ez az ut aztán biztosan elve et a megér
téshez. a békéhez, a melynek eredménye a 
közös aikoto munka lesz, amely a meddő 
személyi harcok alatt teljesen a hattérbe 
szorult.

Az a tény, hogv ezeket a gondolato
kat általános taps és helyeslés fogadta bi-

zonyítia. hogv dr. Frey a helyes okot t - 
lálta eí es bizonyítja azt. hogy az emberek
ben meg van a hajlandóság a megertesre, 
a közős, váll vetett munkára.

Ez a hajlandóság nem jelent senki 
részéről elvfeladást, nem jelenti politikai 
szabadságának feláldozását, de jelenti az 
összefogást, az akaratot politikán kívül alio 
kérdésekben, amelyek a város, vagy a tár
sadalom közös javát érdekeit es ügyeit 
célozzák i - .

[ bbol a szempontból kell bonckes 
alá venni dr. Beck Alajos városi párt ter
vét ’s. a melyre elfogultság nélkül, csupán 
a kérdés megvitatása szempontjából a kö
vetkézéi megjegyzéseket kell tennünk:

Dr. Beck Alajos békeszózatának min
denesetre meg van az a humoros háttere, 
hogy a helyi ádáz gyűlöletről és személyi 
harcokról oly hangon beszél, mintha azok
tól eddig oly messze lett volna, mint Makó 
Jtiuzsálemtől. Ez a hang pedig kétségeket 
ébreszt az őszinteséget i.letőleg.

Fokozza ezt az aggodalmat az is, hogv 
ép a legutóbbi időben egészen a béke
szózatig minden szám a felelőssége alatt 
megjelenő helyi lapban a legélesebb táma
dásokkal volt tele mindenki ellen, aki szá
mottevő) közéleti szereplő, vagy ha nem is 
az, de nem az ó elveiket vallja és nem az 
ő Istenüket imádja.

A mái ól-holnapra való megjavulásban 
senki sem hisz és mindenki önkéntelenül 
okát keresi annak, hogy oly hirtelen for
dultak meg a nézetek cs változott meg a 
harcmodor.

A szózat további hibája, hogy' ismét 
programmot 

kérünk, de pártunk 
hogy ki sem ismerjük 

Mohácson különösen fé
mért azok munkája az 

elnökség és a tisztikar megválasztásán kívül 
legfeljebb csak meddő csatákban szokott 
kimerülni.

csak pártszervezésről szól, de 
nem ad. Engedelmet 
van elég. Annyi, 
magunkat közte.
lünk a pártoktól,

megértésre,

jelent senki

És még valamit, aini a múlt után 
szinte logikusan következik: azok, akik az 
eddigi harcokban oly élesen állottak egy
mással szemben, ha a város érdekeit tény
leg szivükön viselik és fontosabbnak tart
ják azt a személyes érvényesülésnél, semmi
esetre sem vállalhatnak vezető szerepet, 
legalább is egyelőre nem. A város közön
sége két táborra oszlik és kölcsönösen bi
zalmatlan a másik oldai vezetőivel szemben 
s ez a bizalmatlanság máról holnapra nem 
múlhat el, csak tálán idővel, a mikor látja, 
hogy végre tényleg mindenki munkához 
fogott

Uj emberekre van szüksége Mohács- 
í nak, a kiknek a neve tiszta maradt és a

kikhez mindkét oldalról bizalommal köze- 
lednek.

Ezek aztán ne pártot alakítsanak, |u. 
nem munkaprogrammal jöjjenek és a páp 
önmagától fog mellettük kialakulni.

De: . . • Keressük a jót! . . .
A jó az, hogy valahonnan egy szál 

deszkát már leraktak a megértés hiújához 
és ha komolyan akarják mégis, a többit 
közösen rakhatjuk le. <zs.

Március 15.
Délelőtt.

Mintha a természet is ünnepelt volna, 
a szabadság ünnepén világosabb, barátsá
gosabb színe volt a napnak, Nemzetiszinü 
zászlókkal díszített házak utcasorán vezetett 
utunk a belvárosi templom felé, hol reggel 
9 órára az összes hatóságok, hivatalok, 
egyesületek, intézetek és a sajtó hivatalosak 
voltak az ünnepélyes szent misére Dr. 
Frey /ános apátplébános fényes papi segéd
lettel celebrálta a szent misét, melyen ismét 
heigazolást nyert, hogy a fogadalmi templom 
megépítése halasztást nem tűrő sürgős fela
data Mohács városának, mert még az isten
tiszteletek méltóságának is rovására esik, 
mikor a szűk szentélyben egy ilyen mintás 
istentiszteleten egymásba botolva tolong az 
assistentia. A zsúfolt templomhajójában a 
hivatalosak alig fértek meg, mikor az 
introitusnál dörögve zúgták be a fakó ár
kádokat Tóbei (itiszti orgonajátékának ha
talmas, tömör akkordjai. Apátplebánosunk 
hatalmas átléta alakja fényes egyházi orna- 
tusaban lekötötte a figyelmet és meggyőző
désünkké érlelte, hogy az imádkozó ájtatos- 
kodásra bizan alkalmasabb egy csendes ki- 
mise, Tóbei üuszti urfelmutatás táján egy 
gyönyörű egyházi éneket énekelt, melyben 
remekül olvadt össze az imádságos áhitat 
a honfibanatot siró hazafias érzéssel, Tóbei 
gyönyörű baritonja inég urfelmutatás után 
is soká ott vibrált a meghatottságtól zsib
badt lelkekben s csak akkor ült el emléke, 
a mikor ezer férfi és gyermekajkon csendült 
fel a magyar hiszekegy. A mise végével, a 
hogy elhangzott a:... benedicat vos om- 
nipotens Deus ... az egész zsufoit templom 
közönsége állva énekelte ei a magyar Hym- 
nust, melyet a pontitikaló apátplebános egész 
assistenciájával is ailva hallgatott végig az 
oltár zsámolya előtt.

Műsoros ünnepély a Körben. 
Este ö inára nagy közönség verődött egybe 
az Iparosok Olvasóköre nagytermében meg
tartandó műsoros estélyre, melynek külö
nösebb érdekességet kölcsönzött az a kö- 

I rülmény, hogy ezen lesz dr. Frey János^

mindkettőnket a szomszéd bácsi ki napon
kint lesett ránk a fan szorított, ahonnét 
egyenkini kellett az ingünk derekában meg
rakott barackkal lejönni, mikor is a kezében 
levő spanyol náddal a kimondhatatlan test 
részünkre ö 6 kaptunk; mert ugye János 
más választásunk nem volt, vagy ez, vagy 
egy ugrás a magas fáról, ami lábtörés, vagy 
más egyébbel járt volna. No de aunal érde
kesebb lesz Gyuri barátunk-é. ugye Gyurka; 
fordult felé Józsi b<i ánk, aki a közben a 
pincéből egy régi (1900) hordóból hozatott 
fel egy katicsoval, melynek alapos meg bírá
lása után Gyurka elkezdte elbeszélését

Tudjatok, hogy 1914-ben az első tábori 
ezreddel én is Galíciába kerültem, a lima- 
novai csatát megelőző reggelen 4 órakor 
keltünk tel, a hirtelen bekapott reggeli után 
azonnal hadsorba álltunk, körülbelül 3 kilo
méter hosszú frontunknak a mi századunk 
volt a közepe. Mellettem jobbról egyik iskola
társam T. Ferenc jb. jegyző volt, mint e. é. 
önkéntes tizedes, balról pedig egy paraszt 
fiú Unnepies némaságban vonultunk egy 
iTioit erdőn at, alig haladtunk fel kilométerre, 
’’ 'Kői emelkedett érzésünkét már megzavarta 
a harc i zaj Az ellenséges tüzelés egyre tar
tott. mi mind közelebb értünk hozzá és 
nt-haiix perc múlva mar egészen benne 
voltunk A lövegek csak úgy suhogtak a

levegőben, gyakran a fejünk felett repültek 
el agakat és leveleket téplek. V.grc a sík
ságra értünk, ekkor láttuk, hogy az ellen
séges front nincs is oly messze; tüzeltünk, 
'csak mélyen célozni vezényelt kapitányunk. 
Mindenki magával volt elfoglalva és csak 
az előtte levő célpontot figyelte, amely foly
ton változott, de egy éles, még a harci zajt 
is tulsivitott sikoly bal fele való) pillantásra 
kész etett és ekkor láttam, hogy alig 10 lé
pésre baloldalamtól a paraszt fiút egy gránát 
szilánk derékon kettészakította. Egy másik 
gránát, az előttem levő vastag tölgyfától 
mmtegy húsz lépésre vágódott a földbe oly 
erővel, hogy a kicsapott föld tömeg engem 
teljesen eltemetett, bár éreztem, hogy rajtam 
nem sok föld lehet, mert a harci zajt, mely 
az ellenségre való előre törést jelezte igen 
jól, közvetlen közelből hallottam, sőt a nehéz 
roham lépéseket is, még is oly halálos fé
lelem vett erői rajtam az élve való eltemetés 
miatt, hogy ájulás környékezett, mtt később 
annak ulajdonitottam, hogy annak a kis 
levegőnek, mely bentszorult fogyta volt 
ros-zullétemnek oka; inig végre a rajtam 
keresztül rohanók közül egy valószínűleg 
hátizsákomban való megbotlás által rajtam 
keresztül nem bukik és puskám kiálló csövé- 
beiy magát meg nem üti, miáltal a rajtam 
levő föld meglazult annyira, hogy fejemet

felvetve az a földtől megtisztult és ekkor a 
bennem megbotlott bajtársam a földet rólam 
lehányva, kellemetlen helyzetemből meg
szabadított. Ez volt éltem legválságosabb 
pillanata. Végre én maradtam, mindannyian 
várakozó pillantást vettetlek rám; hát fiuk 
én is elmondom életem legválságosabb 
percét. Mint tudjátok n Szerbiában voltam 
a háború első felében. A valjevó körüli 
harcokban megbetegedtem és a tábori kór
házba kerültem. Innét 2 hét múlva a nem 
messze levő zászlóaljamhoz kellett bevonul
nom. Mivel a zászlóalj alig 3 órai járásnyira 
volt a tábori kórháztól, gyalogosan útnak 
indultam. Alig félórai gvaioglas után, az 
országút kanyarulatánál egy keletről az 
országútim torkoio másik utón egy szembe 
jövő paraszt fogattal találkoztam, melyet egy 
kalugyer (szerb barát) hajtott Alázatosan 
köszönt, majd tiszta magyar kiejtéssel, kér
dezi hogy egyedül hova megyek?

Röviden megmagyaráztam utam célját, 
ő erre felajánlotta, hogy mivel ő is egy jó 
darabon arra megy — üljek a kocsijára és 
csak nem fele utat tehetek meg kocsin, mely 
annyival is kényelmesebb volt, mert itt az 
országút emelkedett és egy hegy tetőre veze
tett fel, mindkét oldalán erdővel szegélyezve,

(Vége köv.)
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apátolebánosunk nyilvános társadalmi 
Szereplésének debűje.

\z ünnepi műsor a kulissák mögött 
elhangzóit magyar hiszekegygyei kezdődött, 
méh "után Hemrich József szavalta el kitűnő 
hangsúlyozással Petőfi -Talpra Magyarját.* 
i7,r Ferenc: Mi a haza* című poémát 
adta elő. Kár, hogy ezzel a figyelemreméltó 
tehetséggel hozzáértő emberek nem foglal
koznak Előadása színes, kifejező, rapsódi- 
l<us kitörései hatásosak, szóval nem mű
kedvelők átlagából való.

Ezt követőleg X'ickmann Ferenc a 
/Vándor madár* cimú melodrámát szavalta, 
melyet zongorán Schneider Lajos ig.-tanitó 
es hegedűn Bokor Imre kisért. Nickmann- 
ban már az iskolázottabb szavaló jelentke
zett. Felállásában hanghordozásában, gesztus 
nélküli előadásában már a modern dekia- 
matort élvezhettünk. Schneider és Bokor 
fülbemászó zenekisérete lágyan és andalító 
bájosan simult az atérzéssel előadott szö
veghez A zárószám előtt a kis Vorisek Baba 
szavalt el kedves csicsergéssel egy jól meg
választott poémát. A műsort a - Hazaáruló* 
cimú eg) felvonásos színmű fejezte be, 
melyben ismét Führer Ferenc vitte el a ba
béri' Dr.!Frey János ünnepi beszéde tanul
ságos előadás volt, melynek alapgondolata 
az volt, hogy ma nem beszélni, hanem 
tenni kell. Dr. Frey nem szónoki hatásra 
vadászott, de beszédének meggyőző érvei 
annál hatásosabbak voltak.

A társasvacsora.
Az ünnepély után bankett következett, 

amelyen 70-en vettek részt. Kiss bácsi hal
paprikása a legjobb alap volt a jó hangu
lathoz. A vacsora alatt Keinráth Zsigmond 
köri igazgató mondta az első felköszöntőt. 
Majd dr. Frey János válaszolt. Felköszön
tőjében, amely talán még lendületesebb volt 
az ünnepi beszédnél is, beszélt a mohácsi 
torzsalkodásokról is. Ezeknek okát abban 
látja, hogy itt csak a hibát, a rosszat kere
sik az emberekben és azt élezik ki. Pedig 
ha megfordítanák a dolgot hasznosabb 
lenne. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a rosszat elnézni, elhallgatni kellene, 
sőt igenis foglalkozni kell vele, azonban 
szeretettel kell közeledni kérdésekhez. Igy 
a rosszat jóvá, a jót még jobbá tesszük. 
Felszólalt még Márton János és Dobszay 
Mátyás. A vacsora a késő éjjeli órákba 
nyúlt el. Az uj vendéglős kiszolgálásával 
mindenki meg volt eiégedve.

Vízvezetéket és villanyt Scháffer 
szerel.

A képviselőtestület közgyűlése.
Hétfőn délután Mohács nagyközség 

:c, . .sdőtcstülete közgyűlést tartott, amelyen 
ez g’j szer csak nyolc tárgy volt napirendre 
tűzve

Ezek közül simán ment keresztül a 
> z-ép; bábák díjazásának megállapítása, a 
f et l uzavalutában intéztek el.

Nagyobb vita volt a vaskompok javi- 
i.. inkálatainak odaítélésénél. Ajánlatot 

tc-t. a áoszt-gépgyár és Varga Ferenc Zeit- 
' - l e jnccel közösen. Az olcsóbb ajánlat 
«arga Zeitvogelé volt, Roheim Jenő és 
-- t dr. azonban azt vitatták, hogy a két 

lénvegében különböző s bizottsági 
é 5t kívántak. Dr. Prakatur Ti n is

- bb ajánlat elfogadását indítványozta, 
közgyűlés meg is tett.

• z átkelési dijakat a következőképen 
;áap-’otta meg: gyalogos 500 K, állatok 
* *0 K, üres kocsi 1500 K, terhes kocsi 
3000 K.

A községi földek bérlői ügyében tel- 
■•-'aiinazták az elöljáróságot, hogy a bért 
"em fizetők ellen indítsa meg a pert.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a beton- 
epnési kölcsönből fennálló 3!9.52o koronát 
visszafizeti.

A tárgysorozat következő pontja Rátkay 
*st;án hírlapíró és özv. Traubert Józsefné

megőrzés végett a községházán átadott bú
torok ügye volt. A tőjegyző ismerteti az 
ügyet, miszerint Ratkay István Mohácsra ér
kezések éljél . -■ ■■ v ; ■
bertné eiien, hogy egyes bútorait, amelyeket 
házvezetőnője hagyott ott, jogtalanul bírlak 
A csendőrség a kérdéses bútorokat bűnjel
ként lefoglalta es megőrzés végett a községi 
elöljáróságnak átadta. Rátkay kérte Leovics 
János bírót, hogy azokat, — miután szerinte 

’Jgvis őt illetik, — adják at neki. Leovics 
biró jóhiszeműen teljesítette a kérést.

A bíróság azonban Traubertnénak adott 
igazat és kimondotta, hogy a bútorok hát
ralékos bérek feieben jogosan megilletik 
Utasította az elöljáróságot, hogy a bűnjel
ként lefoglalt bútorokat adja ki neki.

A bíró erre Rátkayhoz fordult, mint a 
kinél ezek ideiglenesen voltak elhelyezve, 
hogj adja ki. Rátkay azonban a kiadást ke
reken megtagad'.

Az ügyhöz elsőnek dr. Prakatur szólt 
hozzá, aki indítványozza, hogy Leovics Já
rt* s ellen fegyelmi e’járást indítsanak, magát 
az ügyet pedig a javaslattal szent ben ne a 
polgári, hanem bűnvádi útra tereljék’.

Schmidt Karolj’ a fegjelmi eljárás ellen 
, mert ■ ge mii

kétségén felül all. Meg kell azonban állapí
tani vele szemben mindeneseire az anyagi 
felelősséget.

Dr. Irts Jenő szerint ne a község, ha
nem Traubertné pereljen tovább.

Dr. Auber Tivadar azzal érvel, hogy a 
bűnjelek kiadása szokás.

A közgyűlés végül is úgy határozott, 
hogy dr. Schmidt Miklóst bízza nteg, liogv 
az eljárást megindítsa a bútorokért s tea 
bízza, hogy polgári, vagy bűnvádi utón in
dítja-e meg.

Könyvek.
Hankó Márton: Tizenkét testgyakorlat 
tornaszer nélkül „Universal‘‘ szoba-torna 

rendszer szerint.
Hankó M irton, a pécsi állami főreál

iskola tanára 16 oldalas, könnyen átvehető 
ismertetésben 12 testgyakorlatot közöl szak
szerű tollal. A napi testgyakorlatok szüksé
gét külön nem szükséges magyarázni. Fon
tos azonban ezekben a rendszeresség, es a 
módszerek oly megválasztása, amelyek élet
körülményeinknek megfelelnek. A könyvecske 
uj módszert közöl, amely az eddig kevés 
figyelemre méltatott mélj- lélekzésen és sza
bályozásán uj alapokra van fektetve.

Az „L'niversal" módszer előnyei: a) 
Egyszerűség és természetesség. A mozgások 
nem bonyolultak, nem mesterkéltek és nem 
fárasztók, hanem egyszerűek, természetesek, 
a lelket, testet felüditik, nemre és korra való 
tekintet nélkül mindenki által végrehajthatók.

b) Egyetemes, harmonikus izomképzés, 
amelyben egyik izom a másik rovására nem 
lesz kifejlesztve. Az összes izmokra való ha- 
tásával a test erejét, munkabírását és egész-

I ségét állandóan fenntartja s eredménye a 
szép test kialakulása, karcsúság, egyenes 
testtartás, könnyed mozdulatok, stb.

c) A testgyakorlatok logikus sorrendje.
d) A gyakorlatok egymásra következé

sének nagy áttekinthetősége és könnyű em
lékezetben tartása.

e A tüdőnek bőséges oxigén felvétel
hez való szoktatása, valamint lehetőleg erős 
mellkas kifejlesztése.

f) A rendszer könnyű alkalmazkodása 
a rendelkezésre álló időhöz

A könyv alapára 1 K, a mindenkori 
könyvárusi szorzószánunal szorzandó. Kap
ható Fridrich Oszkár könyvkereskedésében.

♦
Kató: * Könnyek.* A tiszta iro

dalmat szeretőknek íródtak e versek. Halk, 
bánatos líra Tompított zokogások egy sen- 
sibilis lelkű es absolut értékű verselő költő: 
magányából, csendjéből. Rlug Kató kelte

men; ei úgy a helyi, mint a fővárosi lapok
ból <Personata> jelzéssel sokak előtt isme
rések már es bizonyára sokan örülnek e kis 
gvüjtött kiadásnak.

Ara 8000 K, bibliofileknek számozott 
es kezzel írót: autogrammos példánj- 10 000 
korona. — Kapható Zsuzsits-tőzsdében es 
Tóbel Gusztáv urnái.

HÍRE K.
— Halálozás. A pécsi egyházmegyé

nek ismét gyásza van: Szabó Imre nyug, 
plébános papi hivatásának teljesítése közben 
szerzett betegség következtében márc. 18 án 
hajnalban elhalt. — Hült tetemeit kifejezett 
utolsó kívánságához kepest szülőhelyére: 
v ária Gyűdre szállították. A jólelkü, előzé
ken; modorú öregurat Mohácson közszeretet 
vette körül és hirtelen halála fárdalmas meg
döbbenést okozott. — Itt említjük meg, hogy 
a Mol-.áes esperes kerületi papság Szabó Imre 
elhunyta alkalmából koszorumegváltas címén 
a Szociális Misszió) Társulatnak kétszázezer 
koronát adományozott

A .Mohácsi Muzeum Egyesület* 
felhívja választmányi tagjait, hogj- f. hó 
23 án, vasárnap d c. 11 órakor az áll. polg. 
iskola tanári termében a rendkívüli választ
mányi ülésen megjelenni szíveskedjenek. Az 
elnökség.

Március 15. a ref. elemi iskolá
ban. A növendékek reggeli istentisztelet után 
a nagy iskola termébe gyűltek, szülök is 
szép számban jelentek meg. Az ünnepel há
romnegyed ' • órakor a „Hymnus ’-sal kezdő
dött, utána a növendékek hazafias verseket 
szavaltak, közben a „Talpra magyar"-t ené- 
keiték, műi a nap ;elen’ rségéről Pápay Já
nos kántor-tanító beszélt és végül a növen
dékek a „Szózaf-ot énekelték. Most Pápay 
János adakozásra hívta fel a megjelenteket 
a József kir. herceg szanatórium egyesület 
áltál ápolt tüdőbetegek javára, mely célra 
begyült 10.750 korona.

Kúriai ítélet. Dr. Prakatur Tamás
nak Heckenberger Konrád és Radó Frigyes 
elleni sajtóperét március 19-én tárgyalta a 

. kúria. Délelőtt 10 órától délután 1 óráig tar
tott a tárgyalás s a fe ck perbeszédei után a 
kusia a semmiségi panaszokat elutasította es 
helyben hagyta egész terjedelmében a pécsi 
kir. Ítélőtábla azon ítéletét, mellyel mindkét 
vádlottat bűnösnek mondta ki sajtó utján 
elkövetett rágalmazásért és ezért a novella 
alkalmazásával Heckenberger Konradot 8 napi 
fogházra, Radó Frigyest pedig 1 hónapi fog
házra ítélte.

— A Katolikus Legényegylet 1. ho 
23-án, vasárnap este 8 órai kezdettel tartja 
111. nagybőjti vallásos műsoros estjét a kö
vetkező műsorral: 1. Magyarország. Költe
mény \ ályi-Nagy Gézától. Szavalja: Tömör 
László. 2. Beszéd. Tartja: Loschert Kázmér, 
pécsi karkáplán. 3 A passziójútékokból: Jézus 
Pilátus előtt, Keresztűt, Judás fölakasztja 
magát. Belépődíj nincs, önkéntes adományo
kat azonban köszönettel fogad az elnökség.

— Református vallásos estély. Már
cius 20-án este 6 órakor nagyszámú közön
ség gyűlt egybe a mohácsi földmivesek 
olvasóköre helyiségébe a 2-ik vallásos es- 
lélyre Az es’eív műsora 16 pontból állott.
1. A gyermekkar a közönséggel együtt a 
90-ik zsoltár 1 ső versét: „Te benned bíz
tunk eleitől fogva . . .“ énekelte. Ének után 
Kocsis István főhadnagy imádkozott Ezután 
több hazafias és vallásos szavalat következett, 
melyeket felváltva elemi és polgári iskolai 
növendékek szavaltak. Majd a gyermekkar 
énekelte az uj énekes könyvből a 100 ik 
éneket: „Mennyben lakó én Istenem..." 
Ez ének után Merkl Keresztelj- ur mély 
vallásos érzésről tanúskodó felolvasása kö
vetkezett a református keresztyén hitről Majd 
nehány gyülekezeti tag : „Hozsánna* éneket 
adott elő. Végül Varga Zsigmond lelkész 
Bibliát magyarázott es az énekkar a közön
séggel együtt a 97-ik Zsolt l ső versét: „Az 
l’r széke megáll . . .“ énekelte. Ezzel a val
lásos est véget ért.
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A Leányklub március 15-i ünne
pélye. A szokott ntárciuS l.»-i ünnepélyt^ 
sorozatát ebben az évben is a Leányklub 
nyitotta meg pénteken, 14 én délután lel 
órakor, a nála mar megszokott, cnieliccdeu 
hangú, kedves műsorral. Az ünnepély fény
pontja Patonay Vilma polg. isk tanárnő 
rövid, de rendkívül tartalmas, mély gondo
latokban gazdag, a hallgatóságot mindvégig 
lebilincselő beszéde volt, melyet hirtelen be
következett gyásza miatt Schreiber Júlia 
mondott el átérezve, lelkesen. Két szép sza
valatot hallottunk újabb költők remekműveit 
„A Magyar Himnus" Várady Ferenctői és 
.Petőfi üzent* Biermann I . tői. Előbbit 
Schnub Etelka, utóbbit lazaurek Erzsi sza
valta teljes megértéssel. A 1 limnus refrénjét 
,Isten áld meg a magyart" zene ismételte 
meg, mig az utolsó versszaknal felhangzott 
a sok szép magyar leány ajkán a legszebb 
magyar ima. Még barom enek emelte az 
ünnepi handulatot: .. 1 avasz elmúlt'*, „Kossuth 
l.ajos azt üzente" es a már ismert szép Klub- 
.nduló. A műsornak egyik kiemelkedő pontja 
..A magyarság jussa" című irredenta darab 
volt Mig egyrészt az elszakított területek 
magyarságának szomorú helyzetét festi benne 
az iró, másreszt a lerongyolódott ( sonka- 
Magyarország szegénységét tarja elénk meg
kapó színekkel. A mindenéből kifosztott Hun
gária (Schiller Boriska), nem adhat mást 
Kolozsvár lAntóni Etelka), Kassa (Popovics 
Manci), Pozsony Miszlai g Bözsi szellemé
nek mint a pásztorlegény ■ Hemrich József) 
tulipános ködmenet, a magyarság leiket, 
furulyáját a magyarság szivét es fokosát a 
magyarság ősi erejűt. A említett szereplők és 
egy kedves pa-ztor leányka í W’attay Manci , 
a darab gazdag tartalmat, nyelvi szépségeit 
összhangzó játékukkal teljesen eivényre jut
tattak. „Mi füstölög ott a síkon" című magyar 
dallal kezdődött a darab, melyet Mózes Já
nos, az egyik Klubista édes apja játszott el 
furulyán Kedves ujitas volt az eleven műsor, 
melyet Pazaurek Böske a tőle megszokott 
élénkséggel mondott el. A szép énekeket , 
Hammer Ilona polg. isk tanárnő tanította be 1 
és kísérte, a darab betanítása és méltó be
állítása Krivitz I amásné úrnő és Krosits 
Ilonka polg. isk. tanárnő fáradhatatlan érdeme.

A Földmivesek Olvasóköre már
cius ló-én délután 3 órakor sajat helyiségé
ben igen szép hazafias ünnepélyt rendezett 
Az olvasókör dalárdája a .Himnusz" es a ■ 
.,Szózat“-ot énekelte. Varga Zsigmond lelkész, 
olv. köri elnök ünnepi beszédet tartott. Balázs 
Sándor és Szurmő János szavaltak. Este 7 
órakor a Varga János-féle vendéglőben igen 
sikerült halpapi ikásos vacsorával fejeztek be 
az ünnepélyt.

Fegyvert, varró- es írógépet javít 
Schaffer.

— Egy levelet közlünk le, a közül a 
sok közül, melyet szerkesztőnk a napokban 
kapuit, ezt is csak azért, mert egy része a 
nagyközönségre van adresszálva. ..Kaposvár, 
1924. III 17. Igen tisztelt Inkei ur! Becses 
névnapja alkalmából fogadja tőlünk legőszin
tébb jókivánatainkat és sok szerencsét, a jó 
Isten tartsa kedves Inkei urat erőben és 
egészségben, még sok-sok eveken keresztül. 
*.’römmel gondolunk vissza a mohácsi jó 
időkre és reméljük, hogy még viszontlátjuk 
egymást. Szívből üdvözöljük a kedves és 
müpártoló mohácsi színházi közönséget, mely 
oly nagyon kedvelt bennünket, kéijük nekik 
kifejezésre hozni, hogy a 7-esek ez idén is 
szilárdan állnak és örömmel bíznak a vi
szontlátásban. Jókivánatainkat ismételve, ma
radtunk szívélyes üdvözlettel: Pokorny Jó
zsef th., Hincsár József dob-s, Baráth Antal 
Szegedről, Lovas Sándor, Kroxner Samu, 
Antal Endre a régi fiatal kontrabassista, 
Mészáros István, Papp József, Németh János, 
Földváry Andor, Orosz l.ajos, Bereczky La
jos, 1 ozsok István, Jehoda István, Zcbovácz 
Zambelli Gyula fuvolás, Fietsch Miklós, Hel- 
'■ ey Henrik. így a < es honvédek derék 
zenekara. Igen köszönjük a szives megemlé
kezést, a művészet rokonérzésével viszonoz
zuk A viszontlátásra ’

- - A rádió alkalmazásáról szóló isme
retterjesztő előadásra, mely március 22. es 
23-án fog az Iparosok Olvasókörében meg
tartatni még egyszer felhívjuk olvasóközön
ségünk figyelmét. Nem minden kisvárosi em
bernek lesz életében alkalma ezt a világ csu
dáját. a technika fejlődésének ezt a legújabb 
es egyik legnagyobb v vmányát megismci- 
hetni es közvetlen m iköJésben láthatni, azért 
ezt az alkalmat mindenki ragadja meg. Be
lepő igazolványok csak korlátolt számban 
bocsájtatnak ki és a postafőnökségnél sze
rezhetők be.

— Féifi szövet különlegességek Stern 
Testvéreknél megérkeztek.

— Jóízű esetek. A Katholikus Legény
egyletbe be-belátogatnak a folyamőrség, ha
tárőrség keresztény tagjai es az egylet derék 
vezetősége a jó hadfiakkal szemben bizony 
nem állítja élére, hogy tag é az, vagy nem 
tag A minap is beállított két vitéz, nyilván 
valahonnan a Kiskükiillö mentéről való góbé 
s azt mondja az egyik:

— Instálok egy ..mis-mást" . . .
A másik :
— Egy .tinóm vegyest" kérek . . .
Az okosszemü kis Szvacsekné nagy

karikásat néz a két vitézre s aztán zavartan 
kérdi, hogy:

— Kérem mi az.’r
Kitűnt aztán, hogy Csikországban a 

„mis más" a szódas spritzer, a „finom ve
gyes" pedig az ásványvízzel kevert bor. Az 
egyik megkapta a mit kért, a másik azonban 
kénytelen volt beérni „mis inás“-sal, mert 
Erdélylyel együtt Borszék is elszakadt tőlünk.

Más. B
A pöttömnyi kis Ferike alig van még 

négy eves s már káromkodik mint egy zupás- 
őrmester:

— Azt a ragyogó hétsze .... huh ! 
Förtelcm hallgatni.

— Hol tanulta ez a Babszem Jankó 
ezt a förtelmes káromkodást. — kérdezzük 
a bátyjától, a Károlvkától:

— Kérem, az adóhivatal mellett lakunk 
és egész nap nem hall mást . . .

A bérkocsi díjszabályzat újabb 
megállapítása. A járási főszolgabíró ur a 
fennforgó drágasági viszonyok figyelembe 
vételével a bérkocsi díjszabályzatot március 
15-étöl kezdő érvényességgel a következő
képen állapította meg: Vasút- vagy’ hajó
állomáshoz l személy után 12.000 K. \ asut 
vagy hajó állomáshoz minden további sze
mély után 6000 K. Reggeli vasúthoz rendé 
lésre 32.000 K. A kocsi belsejében el nem 
helyezhető podgyászután darabonkint 2000 K. 
A varos területén 1 — 3 személy után órán- 
kint 28.' >00 K. A város területén 1—2 sze
mély után fel óránkint 16.000 K. Esküvőre, 
keresztelőre, temetésre, rendelésre 60.000 K. 
A szőlőbe bezárólag Bárig és Édeslyukig 
várakozása nélkül 40.000 K. Ugyanoda két 
órai várakozással HO.tXX’ K. A dijak esti 
•s órától reggeli 0 óráig 5()° 0-kal magasabbak.

A takarékkorona mint hasznot- 
hajtó banküzlet Az egyik mohácsi bank 
biztos információnk szerint a takarékkoronát 
igen különleges és a maga zsebjérc kellemes 
magyarázatban vezette be. I ’gyanis hitelt 
takarékkoronában havi »>° ,,-ra ad, de a taka
rékkorona átszámítás csak akkor lesz alkal
mazva, ha az közben fölfelé ment. Ha azon
ban esett, úgy az adós a felvett összeget 
minden levonás nélkül tartozik visszafizetni. 
Nehéz pénz-, illetve hitelviszonyaink között 
a szerencsétlen kölcsöntkereső kénytelen 
minden feltételt elfogadni, ha a kölcsönre 
okvetlen szükségé van. Figyelmeztetünk azon
ban mindenkit, hogy ez az eljárás homlok
egyenest ellenkezik a takarékkorona elvével 
és igy törvénytelen is. Az ily eljárást követő 
pénzintézet pedig gondoljon arra az időre, 
a mikor majd lesz elég pénz, de az embe
rek vissza fognak emlékezni arra, hogy ki 
zsebelte ki őket minden eszközzel és a szo
lid egeket fogják felkeresni.

Kerékpár felszerelés es javítás csak 
SohMfernél jutányos.

A világháború filmen. Bemutató 
Mohácson. A budapesti l ránia színház mű. 
során egy kiváló, ma már szinte történelmi 
értékű filmbemutató szerepelt a közelmúlt- 
bau : De Sgardelli Caesar őrnagynak Áfa. 
gyár csaták filmen> cinül munkája, melyet 
a világháború magyar hadvezetőségének uta
sítására a katonai operatőrök készítettek a 
világháború magyar csatáinak idején é9 szín
helyéi. Az itthonvoltakat ez a film végig 
vezeti az összes magyar csatatereken, ahol 
apáink, hitvestársunk, testvéreink és fiaink 
harcoltak s igy minden magyar ember szá
mára valóságos eleven élményt jelentenek 
De Sgardelli Caesar őrnagynak, aki nem
csak végigküzdötte a világháborút, de mint 
iróember (a Budapesti Hírlap katonai munka
társa) a filmre is azt a részt dolgozta fel, 
mely nem a vérengzésekben akar lelke
sítő visszaemlékezést nyújtani; kettőzött 
örömmel kell fogadnunk azt az értesítését, 
hogy a 400 éves mohácsi országos ünnepre 
létesítendő <■ Mohácsi Muzeum alapja ja
vára kcsz a Magyar csaták filmen, eimíi 
müvét Mohácson is bemutatni f. hó 31-én 
hétfőn és április hó 1-én kedden, három, 
illetőleg összesen öt előadásban. A Mohácsi 
Muzeum természetesen örömmel fogadta De 
Sgardelli őrnagynak hazafias ajánlatát és úgy 
határozott, hogy hétfőn, azaz márc. 31-éii 
a helyőrségnek, tisztviselők családtagjainak, 
valamint az iskolák növendékeinek mutatják 
he De Sgardelli Caesar őrnagv magyarázó 
előadása kíséretében ezt az érdekfeszitő, lel
kesítő és tanulságos filmet, kedden pedig egy 
mérsékelt belépődiju és egy esti rendes hely
áru előadásban mutatják be azt a nagy- 
közönségneg. További részletekről a Mohácsi 
Muzeum értesítése alapján jövő számunkban 
tájékoztatjuk olvasóinkat, de máris felhívjuk 
figyelmüket arra, hogy ezt a bemutatót el 
ne mulassza egy magyar ember, egy magyar 
honleány sem.

Villanycikkek olcsón Scháffernél.
— Vadak a cukorkartel ellen. A 

Magyarság c. napilap éles hangú cikkben 
vádolta meg a cukorkariéit, hogy közvetlen 
oka volt a februári korona romlásnak és 
hogy a mai 21.000 K-ás cukor neki 2400 
koronájába van tehát horribilis összegeket 
keres ezen a közszükségleti cikken. A vádra 
senki sem válaszolt, de a hatóságok sem 
mozdultak meg. Legutóbb a nemzetgyűlésen 
Zsirkay János interpellált ez ügyben, de ez 
sem kellett semmi viszhangot, sut Patacsi, 
aki úgy látszik jól van már cukorral ellátva 
meg gúnyolódott is rajta, l’gylátszik ebben 
az országban már mindent szabad, csak 
ügyesen kell csinálni.

Anyakönyvi bejegyzések szerint 
'y*2‘4- március hó 14-től 1924 március hó 21 ig. 
Születések: Gyarmati István, Tasi István, 
Harczi Mária Juliánná, Ribly János József, 
Herkner Anna, Verbán József, Károly Sán
dor József. Budzsáklia Mária, Riszt Julianna 
Erzsébet. Házasságkötés : Rupert János cs 
Kedves Margit. Halálozások: Wcber Imre 
11 hónapos, Benedek János 68 éves, Ivánácz 

János 3<> éves, Szabó Áron 64 éves, .Táncsics 
Jánosné 41 eves, Vészeli János- '-7 eves, 
Skróbó János 4 hónapos, Gyúrok Mária 2 
hónapos, Petre István 61 éves, Kovácsics 
Antal 76 éves, Szabó Imre 79 eves, özv. 
Bosnyák Jánosné 71 éves, Markovics Szve- 
tozár 75 éves. Kovács János 21 éves.

Villaiiyernyo vázakat áthúzással 
együtt csak Schaffer készít.

Szerkesztő üzenetei.
M. N. DunaszekcsŐ. Megkaptuk, köszönjük, 

sorozatosan közöljük, a „Hogyan nem hajtják végre a 
.ö.dreformot című cikket azonban, — személyi vonat
kozásaira való tekintettel, — lesz szives ittbennléte 
.kalmüal aláírni. Ne tessék ezt bizalmatlanságnak 

cic a mi helyzetünk nagyon kényes s má- nagyon 
megelégeltük a másokért vállalt felelősséget.

Luptulajdonos és kiadó :
FRIDRICH OSZKÁR.
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_A Czernik dülö- ELADOw ben 1189 EJ-öl 
szőlő, ugyanott 847 C-öl lóherés 
ela(j0 Cim a kiadóhivatalban.

tiláruMtó
keres ZSUZSI IS tőzsde.

1 pár keveset használt női magas

fűzős cipő
elado. Megtekinthető a kiadóhivatalban.

lumpért, kabátot
teljes ruhát, harisnyát kötünk. Harisnya 
fejelest vállalunk Ólod árak, szolid 

műn/ a.

Vorisek nővérek
Felső Dunasor 466.

Egy könnyű

SZANDOLIN
eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órakra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

r--------------------------------

WEINACHT
SÁNDOR 

a budapesti áru- es érték
tőzsde tagja.

Milyen legyen a jó cikóriakávé?
1. Finoman örlött hogy a főzésnél a meleg viz 

minél jobban feloldhassa a szemecskekben levő 
Ízesítőt és feloldhassa a tápanyagokat.

2. Sötét csokcládébarna, mert csak igy adhat 
szép szint a kavenak.

3. Kellemes es természetes illatú.
4. Kiadós, vagyis n.inél kevesebbet kelljen belőle 

felhasználni.

Figye-je ©ég, hogy ilyen-e az UHÜ-kávé ?

i 
n figyelmébe!

Forgalmi kimutatás könyv 

napi bevételről kapható

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében Mohács, Kardos 

Kálmán-utca 148.
I

ítk

Bank- es vallóüzlete
Király-utca 201.
TELEFON SZÁM: 36.

Kosztpénzt 
a mindenkori heti 
kamatláb mellett 
elfogad és kihelyez. 
Tőzsdei megbízások. 
Értékpapírok vétele 
és eladása.
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Felhívás!
A „Mohácsi Közgazdasági Bank1’ 

részvényeit újakkal cseréli fel, miért is kér
jük mindazokat, akiknek tulajdonában ilyen 
részvények vannak, szíveskedjenek azokat 
folvó hó 24-től 31-ig az intézetne kicseré
lés végett a hivatalos orak alatt beadni. 
Egvben kérjük a részvényelismervényeket, 
akiknek ilyen birtokukban vannak, maguk
kal hozni. 

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT IRŰ ÉS VARRÓGÉPET.

KEREKPART.
FEGYVERT,
SZIVATTYÚT.
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek es a villany cikkek 
raktárit

Scháffer Károly
technikus.

. . 300 000 
. . 230.000 
. . 260 000

Búza 
Zab 
Rozs
Tengeri morzsolt uj 230.000
Árpa .... 250.000
Bab .... 500.000

I
I

Ha ün ősszel Budapest felé utazik 
és hosszú vasúti kocsisorban fehér színű 
repafelét iát hozni, az a cikória, melyből 
Kőbányán sok millióval berendezed ipar
telepünkön csodás szerkezetű gépek a ba
rom csillagos L H l cikóriakávét gyártják. 
Kőbányai Polgári Serfozo es Szent István 

Tápszerművek R. T.

Yennek rövid, kereszthuros

zongorát.
Pontos leírást árnak megjelölésével 

kerek levélben F O C K feANCI 
címere BAJA, Cirfusz-ucca 48.

3-as számú WERTHEIM 
CASSA eladó.

Cím a kiadóhivatalban.

ELADOM’"
1031. számú egyemeletes ui házamat és
I T DC 7 17 ÍZ liaK*teiek* V tLoZ^ÍLlX kel bíró föld
szintes házat, lehetőleg főbb útvonala
kon. Bővebbet Sperl Jánosnál.

\■ \ asárnnp délután 

azaz március 23-án 

csak AÜBER gyógyszertár I 
llVÍtVM.

h héten csuk A l» BE H 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

BÚTOROZOTT 
szobát (csendes, lehetőleg kíilönbejaratut) 
keresek. Cim: ZSUZSITS tőzsde.

2 kiló használt rongyért
1 kiló finom kenyér lisztet ad

Landaaer gőzmalom. Mohács.

/*
í t'
*
A “

Kiváló jo bor. must, tej es szeszmérokböl 
állandó raktár.

%
«l •

Ritzl János es Fia 
gAperöie berendezett asztalos üzeme 

MOHÁCS, Tomoi y-utca. 
Vállalunk tpüle és butormunkakat. 
But< rókát a legegyszeiübbtől a leg- 

müvesziebb kivitelig 
Szolid árak!

A legmegbízhatóbb 
konyhakerti, gazdasági és virág 

magvakat Dániel magkeieskedo 
árusítja, BUDAF EST, Baross-tér 22 Minden 
városban bizományosnál kaphatok. Bélyeg 

ellenében árjegyzéket küld.

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZSIZSITS hirlapirodája utján fizeti 
elő. Előfizetések felvétele az összes 
budapesti és pécsi lapokra Hirdetéseket 
Pesti Hírlap, Dunántúl, Pécsi Est, Iparosok 
Lapja és Mohácsi Hírlap részére közvetít.

í c"’sernavöig,y i
szénsavval telített forrásvíz 

—. az országos chetniai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitő. 
Óvszer fertőző betegségek ellen 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
uditö ital. Egyedüli gyártója

ozv. Kiss Alajos ne Mohács.

A legjobb móöségií

If|l

• WY t
Mindenkinek érdeke,

hogy fogait rendbe hozza!
Azért forduljon teljes bizalommal

HORVÁTH GY. és FIA
fog műterméhez, hol a fogászat 
terén lelkiismeretes, pontos kiszol

gálásban részesül.

E i a <1 ó
egy Eszterházy és egy 
fajdalt kocsi.
HOLICSKA JENÓ 
kocsifényezö és kárpitos.

szakintézeti szemüvegek beszerzése

KÉMÉNY 
BÉLÁNÁL 

Pécs. Jókas-tér ti, és 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 15.

Továbbá a világhírű

Zeiss Punktái 
szemüvegek és orresiptetokböl állandó 
raktár, amelyek pontos orvosi rendelés

nek is megfelelnek.
Oia ékszer es optikai munkát saját mű

helyemben pontosan készítek.

I
I
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< nagy ta aaíicA. S

ELADÓ 25--30 meter széna.
Cim a kiadóhivatalban.

• •

Kegolcsóbb bevtÍMiii*I»MÍ ibrritM *

A kék csillaghoz.

Steril Testvérek
MOHÁCS, (Hoffmann-féle ház.)

Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat 
vászon, schíffon. festő, carton, barettet, 
női- és féi fi szövetek, zeugok, stb. cikkek
ben a legolcsóbb szigorúan szabott árak 

mellett.

♦$
*■
*
♦t
Ii
J Jegygyiiröx. keresztelő és nászajándékokból5 nagy vá aszták

Közgazdasági hírszolgálat!
Az összes bel- és külföldi áru- és érték
tőzsdék hivatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsékelt díjazás mellett 
a legjulányosabban szolgáltat a Magyar 
Távirati Iroda közgazdasági kirendeltsége. 
___  Telefon: 133.

kEZEREDY Kerékpár ak
JL/ . x-,rw,. r ' _ . 1 ELADÁSA

p _ . JAVITASkegy vers,-
IS I VAN

MECHANIKUS
FEGYVERMŰVES

---------------- -------- --------

Háztartási cikkek;
Rom,
Tea.
Gyógycognac, 
Likőrök.
Padlólakk, 
Zománclakk, 
Padlóviasz.

MELTZER EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 

MOHÁCS. Telefon 128.

ttiii SZERELÉSVillany ™
Varrógép ELADÁSA

JAVÍTÁSA
JÓTÁLLÁS

SAL

ÍRÓGÉP javítás

LÓPOR 
BENZIN 
GÉPOLAJ STB.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


