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A dunaszekcső szigeti allami iskola
•; nitótestüleie a télen látogatott népművecíj tanfolyamot rendezett, melynek záró.■iinepélvet március 10-án délelölt taitolták
szigeti iskola helyiségében. Az ii ínepélv
rogrammia volt: 1. Himnusz.* Énekelte
dalarda, vezette: Halász Antal áll. tanító.
2. Megnyitó beszéd. Tartotta: Bartal István
i. tanító. 3. Kozma Andor: ‘Szabadság
innepe. Színi költemény. Szereplői voltak :
Mózes Ferenc, Agócs József, ifj. Takaró
Mihály, ifj. Leimszider Lajos, Csányi János
Agócs lózsefné. 4. Ünnepi beszéd. El•’iondia: Mayer Nándor áll. tanító, tanfo.am vezető. 5. <Krasznahorka büszke vára *
Szóló. Énekli: Böröcz János. 0. «Munka
népe'.* (Revicki Gyula.) Szavalta: id. Leini‘zider Lajos. 7. Nem veszhet el Magyarrszág>. ‘Szőke Tisza haragjában megáradt.*
(Murgács.) Énekelte a dalárda, (vez. Halász.)
8 Szabi leska: ‘Imádság.' Szavalta: Halász
Antal. 9. Fészek az ágyú -eben (Teleki'
Szavalta: Agócs József. 10. Záróbeszéd.
Elmondta: Tóth Aladár vármegyei népni.
titkár. 11. ‘Hiszek.' (Palágyi Lajos) Sza
valta: Kovács Janosné 12. <Szózat.> Éne
kelte a dalárda.
Az ünnepélven megjelentek: Német
Károly főszolgabíró, Ritmer alezredes. Tóth
Aladár, a vármegye népművelési titkára,
Schultz hadnagy, Kissfaludy főjegyző, Szűcs
Gvörgv biró, számos képviselőtestületi tag
s 'az iskola termét zsúfolásig megtöltő hall
gatók és nézőközönség.
A mindvégig
nívós műsort élvezettel hallgatta végig a
közönség.
A járási főszolgabírónak az ünnepé
lyen \aió részvétele nagy örömére szolgált
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a hallgatóságnak, valamint a tanfolyam vei zetőinek is s egyúttal dokumentuma annak.
hogy Német Karoly főszolgabíró minden
nemes dolog iránt érdeklődik és a népmű
velés nemzi tmentő nehéz munkáját hono
rálni is tudja. Felszólalásában elismerését
fejezte ki a tanfolyam előadóinak buzgó
munkásságukért és egyben megígérte, hogy
a szigeti kör régóta vajúdó ügyét, amenynyire tőle telik elősegíti.
Mayer beszédéből megemlítjük a kö
vetkező részleteket:
♦ . . . Mi a célunk? A népiskolát a
nép életének középpontjává tenni, közép
pontjává, mint ahogy azelőtt volt a korcsma,
mert eddig a népiskola idegen volt a nép
előtt, melybe sok szülő gyermekét csak a
büntetéstől való feleimében küldte.
A mi munkánk nem is annyira tanítás
volt, mint inkább harc, küzdelem az önzés,
a tudatlanság és a hírvágy ellen. A munka
megindításával egyidejűleg kezdődtek a tá
madások. Először fönt igyekeztek bennün
ket dEzkreditáini. Igazunkba vetett szilárd
hitünk és tiszta lelkiismeretünk adtak erőt
tz orvtámadások kivédésére. S midőn a fe1 Iliiről kierőszakolt gyanú eloszlott, alulról
kezdődtek a legképtelenebb gyanúsítások
es rágalmak, önzés és tudatlanság irányozta
sötét odúikból ellenünk gúnyba és rossz
indulatba mártott mérges nyilaikat, de nem
téríthetnek el bennünket egyenes utunkról
s csak azt üzenjük a névtelen levelek és
névtelen feljelentések hőseinek, meg a zárt
ajtók sötét lovagjainak, hogv szembe támad
janak és mi mindig készek leszünk velük a
harcot fölvenni.
Harcolunk, bar tudjuk, hogy a har
colók inhája sáros lesz, (mert hisz- a sarok
ban ülők mindig tisztán maradnak), de azt
I

Válságos percek.
— A «M<>hacsi Hírlap* eredeti larcája.

Irta : Némó.

(Folytatás.)

A barat csakhamar kitűnő utitársnak
bizonyult, mulattatott több adomával és el
beszélte, hogy 4 év előtt ő is Magyaror
szágon volt a Pancsova melletti Szentkút
zárdában és ott tanult meg magyarul, Ha
eddig bizalmatlan is voltam vele, most ez
teljesen eloszlott. Én is elbeszéltem neki
egyet-mást katonaélményeimből, de meg
kellett válogatnom szavaimat, mert ha csak
kissé sikamlósabb szavakat használtam, ar
cának kifejezése tanúsította, mekkora tájcia»mat okoztam neki. Természetesen nem illik,
hogy valaki egyházi férfihez máskép
jón, mint az illendőség hozza magával, de
bárhogy vigyáz is az ember, mégis elszólja
magát. Elbeszélte, hogy a keletre Inizodo
hegytetőn az erdő közepén van egy szen!
hely és a zárda, ő onnét jön és a közeli
faluba igyekszik, a hova egy beteghez hiv-

I

iák niég napokkal előbb, de az elmúlt na
pok harcaiban elesett katonákat kellett neki
eltemetni, igy csak ma mehet a beteg láto
gatására. Elbeszélte továbbá, hogy őt meny
nyire szeretik, ahol megfordul. Vizsgálta
ruhám, felszerelésem, kiélesitett bajonettem
láttára megborzongott és azt mondta, roszszul lesz ha ránéz, kért, hogy rejtsem el.
Igy tereferéltünk, utunkon előre döcögtünk
és amint a hegytetőre értünk, messziről
nyugat felöl ágyudörgést hallottunk. Itt az
ut göröngyössé vált. Az egész vidék Kipusz
tultnak látszott, egyik sziklafal követte a
másikat Mentői feljebb értünk, annál zordonabb lett minden és ez annyira megulte
telkemet, hogy szótlanná lettem. Egyszerre
fölriadtam álmodozásomból annak lattara,
hogy a barát hogyan fáradozik azon, hogy
kulacsából a dugaszt bicskájával kivegye
Dolgozás közben a kulacs kiesett kézéből
es lábam elé esett. Lehajoltam, hogy fel
vegyem, mialatt a barat szó nélkül ram
ugrott es kését a hátamba vágta Ezen iszo
nyatos támadás miatti rémületemben sebem
fájdalmán kívül oly undor fogott el ami
lyent kelt az, mikor egy csut vipera belelik
döfi fullánkját. Két kezemmel megragadtam
a nyomorultat, a kocsi fenekere ecsaptam
és bakancsom patkós sarkával tapostam.
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Hirdetések árszabás szerint.

is tudjuk, hogy a győzelem csak harc árán
terem. Mi jiedig győzni akarunk !
A műveltség, melyet beplántálunk, nem
a városi aszfalt-műveltség, mert minket a
János vitéz, a Toldi szerzője, meg az Egri
csillagok > vezetnek utunkon. A színdarabok
(Falu rossza. Sárga csikó, Vöröshaju, stb.),
melyeket előadtunk, izig-vérig magyar dara
bok, dalaink a magyar dalköltészet remekei.
Hazafiakat igyekeztünk nevelni, de
nem papirhazafiakat, hanem gerinces, tisztánlátó honpolgárokat, akik még a veszedelem
legkétségbeejtöbb óráiban is pontosan tel
jesítik kötelességüket; nem fogadjuk ei né
melyeknek azt a beállítását, hogy aki gaz
dag, az ennél fogva már jó hazafi is. A ha
zafias érzésben nincsenek vagyonbeli foko
zatok- és tűrhetetlen, hogy egyesek mono
polizálják a hazafiságot. Rámutattunk a
megcsonkitottságunkból eredő hazafiui kö
telességek súlyos voltára, de ugyanakkor
jogainak helyes használatára is oktattuk a
hallgatóságot.
Szeretettel ápoltuk a magyar fajszeretetet és a mostani világban oly ritka össze
tartás szent érzését, de gondosan elzártuk
az iskola ajtait a napi politika piaci lármája elől.
Dicséret illeti a hallgatók szorgalmát,
kik a legzordonabb időben, bokáig érő
sálban is eljöttek az előadásokra s mind
végig buzgalommal kitartottak s ezzel meg
mutatták, hogy Szekcsön, — a széthúzás
nak és kicsinyeskedésnek ebben a Sodomájában — ahol egy ilyen tanfolyam sikerét
mindenki tagadta, eredményt tudtak fel
mutatni.
Dicséret illeti különösen a szereplőkét s mindazokat, akik fáradságukat és idejüket nem kiméivé, önzetlen munkájukkal
segítettek megteremteni a népművelési mun

Erre ő csuhája alól revolvert húzott ki, de
én azt kirúgtam kezéből és térdemmel gyö
möszöltem mellét. Azután retteneteset sikoltott, éppen a kirántott bajonettemet akartam
beledöfni, mikor hátulról két izmos kar
visszarántott és a kocsiból az országúira
dobott. Ekkor láttam, hogy öt polgári ruhás,
állig fegyverben levő komitácsi vesz körül
és megkötöz, majd a kocsira dobnak az
ájult barát mellé és a kocsit bevezetik a
nyugat felőli erdőbe. Ekkor elájultam; arra
eszméltem fel, inkor két komitácsi egy
hegyi ösvényen hurcolt fel, mögöttem kettő
pedig a barátot cipelte.
Vegre olyan helyre jutottunk, ahol az
ut siirü fenyvesen át egy tisztásra vezetett,
ahol egy barlang mély, fekete nyílása bá
mult ránk. Itt megálltak és az egyik saját
ságos módon kiáltott, mire a barlangból
több fegyveres komitácsi bujt elő és rögtön
a barátot sajnálkozó részvétkiáltással vették
körül, azután felém fordulva késeikkel ha
donásztak oly dühösen, hogy azt hittem,
azonnal végem van. Éppen összeszedtem
magam, hogy méltó viselkedéssel szenved
jem el a halált, amikor egyikük a tisztás
közepére vezetett, ők pedig a barátot a bar
langba vitték. Majd kis idő múlva a fő
nök jött ki, vallatóra fogott; mikor meg-
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folyó iió 26 án este ülést tartott, melyben
Dobszay Mátyás elnök elparentálta a Kör
vgvik legrégibb és közszeretetben állott
tágját, a jóemlékü Rebcrits Károlyt, kinek
emléket a választmány jegyzőkönyvben meg
örökíteni határozta. Aztán több kisebb jelen
tőségű ügy elintézése után, egy nagyon
kínos ügy tárgyalásába fogott a választmány.
A „Dunavidék“ múlt heti számában erős
támadást intézett a Kör elnöke elleti, mert
az elnök a Korona kávéházban közvetítette
többek üzenetét Rátkay István hírlapíró, a
„Dunavidék“ belső munkatársának, hogy
„ha eljön a március 15-iki köri ünnepélyre,
ne beszéljen a banketten, mert felszólalásá
val botrányt provokálna.,,
Többen a Körnek sérelmét látták az
elnök sérelmében, ezek egy határozati javas
lat mellé sorakoztak, mely azt indítványozta,
hogy szavazzon a választmány bizalmat
Dobszay elnöknek, Rátkayt pedig 6 hónapra
zárja ki az Iparosok Olvasóköréből. A má
sik indítvány az voit, hogy vegye le e kínos
ügyet a választmány a napirendről.
Dobszay Mátyásnak és Rátky Istvánnak külön-külön történt meghallgatása után

is teljes számban jelent meg, élükön Stettner
jószágigazgatóval és Dokupil erdőtanácsos
sal. A jó öreg Afajw főigazgató boldogan
dörzsölte kezeit az illustris vendégek láttára
s jóízű kacagással hallgatta Stettner jószágigazgató fidélis kijelentését:
Nos, itt vagyunk minden, csak a
majorgazda maradt otthon a béresekkel.
Az első napi előadást dr.
József posta főigazgató hazafias érzéstől
duzzadó beszéde vezette be, aztán átvette
a szerepet Pohly F.lemér. a pécsi rádióállo
más parancsnoka, ugyanannak az intéz
ménynek, mint a mohácsi kirándulásnak
lelke. Ez az úriember nem kevésbbé me^csudálandó volt, mint maga a Rádió az ő
világot átalakítani hivatott titokzatos nagy
szerűségével. Ez az úriember egy
hogy
a saját tudományának káprázatos világából
vett hasonlattal éljünk — egy magas frequenciáju váltakozó áram, a kiről nehéz
megállapítani mikor nagyobb: mikor tudá
sának mérhetetlen magaslatain és mélysé
gein kalauzolja hallgatóságát, avagy mikor
mindig akadémikus nívón álló előadásának
kedves, közvetlen hangját szinte szuggesztiv erővel érezzük hatni, vagy talán akkor,
amikor kifogyhatatlan energiáját, közlési
készségét bámuljuk. Ez az úriember tartott
HÍRE
naponta 4 5 előadást külön a kereskedők,
A Szociális Misszió Társulat áp iparosoknak, külön a tanulóknak, külön ta
nárok és tanítóknak, a nagy közönség ré
rilis havi értekezletét szerdán, április hó 2-án szére adott előadásokon kívül. Kétségesnek
d u ö órai kezdéssel tartja, melyen dr. Frey
János apátplébános tartja meg megint szo tartjuk, hogy az étkezés idején teljesen a
magáé lehetett volna, de bizonyítható tény,
kott havi konferencia beszédét. A tagoknak
hogy elutazásakor a vasúti állomáshoz me
teljes számban való megjelenését kéri az
net még útközben tradált olyanoknak, kik
elnökség.
valami
okból akadályozva voltak előadásá 
— Halálozás. Pöppl Ferenc volt mo
nak meghallgatásában.
hácsi korcsmarus 6S eves korában f. hó
Az előadások elméleti része nagy tet
24 én Pécsett elhalt.
szést
váltott ki a közönségből, a gyakorlat;
F.gerszegi Nándor mohácsi agilis fiatal
részben
számolni kellett egy rögtönözve be
kereskedő I. hó 24 en hosszú betegség után
épített
ad
hoc felszerelés funkcionális hiá
jobblétre szendéi ült. Gyümölcsoltó Buldog
nyaival,
a
nagyközönség
hangfogó tömegé
asszony napján délután temették széleskörű
vel,
mozgásának
zajából,
sőt
a másik terem
ismerősei és barátainak általános és nagy
ből áthallatszó kártyatereferéből származó
részvéte mellett.
Adomány. A mohács-kerületi pap ellenhatással, no meg az egyesek túlhajtott
ság koszorumegváltás címen Szabó Imre ny. igényeivel is, kik azt hitték, hogy most a
plébános halálozása alkalmából 200.000 K-t, londoni opera előadását fogják hallani, de
a Radio-előadások vezetősége a tiszta jöve oly tisztán, hogy az orcheszterben okvetle
delemből 50.000 K-t küldött a Szociális nül meg kell ismerniük a triangulus csenMisszió Társulat nemes céljaira, melyért c | gését.
Az előadások uj perspektívát nyitottak
helyen is hálás köszönetét mond az elnökség.
meg
előttünk
a rohamosan fejlődő élet evo
— A Rádió bemutatása előző számaink
ban tett bejelentéseinkhez híven március lúciójáról, mely mágneses mezőkön jár és
22 én és 23 ikán ment végbe az Iparosok kihatásában kiszámíthatatlan. Uj megisme
Olvasókörében. Az első nap az elméleti is résekkel gazdagodtunk és uj definíciókba
mertetésre szorítkozott, második nap elmé foglaljuk e földi pályafutás biológiáját:
„Ösanyagmag és a körűié mozgó elek
leti és gyakorlati dolgokra terjeszkedett ki.
tronok
— ez az élet
A termet mindkét napon zsúfolásig töltötte
Fegyvert, varró- és írógépet javít
meg a közönség és pedig distinguált köönség, sőt a főhercegi uradalmi tisztikar Schaffer.

tudta, mely zászlóaljhoz tartozom, gúnyosan
mondta, hogy zászlóaljamból már egy-kettő
volt náluk; legutóbb egy Kovács István
nevű fiatal tiszt. Magas, karcsú ifjú.
Igen, ismerem — mondottam.
— No, ezt mi eltemettük . . .
Szegény ... és hogyan halt meg?
Eltemettük ! . . .
— De mielőtt eltemették ?
Ön nem ért engem ! Nem halt
meg, mielőtt eltemettük . . .
Elevenen temették el! Első pillanatban
annyira elképedtem, hogy nem tudtam, mit
tegyek : aztán rárohantam és széttépeni, ha
a mögöttem álló három nyomorult komitácsi le nem fog. Újra, meg újra neki ug
rottam, lihegtem, szitkozódtam, majd az
egyiket, majd a másikat ráztam le magam
ról ; a váltam sebe a késszurastól ismét
vérzeni kezdett, amíg I.fogtak és újra erő
sen összekötöztek.
A főnök ezután néhány szót szóllott
két másik komitácsinak, mire azok gúnyo
san nevettek. Egyik felmászott egy fiatal
fenyöfáia, sudarának hegyére kötelet hur
kot és azután egy másikkal ugyanezt tette
a tisztás túlsó oldalán. Az egyik csapat az
egyik kötelet húzta, mig a fiatal fa megha

jolt és a kötelet a törzséhez kötötték; a főnök befejezte beszédét és mialatt elol
ugyanígy a másikat is, úgy hogy a kettő dották kötelékemet, hogy a fenyőkhöz ve
nek a sudara egymástól pár lábnyira jutott, zessenek, teljesen jól halottam a folyton
de azért — érthetitek — abban a pillanat közeledő rohamlépéseket.
ban, mikor szabadon eresztik, mindegyik
— Segítsetek pajtások, segítsetek! —
eredeti állásába visszapattan.
ordítottam és dacára, hogy ütöttek, folytat
Ekkor értettem meg az elvetemedett tam az orditozást; sebem és veszedelmem
gyilkosok tervét. Ezzel a főnök felém fordult: öntudatlanná tettek, vártam a segítséget és
Felteszem, hogy Ön erős ember ez valóban megjelent, mert a tisztás minés ez mindannyiunkat érdekel, hogy van-e i den oldalán felfűzött szuronyu bakák roi bánták elő.
olyan erős, mint e két fiatal fenyőhajtás?
Hogy tovább mi történt, nem tudom,
Szándékunk mindenik kötél végét az egyik
mert ájultan összeestem. A kórházbán na
lábához kötni és a fákat elereszteni. Ha Ön
pok múlva jöttem magamhoz, ideglázam
erősebb, akkor semmi baja sem lesz, de ha már mulóban volt és a mellettem fekvő se
a fák erősebbek, akkor a tisztás mindenik besült társamtól tudtam meg, hogy mind a
oldalán marad emlék Önből . . .
tiz komitácsit elfogták, ketten a harcban
Beszéde alatt állandóan röhögött. Bá elestek, a többit és a pópát is — ki álpópa
mulatos, mily élesek ily válságos pillanat volt — a tisztáson felkötötték. Ötét is egyik
ban az ember érzékei; máskor nem érzé komitácsi szúrta mellbe, de nem volt veszé
kelünk oly élesen és feszülten, mint mikor lyes a sebe. Őrjáraton voltak, mikor az
erőszakos halállal állunk szemben ; éreztem utón meglátták a friss dulakodás nyomát
és bajonettemet és a kocsi nyomán jutottak
a gyantás ágak szagát, hallottam az ágak
az erdőbe, illetve fogságom színhelyére.
zörrejét. Így történt, hogy annál is előbb, Különös, hogy mind a tiz komitácsi többé*
hogy a főnök hozzám szólt, meghallottam kevésbé birta a magyar nyelvet.
egy halk, egyhangú neszt, mely nagyon tá
volról eredt, de mindig közeledett és mire
(Vége.)

kához szükséges pénzt.
(Idei bevetel:
1.200.000 korona. Beszerzés: népkönyvtár
500 00 korona, nagy szekrény, acetylen be
rendezés (a Mohácsi Iparosok Olvasóköré
nek volt készülékéi, színpadi felszerelés stbj
Most még csak a mái tavaly beszerzett
mozigép beállítása van hátra, Ez is meg
fog történni a legközelebbi jovoben..
Hálás köszönetét mond a járást toxzoigabiró ur szive megjelenéséért, mert ezt
buzdító jelnek tekinti a jövőre nézve, a jov re, melyben találkozik minden magyar es
taiá kozik’egv közös nagy építő munkában;
s a főszolgabíró urnák az ünnepélyen való
rr-ztvételéból azt a tanulságot meríti, hogy
tanfolyamuk nem volt hiábavaló, hanem ez
i~ szerves ki> rés e annak a nagy munká
nak, melv összeségében hivatja van ezt a
nemzetet talpra állítani.
Egyszerű beszédjét Petőfinek e szavai
val végzi:
ful nemzetemnek apiaja-nag)ia ,
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel
Dicsőség arra, aki dolgozik,
_
\ .riasszatok most.
szégyen, vagy di esőse ; ! _ _

Fóth Aladár, a varmegye népművelési
titkára beszédében elismeréssel adózott az
előadok megveszerte páratlan buzgalmának
és főleg az összetartás és szeretet érzelmei
nek ápolásara hívta fel a hallgatóságot.
•Szeressük egymást,
úgymond --- hisz’
oly kevesen vagyunk ! •
Az ünnepélyen a népművelés céljaira
166.500 korona folyt be.

Az Iparosok Olvasókörének választmánya

az ezen ügyben a választmányi ülés veze
tését átvett Flesz Lajos alelnök elrendelte a
két indítvány közötti titkos szavazást. A
jelen volt közel 30 választmányi tag kö
zül 17-en éltek szavazati jogukkal, mely 17
szavazatból esett 16 előbbi és 1 szavazat az
utóbbi indítványra, mihez képest elnök kijejelentette a határozatot, hogy a Kör választ
mánya Dobszay Mátyás elnöknek bizalmat
szavaz, Rátkay Istvánt pedig 6 hónapra ki
zárja az Iparosok Olvasóköréből.
Mi ezt az ügyet szenvedelmes tárgya
lása során csak madát távlatból néztük. Nem
tudtunk belehelyezkedni a bírói székbe,
hogy ítélkezzünk elevenek és holtak fölött.
Legteljesebben elitéljük Rátkaynak azt a
tényét, hogy azután, a mikor legilletéke
sebb helyen kétségtelen meggyőződést
szerzett annak kilétéről, aki azt a bizonyos
izenetet küldte, akkor ő, aki hangsúlyozva
emlegette, hogy „csak nemes fegyverekkel
szokott küzdeni" mégis furkósbotot fogott
és azzal püfölt egy teljesen jóhiszemű, be
csületes szándékú embert, aki előtt csak az.
általa vezetett Iparos Olvasókör becsülete
és tisztessége lebegett mikor a botrány el
kerülése érdekében az izenetet közvetítette.

k.
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A Katiiulikus Legényegylet folyó hó
;r-;iu vasárnap este 8 órai kezdettel tartja
\ vallásos böjti estjét a következő mű*
M)'rn|; 1. Magas l átra és környéke. Az
eioadást Kozáry György egyházi elnök
.'r- ,i 57 vetített képpel. 2. Jézus a kereszten;
játék szöveggel. 3 Jézus levétele a
Ö észtről; élőkép. Belépődíj nincs, önkénadományokat azonban köszönettel fogad
az elnökség.
Lezártak a némeibólyi templo
mot. A nenieibólyi templom mar 200 eves
ju pusztiió foga mindenütt kikezdte.
>m tornya különösen nagyon rossz
,s s.'Zeontlasatól leket tartani. Á hitközség
s ake:tö\el vizsgaitatta meg, akinek javasla... lezárták a templomot.
A M. F. T. R személyhajói már... LU en indulnak Budapestről es március
an Mohácsról. Budapestről Mohácsra invasárnap kivételével naponkint 22 órakor.
\ ,kacsról Budapestre indul hétfő kivételével
naponkint 13 óra 30 perckor. — Mohácsról
Budapestre személy-jegy: 1. oszt. 44.000 K,
22.1 • 11 K, 111 oszt 18.0«1 K Podgvasz 10 kg.-kint 1800 K. Érvényes 1924.
március hó 30 tói magyar korona eltekben.
A hajófülkek árai bármely vi
szonylatban: a fedélzet feletti nagy fülke
48? on K, a fedélzet feletti kis fülke 32.000 K,
a fedélzet alatt bármely fülke lő.000 K. A
aákedijakban a fülkében levő agyak haszná
lata nem foglaltatik benne. A fülkében levő
ágyak használatáért ágyankint 15.000 K tizelendo Az agyjegyek ara bármely viszony
latban 15 ('Oo K. A legcsekélyebb podgyász\iteldij egy podgyászküldemény után es az
esetleges mellékilletekeken kívül 1000 K.
Jótékonysági postabélyegek. A
;n kir. posta a jövő hónapban bocsátja ki
idei jótékonysági postabelyegeket, amelyek
postaküldemények bét mentesítésére is fel
használhatok A bély egek 3öU, 5<J0 es lrKO K
neveitekben tesznek kibocsátva, de 100°, nos
felárral fogjak árusítani. Az uj bélyegeket
Biczó András, Kovács Erzsébet és I lellberg
Ferenc rajzolómiivészek rajzolták.
A D. G. T. a folyó hajózási idény
ben a Hudapest- -Mohács közötti személybajójáratokat a következő napokon indítja
meg : Első nienet Budapestről Mohácsra f. e.
március hó 29 en, Mohácsról Budapestre
március hó 30 an. Indulás Budapestről naI ónként deli 12 órakor, érkezés Mohácsra
este 21 óra 30 perckor. Ezen hajónak reg
gel a 4 óra 50 perckor induló vonathoz csat
lakozása van Villány—Pécs fele. — Indít ás
Mohácsról Budapestre naponként d. e. // óra
ál) perckor, érkezés Budapestié (Pelóti-tér)
reggel B órakor. — Ezen II óra 30 perckor
induló hajóhoz csatlakozása van a I écs
Villány felől 10 óta 53 perckor Mohácsra ér
kező vonatnak.
Előjegyzési felhívás a volt 52.
közös Frigyes főherceg nevét viselő pécsi
háziezred háborús hadtörténetére I 52-es Baj*
latsak' Hadieseményekben gazdag és dicső
háborús hadtörténetünk kiadása küszöbön
all Ezredtörténetiink kiadásával hazafias és
magasztos célt tűztem ki, midőn visszapillan
tók a múltba és összegyűjteni igyekeztem a
mar feledésbe ment fényes hőstetteket, midőn
megörökíteni kívánom az 52-esek tántorítha
tatlan hűségét, törhetetlen kitartását, becsü
letét, halálmegvetését és végre a megalku
vást nem ismerő, megingathatatlan, szívben
cs ieiekben mélyen gyökerező hazaszeretetét,
l'.zen okból méltán remélem, hogy 1 i mind
nyájan, kik e derék ezredben szolgáltatok és
Vitézül harcoltatok, Ti akik minden alkalom
mai a rendíthetetlen bátorságnak kimagasló
példáját tanúsítottátok, a magyar vitézi és
hősi erényeit mindenkor dokumentáltátok, a
dicsőséges magyar vérnek méltó maradéka
es a légi magyar virtusnak felelevenítő, tün
döklő mintakepe vagytok, a kiadásra kerülő
háborús ezredtörténetre magatokat elője
gyezni es azt megrendelni fogjátok. Az egész
ezredtörténet (1914- 1919-ig) füzetekben ke
rül kiadásra összesen 8 — 10 füzetben. Az
első füzet május hóban. Mindazok, kik a tii-
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ze.eket megrendelni óhajtják, közöljek velem
mielőbb pontos lakcímüket, a hadtörténet
csak annyi példányban kerül kiadásra, ahányan előjegyzésüket kerték. Az előjegyzők
égj szersmind az összes füzetekre mint meg
rendelők tekintetnek. Az előjegyzés határ
ideje ez év április hó 30-ika. ^Későbbi előJvgy zések technikai okokból tekintetbe nem
vehetők. Az egyes füzetek a szerint hány
lapot és vázlatot tartalmaznak, kb. 8—10 kg.
búzának megtelelő tőzsdei arban lúgnak szá
míttatni. \ ítéz Pallay Rezső mint szerkesztő,
Becs, \ ái őshaza, I em 53.
A „MANSz1* teadélutánja e hó
30*án lesz az Iparoskörben.
A „Mohácsi II. Lajos Muzeum Egye
sület" választmánya március 23-ikán d. e.
a polgári iskola egyik tantermében ülést tar
tott, melyet a távollevő dr. Margitai Lajos
elnök helyett dr. Rüll Béla vezetett. Ur. Rüll
Béla lendületes megnyitó beszédében hang
súlyozta szükségességet annak, hogy az
egyesület életében felmerülő jelentősebb moz
zanatok legalább jegyzőkönyvben nyerjenek
megörökítést. Rátkay István telte meg ezután
titkári jelentését. A választmánynak meg
Petrovits Karoly pénztáros tett örvendetes
tudomásul vett jelentést, mire elnök az ülést
bezárta.
D al c r o s e -1 a n fö ly a ni. Ro ttmiller
tánctanár es leánya április 3 án, csütörtökön
egy modern színvonalon álló, ritmikus tornaes classikus táncművészeti (Dalcrose-módszerii tanfolyamot nyitnak, melyen gyerme
kek 5- 13 eves korig résztvehetnek. Meg
felelő tornaruha kötelező. Külön felnőttek
tánciskola az iparosság részére. Ezen tan
folyamok megnyitása es a tandijak megálla
pítása a táncnövendékek számától függ es
azért felkéretnek' a tisztelt résztveimi óhajtók
minél előbb jelentkezni. E.ójegyezni lehet
Fridrich könyvkereskedésében és az Ipar >.
körben. Kakas: városi bérház, I. em
Református vallásos estely. Már
cius 27-én este 6 órakor közepes számú kö
zönség gyűlt egybe a mohácsi föklmivesek
Olvasókörébe a 3-ik vallásos estély megtar
tására. — 1. A gyermekkar a közönseggel
együtt énekelte harmónium kísérettel a 130.
dics. 1. v. „oh könyörgést meghallgató14 egy
házi éneket. Éneklés után Varga Zsigmond
lelkész imádkozott. Ezután elemi- es polgári
iskolai növendékek szavaltak szebbnél-szebb
hazafias és vallásos verseket. Közben a
gyermekkar az uj énekes könyvből harmó
nium kísérettel énekelte: „Örök Isten merre
meri e vagy . . .“ Majd Merkl Keresztélv ur
szép felolvasást tartott a „Kálvinizmus “ról
es az „egyke14-rendszert kori ácsolta, melyet
úgy egyházi, mint hazaim! szempontból el
itéit. Kár, hogy egy egész vidék nem hall
gathatta, mert bizony tanulságos es építő
hatású munka volt. Majd Batori Sándor ny.
tanító szóló-éneke es néhány g\ ülekezeti tag
éneke következett s végül a gyermekkar a
közönseggel együtt énekelt. Ezzel a vallásos
est veget ért és Varga Zsigmond lelkész
jövő csütörtökre meghívta a közönséget.
Aki a gyorsvonat alatt utazott
A nagykanizsai pályaudvaron egyik reggel
egy szurtosképü gyerek mászott elő a buda
pesti gyorsvonat szerelvényének egyik ott
maradt személykocsija alól. A gyerek el
mondta, hogy Aradról szökött at Magyar
országra úgy, bog)’ meghúzta magát egyik
vonat fékje alatt, amelyik átjött a határon.
Sikerült azután kiszöknie Olaszországba. (’tt
elment hajóinasnak, a hajóval Malta szige
tére jutott, ahol azonban lemaradt a hajóról.
A követség utján sikerült valahogy útlevelet
szereznie es azzal visszaindult Magyarország
felé. Jugoszlávián keresztül Budapestre uta
zott a legkülönfélébb kalandokon keresztül,
de csak 4—5 napig volt ott, maris újabb
utazásra határozta el magát. Mivel pénzé
nem volt, a Kanizsa fele induló gyorsvonat
egyik kocsija alatt a tengelykötőkön helyez
kedett el. El is jutott .Nagykanizsáig. Vélet
lenül azonban éppen azt a kocsit szemelte
ki, melyiket Kanizsán leakasztottak. A gye*
lek ezt nem vette észre, mert aludt. Csak
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reggel, mikor felébredt, csudalkozott, hogy a
gyorsvonat még mindig csak Kanizsáig ju
tott vele.
Magyar ember találmánya a világ

piacon. Még neve sincs voltaképen s máris
nagy világcégek kilincselnek gyártási jogá
nak megszerzéséért a feltalálója ajtaján. A
feltaláló nem más, mint: Rapp Antal mo
hácsi borbély, a találmány nteg egy borot
váló por. melyről a Budapesti BorbélyFodrász és Parókakészito Ipartestület (VII,
Csengery-utca lőj vezetősége 59 924. szám
alatt egy elismerő okiratot adott ki. melyben
kijelenti, hogy ez a borotváló por minden
féle borotváíószappant felülmúl. Tellát a
mohácsi borbély találmánya lefőzte az őszszes szappanféléket s pár hónap múlva nem
csak Budapasten, de Parisban, Veronában
és Konstantinápolyban mohácsi borotváló
porral borotválkoznak az emberek. Rapp
mester ragaszkodik hozzá, hogy a porát
előállító gyár Mohácson alapittassék.
— Játék a fegyverrel. Hofjmann
János versendi fiatalember forgópisztolyával
babrált. A pisztoly véletlenül e’siilt s a golyó
a hasába fúródott, öt órai vívódás után
megaalt.
Értékes vadászzsákmány, tiarezi
Sándor, a mohácsi Nimródok legszorgalniasabbja ritka vadászzsákmánnyal dicsekedhe
tik az elmúlt hétről. Az egyik napon két
gyönyörűen fejlett vadmacskával tért haza
vadászatáról, a következő napon pedig egy
remek példány vidrát ejtett cl. Szerencséje
eztán sem hagyta el, mert alig három napra
ra ismét egy vadmacska került haza. — A
zsákmány nem csak vadászsiker, de koroná
ban kifejezve is nagyon szép, mert értéke
kétmillió körül jár.
Hirlapárverés. Vasárnap, f. hó
30-án d. u. 4 órakor az Iparoskörben az
összes heti- és napilapok árverés alá kerülnek.
Megdrágult a gyufa. Az Árvizsgáló
Bizottság megengedte, hogy a gyufát nagy
ban 421, kicsinyben pedig 500 koronáért
lehessen árulni. Ha pedig ezt megengedte
tisztelettel kérjük engedje meg azt is, hogy
a gyufa jobb is legyen s legalább minden
második meggyuladjon. Ha azonban ez a
lehetetlenségek közzé tartozik, úgy engedje
meg, hogy az olcsóbb és aránytalanul jobb
külföldi gyufát be lehessen hozni. Az nem
lesz baj, ha a gyufa kartel erre föl szintén
olcsóbban adja majd a gyufát. Elvárjuk mi
azt kérem..
dijába!

Kaposvár nem

Mohács.

Körülbelül úgy sóhajtott fel Mariházy Mik
lós is, kiről a < Bajai Újság*-bán olvassuk,
hogy Bernstein “Tolvajának- múlt heti elő
adásán az üres nézőtér láttára elájult. A
színház oly üres volt, hogy Mariházy roszszul lett és a 3-ik felvonás utolsó jelenetében
már nem is léphetett a színpadra. Kínos
másodpercek következtek, végre is legör
dült a függöny és Tlmróczy Gyula rendező
jelentette, hogy a direktor hirtelen rosszul
lett s igy az előadást nem tudják befejezni.
Hát biz igy van az: Baján világítás hiánya,
Kaposvárott üres ház, csak a kis Mohács,
az állta mindig becsülettel a helyét, a múlt
évben is egy tavaszi és egy őszi szezon
alatt is.
Kerékpár felszerelés és javítás csak
Schafferriel jutányos.
Az uj Magyarország cimü értékes
munkát, melyet dr. Csuday Jenő és dr. Létmány .Nándor írtak mutatja be 112 színes
vetített képben a Szociális Misszió Társulat
f. hó 28 es 29-én a tanulóknak (200 K» és
30-án, vasárnap d. u fél <> órai kezdéssel a
nagyközönségnek az áll polg iskola rajz
termében (emelet) 1000 K beléptidij mellett.
Magyarország újjászületésének története mind
végig erdekfeszitő, lebilincselő előadásban vo
nul el majd a hallgatóság előtt. Az 1825 iki
pozsonyi s az ezt követő országgyűléseken
egymásután vetették tel nagyjaink az uj esz
méket, amelyek hazánknak a kor szelleme
szerint való haladását célozták. A nemzeti
reformokat egymásután, bár hosszas es ne-
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hez küzdelmek arai), de megvalósították s
ezzel az uj Magyarországnak vetettek meg
alapját. A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi
István jelenik meg korszakalkotó nag\ mun
kája közepette: Lánchíd, Magvar I udomanyos Akadémia, stb ; majd Kölcsey s a többi
író, a Nemzeti Színház első elöadasa, Nem
zeti Muzeum, •- első I ivera ny. A
ságharc hősei: Kossuth, Wesselényi, letmi
s a márciusi ifjak stb., stb. A képeket ma
gyarázó szöveget a vasárnapi előadáson
Schmidt Ujosné olvassa fel. — Az a nem
zet el, mely nagyjait ismeri, emléküket ke
gyelettel őrzi s beieülteti a lelkek e. A ma
nehéz küzdelmében kétszeresen szükség van
erre: az önző, személyes érdekek harcában
nagy jóinknak hazaszeretettől lángoló küz
delme biztos utat jelöl neküi k s sikerei erőt
kölcsönöznek a boldog, uj Magyarországért
folyó, csüggedést nem ismerő munkára.
— Apró hirek. Rend a természetben.
Az a'rnormisnak latszó időjárás ellenére meg
állapítható. hogy a havas tel pont december
21 en, a rügy fakasztó, napsugaras tavasz pe
dig március 21 én, tehat pontosan a naptári
előírás szerint lépett be. — /anulmányut
I Olaszországba van szervezés alatt az ország
diáksága es a kisérő tanszemé Iyz.et részére,
mely április 11-tól 2-1 ike közt Budapest—
Trieszt-Venézia—Firenze Nápoly — Pompei
Róma és vissza városokat ejti útba. Reszt
vételi dij loóO líra. — .4 tisztviselők liszt
ellátása április elsejétől valtságösszegekben
lesz kiutalva. — Veszprém rendezett tanácsú
varos törvényhatósági várossá való átalaku
lására tett intézkedéseket. — (>1 bál. műsoros
est es hangverseny volt az elmúlt farsang
ban Pécsett
Szaboles-bányatelepen rejtett
katonai fegyvereket találtak. A munkásság
közt izgatok azt hiresztelik, hogy a kommu
nizmus kitörőben van s május 1 én Kun
Béla átveszi az uralmat. Szegény csonka or
szág, mikor szabadulsz meg végkep e éktől
az amikiisztusoktól:! — A nemzetgyűlés nj
alelnökévé az igazságügy miniszterré lelt
Pesthy Pál helyére 20 szótöbbséggel Zsitvay
Tibort válazztottúk meg. — Ditelján istván
bajai származású r. kath. pap, kivaló szónok
ts zongoraművész Amerikában óriási sikere
ket ér el a magy arság nemzeti érzésének
ébrentartásában es szerctetadomany ok gy üjtésében. A Marcink József pyssaici plébá
nos áltál Amerikából most szállított I 1 w ag
gon szerctetadomány gyűjtésében is oroszlán
része van. Amerikai és angol lapok elragad
tatással imák működéséről. - Kiábrándulás.
Nz. egykor oly híres, nemzetiszinben tetszelgő,
vitezkötéses es rézfokosos függetlenségi part,
melynek gerince az októberi forradalommal
tört be, a Kossuli. Lajos nevét politikai cé- j
gerül használó elvi közösség alapján fuzionált
a Rupperték októbrista frakciójával. Jó étvá
gyat hozzá! — .4 paksi vonat a Keleti pá
lyaudvar csarnokában fékromlás következté- '
ben nekiszaladt az ütközőbaknak. Többen
megsérülték. — I.enin holtteste a ravatallal
együtt elsüllyedt. Lám, a nagy hunok súlya 1
A pécsi háztulajdonosok állami pénzen |
berhazak építését és a házhaszonrészesedési
adó eltörlését kívánják. Hát Mohácson mit
kivannak
A bor- és husfogyasztási adó
kat a pénzügyminiszter újból felemelte. So
kat kell emelni annak a szegény pénzügy
miniszternek, azért vállalkoznak oly kevesen
erre a nehéz szolgálatra. — Mohács nagy
községnek rendezett tanácsú várossá alaku
lását a belügyminiszter engedélyezte. Meg
lepően gyorsan ment ez a processus, bizo
nyítékául annak, mily karikacsapásra igazo
dik minden, a mit visszavonok, egyenetlen
séget sz tők nem zavarnak. — A hadikölcsönkötvények árfolyama emelkedett. A
ií’0 os kötvények árfolyama jelenleg 250, —
az 5’ -"o-osoké 22o—24'» korona. — Az
adóhátralékokat aranykoronában kell fizetni
a jövedelem- és vagyonadó, az általános keieseti adó, a társulati adó, az igazgatósági
és egyéb javadalmazások utáni külön adók
után 1924. január 1-től, a földadó után pe
dig 19-4. július 1-tőP kezdve. — A 'Siklósi
Kölcsönös
Segélyzó
Egylet» részvény

MOHÁCSI

HÍRLAP

____ 1924. március 3o

társasággá alakult at
fíorbás István hír egy intéző vezeti, aki Hódmezőásárhelyröl
hedt pécsi betörő-rablót a váci fegyházban hetenkint bejár Szegedre csupán azért, hogv
„Burghardt' név alatt ismerlek tel. Pécsre a < sillagbörtönben ülő rab úrnőjének adós,
szállították. — .4 Pénzintézeti Központ kény - sagait kifizesse. Nagy Sándorné ugyanis az
szerfuzionaltatja a \ idék: . ankokat es pénz egyik Hőiéiből hordatja ebédjét es vacsorájaintézeteket, hogy az ország pénzerejét kon es ezeknek az összeget rój ja le hetenként ;tz
cén Halja s igy kellő termelési hitel álljon intéző ur. Hogy a méregkeverő asszony e]eg
rendelkezésere. — Kuzmanck Hermán tábor jól el a börtönben, bizonyítja az, hogy rendnok. Prsemvsi hősi védője Becsben meghalt. szerint levest, pecsenyét es süteményt vitet
magának jó bor kíséretében. A pecsenyék
Villanyernyo vázakat áthúzással
közül mindig a legfinomabbat választja ma.
együtt csak Scháffer készít.
gának.
— Egy párisi utca. Parisban a rue
Zarándoklat Rómába. Ma vasárnap,
Montmartrét és a rue Muntorqueilt összekötő délután 5 órakor a Mohácsi Kath. Legény
közt „Passage de la Heine de Hongrie“ (Ma egylet helyiségében, Linder Ernő a „Dunán
gvar királyné köz -nek nevezik. Ennek tör túl" felelős szerkesztője és Weszely Antal,
ténete van. Mikor N\ 1. Lajos trónra lepett, a „Dunántúl" nyomda igazgatója ismertetni
a párisi kofák is küldöttségileg tisztelegtek fogja a római zarándoklat útját és annak
nála. Maria Antoniette a királyi férje mellett módozatait.
állott s mikor a kofaküldöttség szónoka elő
Százmilliókra menő ékszer az
lépett. a királyné felsikoltott a meglepetéstől,
ökör gyomrában. Kisvárdáról jelentik: \ ér
a szónok anny ira hasonlított anyjára Mária tés községben felbontottak egy elhullott ökör
Teréziára. A király ennek hatása alatt a szó
geomrat s abban egész kincseskamrai tálal
noklat végeztével megölelte és megcsókolta
tak. Az ökör gyomrában 3 kilogramm súlyú
a szónokló kofát s ez eset emlékére nevez
ékszer volt, 6 kát kötő óra, 5 karkötő lánc,
ték el ezt a közt a magy ar királyné közének.
Később a jakobinusok, mint király i kegyen- brilliáns nyakék, gyüiük, 12 darab ezüst
cet elfogtak az illető kofát es lefejeztek s kanál. Valószínű, hogv egy újabb csempész
levettek az utcanevet a házakról. Sajátságos, fogas áldozata az ökör. Az élelmes csempész
hogy a főváros tanácsa most helyeztette ugyanis egy csapással két legyet akart ütni
és az ökör gyomrában akarta a kérdéses
vissza ez utcajelző táblácskákat.
613 trillió a német bankjegy holmikat atcsempészni, azonban rajta veszteit,
forgalom. A nemet birodalmi bank március vagy ő tevesztette el az állatot, vagy pedig
lő iki kimutatása szerint a bankjegyforgalom a leleplezéstől félt és túladott rajta.
Vízvezetéket es villanyt Scháffer
0.03 trillióval növekedett úgy, hogy jelenleg
szerel.
613 2 trilliót tesz ki.
Anyakönyvi bejegyzések szerint
A losonci Wallenstein. A Kassai
1924 március hó 21-tői 1921 március hó 28-ig.
Napló irja: Komlós Aladár dr. a Losoncon
élő „neves" iró az ipolysági zsidó kultur- Születések: Horváth Lilla Katalin, Késity
egyesiilet meghívására előadást tartott a József, Sírok Katalin, Pozsgai Ágnes, Németh
zsidóság legaktuálisabb problémáiról. A Ilona, Szajcsán Mária, Jovánovics Julianna,
zsidóság jövőjének biztosítására egyetlen .Vatheisz János, Mészáros Julianna, Schumtitat mutatott meg: a zsidóságnak öntu iner Julianna. Házasságkötés; nem volt.
datra kell ébrednie, önmagába kell térnie. Halálozások: Kovácsics Mátyásné 64 eves,
zl zsidó mentalitást minden idegen elemek Budzsáklia Mária 9 napos, Tompics Péterne
től megtisztulva végre már ki kell fejlesz 71 éves, Furst János 43 éves. Egeiszegi
tenie. A közönség lelkesen tapsolt. — (Mi Nándor 32 éves, Makai József 4 éves, Jo
is, mert igen megbecsüljük az őszinteséget.) vánovics Julianna ló napos, Atyímovics MiFérfi szövet különlegességek Stern lutinné 63 éves, Varga Imre 2 hónapos, özv.
Test vél ek n él megérkeztek.
Zuhan Mariáimé 73 éves.
— Az elöljáróság közlései: 1. Köz
hírré teszi a községi elöljáróság, hogy a hi
degvérű tenyésztésre szánt mének és kancák
bizottsági megvizsgálása április 4 én délelőtt
9 órakor a cédulaháznál fog megtartatni.
— A főhercegi család Baranyában.
Mindenki, aki ily lovát tenyésztésre hasz Lapzárta után értesülünk: frigyes főherceg
nálni kívánja, április hó 2-.ig bezárólag ezt fiával, Albrecht főherceggel március 28-ikán
a közigazgatási jegyzőnél jelentse be. A
A kancák csak egy-egy mén köré csoporto vonattal Mohácsra érkezett a szalonka vadá
sítva lesznek fedeztethetők; minden egyes szatokra. Stettner jószágigazgató Villanyba
darab után a vizsgálat megkezdése előtt utazott az érkező főhercegek elé, Mohácson
15.000 K lesz a vármegyei alap javára be ■ pedig az állomáson Német Károly főszolga
fizetendő. Aki ménjét, vagy kancáját nem bíró, AídfSíZ/T őrnagy, Pókav csendőrőrnagy
állítja elő, azt tenyésztésre nem is szabad
használnia, elleneseiben érzékeny büntetést s dr. Fazakas rendőrfogalmazó fogadtak’ a
főhercegeket, kik innen Bédába hajtattak,
von magára.
2. Figyelmezteti az elöljáróság az érde hol előreláthatólag 8 napig fognak mulatni.
kelt szülőket és gyámokat, hogy tanköteles ! Izabella és Gabriella főhercegasszonyok mar
gyermekeiket az illető háztulajdonosnál, vagy
előző napon, azaz 27-ikcn autón érkeztek s
házfelügyelőnél május 1 ig okvetlenül jelent
sek be. A háztulajdonosok cs házfelügyelők egyenesen Karapáncsára hajtattak.
pedig a jelentéseket összegyűjtve Szépe Ár
Mohács rendezett tanácsú várossá ala
pád községi tankötelesek törzskönyvvezetőjé- kulását alispáni rendeletre előkészítő képvi
nek adják át. A szükséges nyomtatványokat selőtestületi ülést inárc. 28-án tartotta a
ugyancsak ö nála szerezhetik be.
nagyközség. Elnöklő Lcovics János bíró a
3. Legkomolyabban figyelmezteti a la számvizsgáló-bizottsági javaslatra feltette
kosságot az elöljáróság, hogy a személy a kérdést. Eredmény: 13 igen. 11 nem.
vonatok személy kocsijainak ablakait kővel Schmidt Károly követeli, hogy a biró külön
való bedobálással, vagy bármi más módon tegye tel a kérdést az ő indítványára is,
megrongálni szigorúan tilos. A tilalom ellen mert a 30 jelenlevő közül csak 24 adott le
vétők érzékenyen fognak biintettetni.
szavazatot és igy nyilván várják, hogy az
ő indítványára is 'egyen elrendelve a sza
Villanycikkek olcsón Schaffernél.
— Aki életfogytiglani fegyház mel vazás, Heves indulatos vita tör ki érré.
lett is — jól él. Szegedről írjak: Nagy Oszwald Ferenc látni vélte, hogy dr. Beck
Sándorné hódmezővásárhelyi asszonyt a bíró fejével intett Leovits bírónak', hogy ne ren
ság jogerősen életfogytiglani fegyházra ítélte, delje el a szavazást, a mi miatt ’ Oszwald
mert férjét megmérgezte Amikor a Kúria feletébb heves indulattal tört ki. A lárma
ítéletét kihirdették előtte, azt a legteljesebb általános lett, mire biró az ülést bezárta.
közönnyel fogadta, mintha nem is érdekelné.
Laptulajdonos és kiadó ;
Az elitéit igen jómódú, mert 500 hold földje
van, amel\ ma sok milliárdot ér Birtokát
PRÍDRICH OSZKÁR.

Lapzárta után értesiihiiik:
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foglaltakért nein válla! felelőssége: a

szerkesztőség. i

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok. kik felejthetetlen
illetve gyermekünk

terjem,

Hirdetmény.
Néhai Henneberg István hagyatékához
tartózó bútorok, ágynemüek. szőnyegek,
képek, bádogos műhely felszerelés kész
bádogos áruk, továbbá szikvizgyár szódás
üvegekkel és a házzal együtt Dunaszekcsön
1924 március hó 30-án délelőtt 10 órakor

EGERSZEGHY NÁNDOR
elhunyta alkalmával mélységes fájdal
munkat részvétük kifejezésével, avagy
koszorú küldésévé! enyhíteni igyekeztek,
fogadják ezúton hálás köszönetünket.
Mohács. 1924 március 28

önkéntes árverésen az örökösök által a leg
többet! ígérőnek tételenként eladatik.

Bővebb értesítés Kossuth Lajos-utca 34. sz.

A gyászoló-család.

1 pár keveset használt női magas

a budapesti áru- és érték
tőzsde tagja.

fűzős cipő

Tanulóleányt felveszünk
Fölkér és Tornai

WEINACHT
SÁNDOR

eladó. Megtekinthető a

kalap műhely.

kiadóhivatalban.

Egy könnyű

Szentkút közelében
1700 O-öl jókarban levő szőlő eladó.
Bővebbet: Szabiár Anch ásnál.

Eladnám, esetleg elcserélném
Budapesti-országot mentén levő házamat
hozzá való telekkel. Gyártelepnek, ter
mény és lisztkereskedöknek elsőrendű
hely. Személyesen érdeklődőknek szíve
sen szolgál felvilágosítással a tulajdon* s
Krosits Sándor malomtulajdonos.

SZANDOLIN
eladó — Cim a kiadóhivatalban.
Mérlegképes könyvelő
délutáni órákra ajánlkozik. —
kiadóban.

Cim

a

A Czernik dűlő
ben 1189 ü-öl
szőlő, ugyanott 847 □-öl lóherés
eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Milyen legyen a jó cikóriakávé?
1. Finoman örlött, hogy a főzésnél a meleg viz
minél jobban feloldhassa a szemecskékben levő
Ízesítőt és feloldhassa a tápanyagokat.
2. Sötét csokoládébarna, mert csak igy adhat
szép szint a kávénak3. Kellemes és természetes illatú.
4. Kiadós, vagyis minél kevesebbet kelljen belőle
felhasználni.

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

Figyelje meg, hogy ilyen-e az UHU-kávé ?

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!
Forgalmi

kimutatás könyv

napi bevételről kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében Mohács, Kardos
Kálmán-utca 148.

Kosztpénzt
a mindenkori heti
kamatláb mellett
elfogad és kihelyez.
Tőzsdei megbízások.
Értékpapírok vétele
és eladása.
F

1924. március 30.
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Mutatni kellene,

*

Ritzl János es Fia |
géperőre
>r rendezett asztalos üzeme

mint látványosságot, — ha gyártási titok
nem lenne, - azt a hatalmas gépberende-

zést, amely a kőbányai nagy gyárunkban a
három csillagos UHU kávét készíti.
Tápszerművek R. T.

A monscsi járás foszolgtQ’rajaiol.
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Hirdetmény.
ludvinas vétel veget', k-zloni. hngv a .mohácsi
......
. mai napon tartott u.eseben
« t.-Z'fn irányárait az a.abbiak - ennt állapította meg

|

i

Szolid árak!

i
r

<

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM

oooooooooooooooooo
o©o o o o o oooo o o o
OOOOOOOOOOOOOOOO
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MOHÁCS. Tomory-utca.
VrllalutiK épüle és butoi munkákat.
Bútorokat a legegys. erübbtől a legmüvésziebb kivitelig

Kőbányai Polgári Serfözo es Szent István

4<M 9.4.

f Piaci
Pi.
árak ;

ELADOM
1031. számú egyemeletes uj házamat és

JAVÍT

író

és varrógépét.

KEREKPÁRT.
FEGYVERT,
SZIVATTYÚT,
FESZMERÖT.
Kerékpár alkatrészek es a villan}cikkek
raktára.

A T TT* C* nr TT ÍZ

naM y teiekV tioZ/tLlx kei biró föld

Schaffer Károly
technikus.

szintes házat, lehetőleg főbb útvonala
kon.

Német Károly

Bővebbet Sperl Jánosnál.

BÚTOROZOTT

föszolgabiro
a faármcgallapitó bizottság
elnöke.

3 as számú WERTKEIM
CASSA eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

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

Egy jokarban levő

FÚRÓGÉP

f

kézi hajtásra eladó
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BÁLINT

| csak

gyógyszertar í
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»<‘sz nyit
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• E fi éten csuk BÁLINT
^gyógyszertár tart ejjeli szolgálatot

Bútorozott szvbát
külön bejárattal keres

Dozker fiüárk

üE I tt <1 ó

gabonakereskedes
Szentháromsag-tér.

egy Eszterftázy és egy
fajdán kocsi.
HO LIC S K A
JENŐ

szakintézeti szemüvegek beszerzése

2 kiló használt rongyért
1 kiló finom kenyérlirztet d

KEMÉNY
BÉLÁNÁL

Landauer gőzmalom, Mohács.

kocsifényezö és kárpitos.

Pécs. Jckai-tér 6. és

A

legmegbízhatóbb

Budapest. Kossuth Lajos-utca

A kék csillaghoz.

15

Stern Test verek

Továbbá a világhírű

konyhakerti, gazdasági és virág

MOHÁCS, (Hoffmann-féle ház.)

Zeiss Punktál

magvakat Dániel magkeieskedo

Ajánlják

szemüvegek és orresipretokböl állandó
raktár, amelyek pontos orvosi rendelés
nek is megfe'elnek.
Óra ékszer es optikai munkát saját mű
helyemben pontosan készítek.

árusítja, BUDAPEST, Baross-tér 22. Minden
városban bizományosnál kaphatók. Bélyeg
ellenében árjegyzéket küld.

I

Lejrolcnóbb b&'vÚHÚ i'lásí

dúsan

felszerelt

raktárukat

vászon, schiffon, festő, carton, barchet,

női- és férfi szövetek, zeugok, stb. cikkek

ben a legolcsóbb szigorúan szabott árak
mellett.

Pénzt és munkát takarít meg,
ha lapjait ZS! ZS1TS 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.

Gyógyáru,
Kötöszerek,
Gnmmi áru.
Állatgyógyászati cikkek.
Vegyszerek,
Fényképészeti cikkek,
Illatszerek,
Cosmetikai cikkek.

!

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

sernavöigyi
szénsavval telitett forrásvíz
az országos chemiai intézet vegyeletnzési bizonylata alapján kitűnő asztali
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó.
Óvszer fertőző betegségek ellen. _
Kirándulásoknál kedvelt és pompás
üdítő ital.
Egyedüli gyártója:

ozv. Kiss Alajosno Mohács.

Közgazdasági hírszolgálat!
Az összes bei- és külföldi áru- és érték
tőzsdék hivatalos árfolyamait, valamint
magánforgalmakat mérsékelt díjazás mellett
a Icgjutányosabban szolgáltat a Magyar
Távirati Iroda közgazdasági kirendeltsége.
Telefon: 133.
,
-JAVITAS
■v p ELADÁS
i
GUMMIK
J í
ALKATRÉSZEK

MELTZER

Fegyver &

EMIL

DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ
MOHÁCS. Telefon 128.

SZERELÉS
CIKKEK
ELADÁSA

eladasa

FEGYVERMÜVES

Háztartási cikkek«
Rum,
Tea.
Gyógycognac.
Likőrök.
Padiólakk,
Zománclakk,
Padlóviasz.

ELADÁSA
JAVÍTÁSA
JÓTÁLLÁS
SAL

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

IROOÉP JAVITAS
LÓPOR

BENZIN
GÉPOLAJ

STB.
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