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BohloKháxa.
fik zó, villámokhasogatta sötét lel- 

r.j> égből rettenetes robajjal hallatszó 
égdörgés után oly kellemes a lombos 
erdő mélyéből hallatszó lágy gerle
bugás.

A múlt véres hét izgalmai után 
ugyanolyan jó hatással van a lélekre 
elvasni egy csendes munkában, meg
értő együttérzésben fejlődő község 
eoldog békéjéről.

A „Bajai Újság- irja a többek 
között :

„Ha az ember Garára érkezik, 
önkéntelenül is szemébe ötlik a köz
ség fejlettsége, szép középületei. Itt 
ren váltak arra, hogy középületeik 
összedőljenek. Idejében építkeztek s 
r. mosolyogva mesélik, hogy gyö
nyörű iskolájuk 45 ezer koronába, plé

bániájuk 20 ezer koronába került stb.
A háború elvitte az imára hívó 

Harangjaikat, a garaiak mar hoztak he
lyébe másikat.

A harctéren elesett hőseiknek ok 
» itotiák eddig a legszebb emléket, de 
rém elégedtek meg ezzel, hanem, hogy 
M. nden járókelőt — ahányszor elmegy 
a emlék előtt — figyelmeztessenek 
a- elesett hősök iránti tiszteletre, 150 
B.llió költséggel gyönyörű parkot léte
zettek az emlékszobor körül s a par-
* szép vasiáesos kerítéssel kerítették
* . Bácskának ez a legszebb parkja.

Országszerte hangoztatják a fasi- 
t*s szükségét. Gara megértette ennek 
fontosságát és szükségességét s az 
idén mar ezerszámra hozatta a facse
metéket. A fásitas szinte lázasan folyik. 
Egy-két év múlva akáclombos lesz
* falu.

Házhelyet nem kényszerből, ha- 
em önként adtak minden hadirokkant
ak, özvegynek, tisztviselőnek, nincs

telennek 2—4—6 q búzáért 200 négy- 
szögölenkint.

A télen gazdasági szakiskolát akar
tak állítani, hogy nem sikerült, nem 
rajtuk mullotL Gyönyörűen sikerült a 
felnőttek téli oktatása. Közel száz fel
nőtt hallgató látogatta a téli ismeret
terjesztő tanfolyamot. A tanfolyamon
* rendes közismereti tárgyakon kívül 
tanították az egészségtant, állategész
ségügyet, közigazgatást és 'adóügyet, 
íz a téli tanfolyam annyira megtet
szett a garaiaknak, hogy már a közel 

jövőben megkezdik az őszi tanfolyam 
í szervezését. Nem feledkeztek meg az 

analfabétákról sem. ezeket külön tan
folyamon oktatták.

Hogy mindezt keresztül tudtak 
vinni az arra vezethető vissza, hogy 
a vezetőség a legnagyobb egyetértés
ben dolgozik, itt nem veszekszik az 
intelligencia, hanem közös eredőben 
dolgozik a köz javára. A községháza, 
a templom s az iskola előtt egy cél 
lebeg: a nép kultúrájának előbbre vi
tele s a nemzetérzés ápolása.

Hogy a garaiak mennyire szere
tik még külsőségében is a magyar 
megnyilvánulást, kitetszik abból is, 
hogy két matyó asszony megjelenése 
elég volt arra, hogy ma Gatty Antal 

’ által adományozott 2 millió értékű 
matyó oltártentője van a templomnak 
s úgyszólván minden házban található 
mezőkövesdi kézimunka, sőt rövidesen 
matvóhimzésü ruhában járnak a garai 
leányok. Garán folyik a munka. Itt 
nem var senki elismerést, csak a 
munka eredményét.-

Eddig a Bajai Újság s a mikor 
elolvassuk cikkét, minden sora úgy 
fekszik a lelkünkre, mint az apagyilkos 
leikére az ügyészi vádirat.

Mi is építhettünk volna a mostani 
dugadult városháza, a granáriumnak is 

1 ósdi és roskatag belvárosi iskola he
lyett modern palotákat, az architektúra 
remekeit, kevesebb ezerekért, mint a 
mennyi milliókba most kerülne, nem 
tettük. Jó Pató Pálosán hagytuk a 
majdra. Harangjaink helyett egyet a 
belvárosi katholikus, egyet a reformá
tus templomban pótoltunk a végső 
szükségben, a mikor előbbi kelyen a 
most szőllőhegyi kápolnában csilingelő 
kis harang panaszszavát már szégyen
kezés nélkül nem hallgathattuk, mikor 

1 reggel, délben, este sirta, hogy: „ne 
feledd, ne feledd, ne feledd!.. .* tudni
illik, hogy mivel tartozol az isten
házának.

A hősök emlékének felállításában 
lemaradtunk még Majs mögött is, pe
dig egy régebbi adósságunk most 
1926. küszöbén valorizált értékben 
sulyosodik a lelkünkre. Mikor lesznek 
ezek meg és fogja-e valaha azokat 
vasrácscsal kerített park övezni, a hol 
a Szepessy-parkot, a Flórián-parkot rég 
felverte a dudva és bozót s itt-ott egy- 
egv földbetiport szögesdrót darab jelzi 

csak, hogy valamikor volt annak egy 
hevenyészett kerítése is. A Deák-téri 
fasor elaggott, korhadt, egyenetlen nö
vésű, nagyon vegyes fajú fai szégyen
nek tavasszal rügyet fakasztani s ha 
kibontakozik beteg, chlorozisos lomb
juk, azt suttogja: minek is van fásí
tás a világon?

Házhelyet itt hadirokkant, hadi
özvegy, tisztviselő, nincstelen csak 
kint a temetőn kap — felemelt hely
árakkal. A felnőttek oktatása sértő 
részvétlenséggel küzdött egész télen 
át, az analfabéták oktatása meg az 
érdeklődés hiánya miatt megkezdhető 
sem volt, mintha Mohácson egyetlen 
analfabéta sem volna.

Hogy mindez nálunk igy van, 
annak oka, hogy itt csak veszekedni 
tudnak Itt minden ember ellensége a 
másiknak, minden osztály gyűlöli a 
másikat, minden mozgalom c^ak egyéni 
érdekből indul, itt még a tettre szólító 
felhívás is „ad arma!“ kiáltásnak hal- 
lik, itt produktív munka csak a párt
szervezés terén latszik, hol tömegek 
egyes emberek köré igazodnak, kik 
ujjal mutatnak a szomszéd táborrá, 
mely csak ellenség lehet. Itt senki ér
dektelenül nem cselekszik semmit., 
mégis ha valamit — bár áldatlant — 
cselekedett, már nyújtja a tenyerét és 
jelentkezik, mint egy élő presta quae- 
suinus.

Egy bölcs rabbi mondta, hogy: 
ne mindig előre nézzünk, nézzünk 
néha hátrafelé is, mi is visszatekint
hetünk a kis Garára, mely mögöttünk 
és mégis sokban előttünk van. Tekint
sünk Garára, az uj Boldogházára és 
tanuljunk tőle egységes, vállvetett, 
önzetlen munkát, mely produkál. Ellen
kező esetben 1926-ban meg lógja álla
pítani rólunk ország és világ, hogy 
Mohácsnak egy öröksége van s ezt 
mintáztathatja 1526 emlékének meg
örökítésére kőbe, ércbe s ez : a vissza
vonás és durva irigység.

— Jeszenszky János kinevezése. A 
mohácsi járási állatorvost: Jeszenszky Jánost 
Sátoraljaújhelyre allategészségi felügyelő, 
megyei főnöknek nevezték ki s már a közel 
napokban távozik Mohácsról uj állomás
helyére- A mohácsi társaság egy igen érté
kes, udvarias, tetőtől-talpig ur tagját veszíti 
el benne s ha örülünk is előléptetésének, 
távozása sokakat fájdalmasan érint. Helyébe 
dr. Tóth János m. kir. állatorvos lett ki
nevezve.
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A gyászos csütörtök után. . • 
A csendorség hefejezte a nyomozást. 
Letartóztatások. — Hány sebesült volt? 

A pontos tényállás.
bzi rubaton délelőtt 10 órakor temetésre 

ki i.dúltuk meg a harangok. A vérbefuladt ta- 
gcstás aldoza'ait temették. Két koporsót vit
tek égi más után: Kollár Jánosét és Kollár 
liitse:, mindkettőét telerakva virággal s az 
IP • • >• ,k. s: cm fedője kötös-köriil nemzeti- 
sz.ti s.taiagesukrokkal volt ékítve. Tompán, 
a . . zúgtak a harangok, még a re

iorm > ii' len j ómban is, hol 7 verset húz- 
tak ; ucsuz.utóul s midőn megkérdeztük a 

... |urátort, Iogy mire harangoz,
. ..-. ni mondta hogv .. t h<»-

' >kre. ;■ tagosítás hőseire/
A két Kollár unokatestvér volt es egv 

évi en születtek es úgy latszik t gv voit a 
sors könyvében megírva, iiogy egyszerre 
haljanak meg.

A temetésen képviselve volt a váro> 
minden retege, osztálya. Testületileg a „Mo 
bácsi Sokatok Magyar Olvasóköre*, a ..Mo
hácsi Polgárok Olvasóköre" es a ...Mohácsi 
♦okin.-Ívesek Olvasóköre*, mely egyesületek 

-zorut is helyeztek a koporsókra
A halál útja.

Vasárnapi szamunkban a tudósítás az 
izgalom hatása alatt született, ugv ahogy a - 
helv színen akkor informál.ak minket Ez az 
információ nem mindenben fedte a tői télite
ket s a nyugodt cs pontos vizsgalat ered
ménye a következőket állapított i meg:

A két csendőr először a kis tanács 
elemi en a főjegyző ajtaja előtt állott. Ami ; 

k r az izgalom folyton növékedőben volt s 
a helv et veszély.ssé vált, mindkét csendőr 
átment a nagy tanácsterembe, iiogy erősítést 
kérjen telefonon.

Telefonálás közben a főjegyző ajta ja- 
nan. úörötnböiesere lettek figyelmesek, ame- 
iyet az időközben még nagyobbá vált tömeg 
erőszakkal benyomott. A két csendőr erre a 
főjegyző ajtaja felé tört, kezükben felfelé j 
taití-’t. tehat veszelyte'en fegyverrel és ősz- i 
lasra sz< Kotta fel a tömeget. Atnig a csend- 
>rbk a szó. a sarkúban levő díványhoz érték, t 

közi en a t< meg velük szemben is fenyegető | 
lett s kiabálásokat halottak: Üssétek le! 
Vegy etek cl a fegyvert!

A díványnál, tehát az ajtó közeiében ' 
a . meg <* két csendőrt egymástól eiválasz 
tóttá és a tanúvallomások szerint „a két 
csendőrön annyi kéz volt, amennyi elfért 
rajtuk.**

Az elüiáhók ekkor az egyik csendőrt 
a díványnak szólították, fegyverét megfog
tak, aki szorongatott helyzetében lőtt. A má
sik csendőr szintén dulakodókkal volt elfog
lalva s a mikor nem tudta magát kiszabadi- 
tam. szintén elsütötte fegyverét A két lövés 
vezényszó nélkül hangzott cl s alig pár pil
lanatnyi időközben.

Nem Szomor, hanem T örök használta 
először főgy vérét és összesen ö lövést adtak 
le, de még ezzel sem tudták támadóikat 
lerázni magukról, mire Szomor egv erőtel
jes kaszáló mozdulatot tett, majd igy meg
szabadulva, társa segítségére sietett és an
nak egyik támadójába szuronydöfést intézett.

Az igy aztan akcioképessé lett járőr a 
Helyzet urává lett és a termát megtisztította 

A néphangulat azonban még mindig 
izzó volt s csak /y/ss tanácselnök hosszas 
rábeszélésére es annak kijelentése után, hogy 
Funták visszavonása írásba foglaltatott nyu
godott meg.

Az egyik szemtanú szerint, ha Funták 
a tagosítást nem vonja vissza, újból katasz
trófa következett volna be, mert még Kiss 
tanácselnök érkezesekor is

viharos, szenvedélyes és tagadó 
hangulat uralta a tömeget, amely 
még mindig sok száz főből állott.

Ez volna a katasztrofális perceknek a , 
vizsgalattal megállapított hü kepe.

MOHÁCSI HÍRLAP

A nv omoz is ezek után arra terjedt 
ki, hogy

kik izgattak?
A csendorség az ügy szaluinak bogo

zása közben letartóztatta Kulutácz Js'vant, 
Czernics Mátyást. Cselinácz Jánost es Balázs 
Istvánt. Ezek közül Kulutaczra bebizonyí
tották, hogy ő

törte be az ajtót.
A másik három a községháza udvarán, 

illetve már napokkal elő' b beszelt eliene.
Mind négyet a csendorség a mohácsi 

kir. jaiasbirohugnak adta at a tov ,.bbi eljárás 
lefoly tatása végett.

A bíróság a letartó ctatottakat kihallga
tásuk után szabadon bocsátottá, mert vala 
mennyien vagyonos emberek s szökésüktől 
nem kell tartani. Az eljárás azon! in tovább 
folyik bűnösségük megallapitására.

Ür. Prakatur Tamás a „Dunavidek* 
gyanúsító) közlemény cinek hatása alatt maga 
jelentkezett Német Karoly foszolgabirónal s 
kérte a vizsgalatot ő eliene is kitérj, sz/eni. 
Addigra a .ónban Prakatur dr. s-crepe telje
sen tisztázódott s szavahihető tanuk - hogy 
mást ne említsünk : Visy Pál ny ítélőtáblái 
bíró — vallották,

hogy dr. Prakatur minden igye
kezetével esittitotra a népet, de 
a felizgatott tömeg nem, illetve 

csak részben hallgatott reá.
Megállapítást ny ert az is, hogv az alá

írásra bevezetett emberek mind vissza is 
mentek s utana a kis tanácsterem meg jó) 
ideig teljesen üres tolt, csak az elöljáróság, 
Roheim, Visy s még egy páran tartózkod
tak benne.

A szemtanuk szerint Prakatur híveinek 
nagy része le is csillapodó tt, kellett volna 
azonban valaki a túlsó oldalról is, hogv a 
népét visszatartsa. Hiszen éppen Kulutácz, 
aki az ajtót törte be, a másik párthoz tartozott, 
Lat hogy hallgatott volna az Prakaturra ?

Vigyázva kell ilyenkor gyanusutani s 
pusztán személyes indulatra nem szabad 
semmit sem alapítani. Most már kívánatos, 
hogy Rcscndesedjenek e szomorú esemény 
hullamai, ne kárhoztassuk azokat se, akik a 
tagosítást kertek, mert igaz, hogy önös érd.k- 
ből tettek, de nem akartak másoknak se kart 
vele es éppen azért lett elrendelve a tárgya
lás, hogy mindenki védhesse érdekeit

A sebesültek.
A pécsi lapokban az a téves hir terjedt 

el, hogy Pavkovics Marton meghalt. Szük
ségesnek tartottuk érdeklődni a sebesültek 
Iiogyléte után s a következőket közölhetjük:

Pavkovics sebén komplikációk nem mu
tatkoznak s a közérzete jó. Bárác Mihály 
jobban van. Az öreg Cselinácz Márton álla
pota a legsúlyosabb, akinek állkapcsát vitte 
cl a közvetlen-közeiből lőtt golvó és az ujjai 
közül ölöt vágott le a szurony. Cselináczot 
mesterségesen keli táplálni es szerdán any- 
nyira rosszul volt, hogy halálától tartottak, 
de csütörtökre jobban lett s evett is valamit.

Itt cáfoljuk meg a nép között elterjedt 
azt a tévhitet is. hogy a csendorség „duin- 
dum* golyókkal lőtt volna. A golyók ugyanis 
— egy két esetet kivéve — visszafele se
beztek. Ugy anis a kémény faltól gurulatot 
(gellert) kaptak, sőt széllapultak, de mégoly 
óriási volt az erejük, hogy sebet okozhattak.

Egy ilyen golyó roncsolta szét Kollár 
ütőerét ágyéka táján s ezért vérzett el.

Érdekes még az egyik csendőr vallo
mása, mely szerint meg egy szurony döféses 
sebnek kell lenni, a melynek most nincs gaz
dája. Azonkívül a másik csendőr szttronyos 
kaszálása is feltétlenül sokat megsebesített, 
de ezek nem jelentkeznek.

L gy látszik, — ha volt a népben tény
leg tettlegessegre izgató — ezek között kell 
lennie, ha nem merik sebüket sem elárulni. 
___ ____ __ Riporter.

— Jótékonyság. Köpf Gusztáv he
lyettes igazgató, kántortanitó a külvárosi 
plebánia-teinploni harangalapjára 200 000 ko
ronát adományozott. A bőkezű, nemes cse-
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lékedét nem szorul dicséretre, de példaadásx 
állítható azok elé, kik még késlekednek 
rájuk, mint kathoükus hívőkre háruló köte
lességeik teljesítésével.

A Mohácsi Izr. Nőegylet a részére 
néhai Büchler Zsófia által hagyományozott 
ingóságokat elárverezvén, a befolyt összeg- 
bői 1 millió koronát a mohácsi községi sze
gényháznak adományozott, melyért az elül- 
járóság ez utón is köszönetét nyilvánítja.

— Armuth Miksa terménykereskedő 
a közkórháznak 40 kg. babot és a betegek 
jobb ellátására 100 000 K-t adományozott 
Nevezettnek ez már második ilynemű ado
mánya. Ugyancsak a jelzett célra a Mo
hácsi Izraelita Nőegylet Büchler Zsófia ha
gyatékából 100.000 K-t juttatott. Fogadják 
a nemeslelkü adományozók ez utón is a 
kórház igazgatóságának köszönetét.

| — — — ‘ ---_ Jl

A Keresztény Városi Párt.
Husvét hétfőjére halasztották el az ala
kuló gyűlést. — Mohács minden társa

dalmi osztálya csatlakozik.
Múltkori híradásunkat a Keresztény 

Városi Párt tervéről az egész városban osz
tatlan örömmel fogadták. Dr. Frey egyéni
sége, népszerűsége széles hullámokban ter
jeszti az uj pártot és már is nagy eredmé
nyekről számolhatunk be.

Dr. Frey az elmúlt héten tárgyalt az 
iparosság vezetőivel, a keresztény kereske
dőkkel, akikkel közölte a Keresztény Városi 
Párt programmját. Valamennyien egyhangú
lag örömmel csatlakoztak az uj párthoz.

Dr. Frey e héten tovább folytatja tár- 
j gyalásait, a melyeknek végcélja összehozni 

Mohács egész keresztény társadalmát, a 
mely eddig széttagoltan egymással farkas
szemet nézve állott.

A siker teljessége érdekében szüksé
gessé vált az alakuló népgyülés elhalasz
tása, azért azt Husvét hétfőjére halasztották.

Bővebbet lapunk húsvéti számában 
közlünk.

(-its.-(

HÍREK.
Felhívás Mohács keresztény asz-

1 szunyáihoz és leányaihoz! Mindnyája- 
érezzük, hogv a mindennapi élet küzdelmei 
es nehezsegei között mennyire szükségünk 
van lelkünk felüdülésére. Ezt az örömöt aka
rom megszerezni még Husvét előtt azoknak, 
akik lelkipásztori hivő szavamra hallgatnak. 
A polgári iskola tornatermében nők részére 

rangot, rendet és kort félretéve — Hajós 
György dr. konferencia előadásokat fog tar
tani lelkigyakorlatok kereteben három napon 
át d. e. 9 és d. u. 5 órakor. Az első virág
vasárnapon d. u 5 órakor lesz. „Jöjjetek 
hozzám — mondja az l’r — mind m áján, 
akik fáradoztok és terhelve vagytok es E 
megkönnyitelek benneteket."

Mohács, 1924. április 7.
Dr. Frey János 

apatplebáno-..
A főhercegi család elutazott. Frigyes 

főhercegék szombaton elutaztak birtokukról. 
A vadászat, a melyre tulajdonképen ideér
keztek, értesülésünk szeriét igen szép ered
ménnyel végződött.

— Virághullás. Az öregnek meg keli 
halni, a fiatal meghalhat, — mondja a köz
mondás. A héten is egy fiatal, jó kis leányt 
szóllitott magához a kegyetlen halál, meg
fosztva egy úgyis anyátlan kis családot sze
líd gyermeklelke napfényes derűjétől. A kis 
Szeidl Ilonka halt meg, vigasztalhatatlant 
hagyva apját és testvéreit. Ravatalára az éb
redő tavasz legelső, legüdébb virágai gyűl
tek csokorba és meleg, őszinte részvét kí
sérte örök nyugvóhelyére.

— Előléptetés. A pénzügyminiszter 
Pakusz Károly állampénztári főtisztet állam-



1024 április 13. MOHÁCSI HÍRLAP 3

pénztári tanácsossá és Tanger Antal állam
pénztári tisztet főtisztté léptette elő. Gra
tulálunk '

A Mohácsi Muzeum Egyesület örö- 
m'S tagjai lettek: Matyasovszki Zsolnay 
/solt Pécsről 100.000 K-val, Ádám Imre 
Kölkedről 25.000 K-val. -■ N. N. 75.000 K-t 
idománvozott a Muzeum céljaira.

A ‘Mohácsi Mezőgazdasági és Ipar
bank Részvénytársaság értesíti részvényeseit, 
ltogy részvényeiket f. hó 14-től kezdve f. hó 
jO-ig az intézet pénztáránál az ideiglenes 
itszvény-elismervény, vagy az üzletköny
vecskék ellenében átvehetik.

Elhunyt körorvos. I)r. Guttmann 
Dezső hiinesliázi körorvos szombaton meg
halt. Hült tetemét Mohácsra hozták és hét
főn általános részvét mellett a mohácsi 
izraelita temetőben temették el.

A Katliolikus Legényegylet f. hó 
13-án, virágvasárnap este 8 órai kezdettel 
tartja VI. nagybőjti vallásos estiét a követ
kező műsorral: 1. Beszéd. Tartja: dr. Frey 
János apátplébános. 2. Erdély. 70 vetített 
képpel. A magyarázó felolvasást tartja: Ko- 
záry György egyli. elnök. 3. A tékozló fitt. 
Bibliai színjáték 4 felvonásban. — Belépő
díjak nincsenek, önkéntes adományokat 
azonban köszönettel fogad az elnökség. - • 
Már most jelezzük, hogy Husvét másnap
ján a Felhő Klári népszínmű kerül elő
adásra. Utána táncmulatság.

— A „MANSz11 mohácsi fiókja nagy
szabású kosárfonó üzem felállításán fárado
zik. A munka már túl van a kezdő lépésen, 
a F.eiyiseg gye, a gépek és az anyag be
szerzése mar elntézést nyert és hamarosan 
megkezdi működését. A szövőszékek felállí
tása is rövid idő kérdése. Az elnöki tisztsé
get a tagok egyhangú óhajára 1 ehmann l.a- 
josné vállalta.

— Helyreigazitásféle. Laptársunk, a 
..Dimavidék-* vasárnapi számában kollegiális 
előzékeny éggel regisztrálja, hogy a Városi 
Párt alakuló ülésén felelősünk is megjelent 
es felszólalt. Ezt a tényt a magunk részéről 
is megerősítjük, mégis azzal a kommentárral, 
hogy felelősünk igen is megjelent ott, mert 
a Városi Part megalakulását tartotta annyira 
'fontos eseménynek, hogy arról a helyi sajtó 
minden orgánuma tájékozódást szerezzen. 
Fel is szólalt ott, ez már azonban csak pro- 
vokálasra történt, a mikor ugyanis az érte
kezleten résztvevők köréből többször hang
zott, hogy: „Halljuk Ínkeit!“ mar csait kö
teles tiszteletből is felszólalt felelősünk, fel
szólalása azonban csak arra terjedt ki, 
hogv esetleges tévedéseket eloszlasson, kije
lentvén, hogy f> nem mint pártember, csak 
mint újságíró jelent meg ott. Ezt a pár szót 
egy udvariassági nyilatkozattal toldotta meg 
meg, mely szerint: az elhangzott beszédek
ből örömmel vette tudomásul, hogy a ma 
kibontott zászlóra a BEKE jelszava van írva 
s a míg ez a jelszó érvényesül e zászló 
alatt, mindig rokonérzéssel fog e zászlóra 
tekinteni. - - Az már azonban nem felel meg 
a történeti hűségnek, hogy felelősünket ott 
a végrehajtó bizottságba választották volna, 
egyszerűen azért nem, mert ott a végrehajtó 
bizottság nem is lett megszervezve. E rész
ben lapunknak közlése fedi az igazságot, 
mely szerint Márton János javaslatára a 
végrehajtó bizottságok szervezését a kerületi 
bizottságok működéskörébe utalta az érte
kezlet, mely kerületi bizottságok is csak 
megalakítva lettek ott az alakuló értekezle
ten, de működésbe nem léptek és igy felelő
sünket végrehajtó bizottsági taggá sem vá
laszthatták.

A Petöfi-gárda kedden este rendes 
összejövetelt tart a pécsi tanulmányi ut és a 
Husvét másodnapi társaskirándulás iigyábeen-

— Hajóösszeütközés. Szombaton este 
a «Szob* nevű vontatóhajó neki ment a 
horgonyzó egyik uszályhajónak és annak 
kormányát eltörte. Az összeütközés komo
lyabb követkézményekkel nem járt.

— A legtöbb adót fizetők (virilisták) 
névjegyzékének összeállítására a képviselő
testület által választott küldöttség 1924. évi 

április 15 én d. u. 3 órakor tartja nyivános 
ülését a községházán a kis tanácsteremben.

A mohácsi rk: aut. hitközség köz
hírré teszi, hogy az 1924. évi hitközségi 
adókivetés elkészült, amely f. évi április hó
9 -25-ig 15 napi közszemlére a hitközségi 
pénztár hivatalos helyiségében (Belvárosi 
iskola) van kitéve. A kivetés elleni feieb- 
bezés a fenti határidőn belül d. e. 8—10-ig 
a belvárosi plébánia hivatalnál adható be.

— Közalkalmazottak figyelmébe! Érte
sítem a közszolgálati (beleértve a M. Á. V. 
vasutasokat is) alkalmazottakat arról, hogy 
a központ 35ö0 924. IV. Szén számú 
rendeletével arról értesített, hogy a további 
szénszükséglet külföldi szénnel lesz kielé
gítve. így tehát az önálló háztartást vezetők
10 mm., mig a nem önálló háztartást veze
tők 5 mm. külföldi szenet fognak kapni. 
A szénnek leszáiiitását f. hó 5-én telefon 
utján megsürgettem s azt a választ kaptam, 
hogy 2—3 napon belül nagyobb szállítmány 
fog érkezni. Mohács, 1924. április hó 8-án. 
Alezey József, az elosztóhely vezetője.

Sport. A vidék válogatott jelöltjei, 
kik három csapatot alkotva játszottak szom
baton — a budapesti II. osztályú váloga
tott, az olympiai b) csapat és Középmagyar- 
ország válogatott csapata ellen nem mutat
tak olyan játéktudást, hogy a MLSz. őket 
május 4. és 5 ikén Belgiumba küldhetné. A 
budapesti II. osztályú válogatott fog ki
menni. mely egy ízben mar nagyon szépen 
szerepelt a belgák ellen, amennyiben 1 : 0 
arányban kapott ki. /\ MLSz. a vidék játék- 
nivójának emelésére a jövőben nagyobb 
gondot fog fordítani.

zl MohÁesi Levente Torna Egylet a 
MLSz.-nél feljelentette az iiszögi DVAC.-ot, 
mivel az az általa saját költségén vissza
adandó revansról nem akar hallani.

Húsvéti mérkőzéseken a Mohácsi Le
vente Torna Egylet ellenfele vagy a Pécsi 
Iparos és Bőrgyári I’. C., vagy a Bajai 
<Turul S. E. lesz.

Tréning. A M. Levente T. E. intézője 
kéri úgy az. I, mint az ifjúsági csapat tag
jait, hogy amennyiben az idő kedvező, je
lenjenek meg (felszerelésüket is magukkal 
hozva) 13-án, vasárnap d. u. 2 órakor a 
sportpályán. Aki nem jelenik meg, azt a 
csapatösszeállításnál nem vesszük figye
lembe.

- A Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank R. T. nagyobb részvényeséi az 
elnökség meghívására f. hó *>-án délelőtt a 
bankhelyiség tanácstermében értekezletre jöt
tek egybe, melynek tárgyát a 20 milliós 
részvénytőke felemelése képezte. Szieberth 
Ferenc elnök ismertette a szőnyegen levő 
tárgyat s két alternatív módot jelölt meg 
annak keresztülvitelére. A tárgyhoz elsőnek 
Heiger Alajos szólalt fel s nagy patkóssal 
igyekezett bizonyítani a részvénytőke feleme
lésének időszerűtlensége.. Széles mederre 
engedett beszédének befejeztével, mintegy 
mentesítendő az értekezletet jelenjeiének be- 

| folyásától, — eltávozott. Ugrósdy Béla a 
részvénytőke emelés mellett nyilatkozott s 
az alternatív tervek másodikat ajánlotta el
fogadásra, mely szerint minden négy rész
vény után egy uj részvény adassék ki. — 
Azután elnök feltette a kérdést, 1) hogy 
mondja ki elvben az értekezlet, kivánja-e 
a részvénytőke emelését, vagy nem .- 

j Határozat:’egyhangú igen: 2) az alter
natív módozatok elseje, vagy másodika 
szerint; Határozat egyhangúlag: az alterna
tív módozatok másodika szerint. A vezetőség 
ez értelemben tesz előterjesztést a közgyű
lésnek.

— Református vallásos estély. A mo
hácsi fölemivesek olvasókörében április 10-én 
este 6 órakor tartatott az 5-ik s ez évben 
az utolsó vallásos összejövetel. Elég nagy 
számú közönség gyűlt egybe s igy el lehet 
mondani, hogy minden vallásos estély láto
gatott volt. Az estélyt a gyermekkar és a 
közönség együttes éneke nyitotta meg

Éneklés után Varga Zsigmond lelkész imád
kozott. Most szokott módon felváltva haza
fias és vallásos verseket adtak elő polgári 
és elemi iskolai növendékek Szász Áipád 
ipariskolai tanuló. Minden szavaló derekasan 
megfelelt vállalkozásának. Közben gyermek
kar éneke, szóló éneklés és Hozsánna 
ének hangzott el. Volt Biblia magyarázat és 
végül közének.

Az 52-ösök ezredtörténete. Mint 
múlt számunkban jeleztük, Pallay százados, 
a vitézi szék kapitánya megírta az 52 ik 
gyalogezred világháborús teljesítményeit s 
ezen érdekes mi: kiadhatására most előfize
tési felluxast bocsajt ki, hogy a megrendelők 
sz imához képest lehessen a mű árát kalku- 
.. 1’i D: Schmidt Miklós ez ügyben vasár
nap ipr. G délutánra hívta egybe a Schaffer- 
fele vendéglői helyiségbe a volt 52 ős baj
társak it, hol meleg szavakban tolmácsolta 
azt a nemes vállalkozást, mely vitéz Pallay 
s; ;; lost a kétségtelenül nagyon érdekes és 
Ír. it'■:zénelmi szempontból is nagyon értékes 
mu meg, tás .ra buzdította. Schmidt Lajos 
lelkes szavakban mutatott rá arra a vesze
delemre, hogy a hadsereg egyik legvitézebb 
ezred uek fényes fegyvertényeit egy generáció 
emlékű' >1 kimoshatná a feledés, azért bir 
nagv f'Ulossággal az, hogy c ragyogó fegy- 
\c:tnyékét ervkoru ró, közvetlen Ihpaszta- 
<a’ok es élmények lapján Írja és örökítse 
meg az utók >r számara. A nagy közvetlen- 
s .igei, meger'ést keltő melegséggel és meg- 
gvozo én Hess ' leadott beszédek megkapó 
erő ci halottak s a jelenvoltak szinte ver
sengő igyekezettel siettek a példányaik le
jegyzésére, ső; a nemes lendület arra Rész
tele l egyeseket, hogv cg -cg ’ példányt azon 

' t. t -a :a ti i c<o csilietek számára is biztosit- 
smaic ni'Ivekkel bizonyos tisztségi nexus- 
’ a! alhnak, igv: Schneider Sebestyén a 
I; histyan Egylet, Petrovics Karoly a Mo- 

- t>Ivasóki>re, Hofftnann 
Aruold a Belvárosi Kaszinó számára jegy
zettek saját felelőssegükre egy-egy példányt 
s utób’-i kis lelkes 52-ős külön gyüjtőivet is 
kert, melyet kiskunhalasi emlékekben közös 
Fajtársakhoz fog eljuttatni.

Uránia a polgári iskolában. Régi 
vagya teljesült a múlt hó folyamán a Szo
ciális Misszió Társulat mohácsi szervezeté
nek : egy vetítő gépét szerzett meg. Jóté
kony adományok filléreiből* rakódott össze 
a vetítőgép ára, melynek megszerzése csak 
azt célozta, hogy a fillérek ezer és száz
ezerszereseit tudjak altala, — vele össze
gyűjteni azok szamára, kiket a sors a sze
génység, az elhagyatottság manapság száz
szorosán nehezen elviselhetőjállapotába vetí
tett, a kik könnybelabadt szemek fátyolén 
at nezik e tülekedő, nehéz elet ködkepeit. 
A polgati iskola rajztermét majdnem teljesen 
megtöltötte a halás hallgatóság, mely nagy 
nagy figyelemmel hallgatta Schmidt Lajosné 
úrasszony, a Misszió Társulat alelnökének 
felolvasását, mely mindvégig érdekfeszítően 
tárgyalta Magyarország történetét a nemzeti 
újjászületés korából. A szövegkönyv simán 
siklik at tárgyának nehez részletein: az I. 
Ferenceknek ősi alkotmányunkért folytatott 
küzdelmünket elnyomni célzó törekvései, — 
s az abszolutizmus szolgálatába szegődött, 
rendeletekkel kormányzó Mctternichek — 
enyhén szólva — aberratiói fölött. Nehéz 
téma a mai, úgynevezett legitimismusba szé
dült társadalmi betegség acut stádiumában. 
Vagy 100—120 szebbnél-szebb képet adott 
le a projectograph a szöveg olvasása közben 
s Katinka néni boldogságtól sugárzó arccal 
gondolt arra, mennyi könnyet fognak letö
rölni, özvegyek es árvak fakó arcairól ennek 
a furfangos kis masinának biconvexéből áradó 
sugarak.

— Találtatott egy pár arany fülbe
való, igazolt tulajdonosa kiadóhivatalunkban 

' átveheti.
- A mohácsi úrbéresek közös erdő- 

birtokossága felhívja tagjai t^hogy az 1923. 
évi osztalékot csütörtök és vasárnap kivéte
lével bármely nap az erdőbirtokosság iroda- 

: jában átvehetik
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— Fölfelé folyik a Duna a zátony
tól a Selyemszövödéig a part mentén. A 
Dunának ez a visszatérésé hétfőn az égj :k 
horgonyozni készülő uszályt egész a punig 
sodortk, ahol a halászok hálószáritó vö öp- 
jeiból kettőt eltörött. A kart a hajósok meg
térítették.

_  _A lelkiismeret" cimü hatásos 
drámát tanulják a Petőfi-gárda műkedvelői. 
Ez ismét egv olvan vállalkozása ennek a 
szépen fejlődő gárdának, mellj el tanúbizony
ságot tesz rátermettségére és növekvő ké
pességére. . .

— Rejtélyes eltűnés. J é h n Miklós 
amerikai állampolgár meg március 11-én el
tűnt Diósgyőrről Országos körözése során 
most a pécsi állam rendőrség is kutatja hol
létét. Erre vonatkozólag csak annyit, hogy 
Jéhn mohácsi származású és március 11-ike 
után itt Mohácson többen beszéltek vele.

A modernizálódó Dunapart. A duna- 
parti beton védfal jól festhetett még 20—25 
év előtt, a midőn még újságszámba ment, 
ma azonban a mikor már megszokott, foly
ton szaporodó repedéseivel olyan, mint egy 
hervadó arcú szép asszony, kinek napról- 
napra szaporodnak az idők szárnyalását je
lentő ráncai. Mindkettőnek elkel egy kis 
kendőzés. — Utóbbiról majd gondoskodik 
Meltzer, a betonfalat azonban Ribszám 
vette kezelés alá és a hosszú, sok mezőnyii 
balusztrádot megrendelésre üzleti hirdeté
sekkel festi olajba. A hajóról nézve egész 
kellemes benyomást kelt ez az élénk szi
liekben pompázó óriási reklámfal és szé
pészeti szempontból csak emeli Mohács 
képét. Az érdeklődők bővebb felvilágosítást 
a Halász-féle vegyeskereskedésben kaphat
nak, ahol a megrendelések is eszközöl- 
lietők.

— A főtanfríügyelő elismerése. 
Beck János egyházmegyei uj főtanfelügyelő 
következő leiratot intézte a külvárosi plébánia 
hivatalhoz: 481,1924. Tisztelendő Plébánia 
Hivatal Mohács, Külváros. Jóváhagyólag tu- 
domásulvéve a mohács-külvárosi rk. iskola 
tantestületének f. é. január 17-ikén tartott 
tanácskozmányán fölvett s elém terjesztett 
jegyzőkönyvében foglaltakat, úgy érzem, mi
szerint mulasztást követnék el, ha elismeré
sem mellett meleg köszünetemet is nem nyil
vánítanám a tek. Tantestület minden tagjá
nak, első sorban mégis a tek. Igazgatótanitó 
és ft. Bende Szaniszló hitoktató uraknak 
azon igazán minden dicséret és elismerésre 
méltó fáradalmaikért, melyet az úgy erkölcsi, 
mint anyagi frappáns eredményű karácsonyi 
ünnep rendezése körül kifejteni szívesek vol
tak. — Csak az, a ki tudja, hogy minő ki
hatásnak paedagogiai szempontból az ilyen 
gyerinekelőadások tartása épen a mindenre, 
tehát a jóra is fogékony gyermeklelkekre, 
hogy mily maradandó nyomokat, sMi t ki 
nem törölhető édes emlékeket hagynak . ek 
vissza a gyermekek lelkében, csak az tudja 
mérlegelni a l ek. Tanítótestület nemes elha
tározását és a kivitel nehézségeit lekiizdő 
önfeláldozás sok türelme: igényló faradal
mait. Ha ezután e mellett az anyagi szembe
szökő eredményt is tekintem és látom annak 
hátterében a szülők, a felnőttek örömteljes 
áldozatos érdeklődését és ha látom, hogv 
minő előnyöket produkált a bevételi “plus", 
midőn egyrészről megkönnyíti a tanító taní
tói, a tanuló tanulási feladatait a beszerzett 
szemléltetési képek réven, valóban halára 
buzdul a leikein es önkénytelenül is felhang
zik benne a felkiáltás: „vivant sequentes'“ 

Pécs, 1924, március 7.
Beck János 

ehm, fótanfelügyelő.

— Fölvétel a bajai állami tanító
képző intézetbe. A bajai m. kir. állami 
tanítóképző intézetben a jövő 1924 25. iskolai 
évre kb. 85 államsegélyes, 43 űzető és 12 
segélyt nem élvező növendék fog felvétetni. 
Jeles tanulók korlátlan számban nyerhetik 
el az ingyenes helyeket. Az intézet igazgató
ságához címzett és III. közép vagy polgári 
iskolai bizonyítvánnyal, a IV o. f. é. értesi- 

tőjével, anyakönyvi kivonattal, orvosi es sze
génységi bizonyítvánnyal felszerelt s felvé
telt kérő folysmodványok május hó végéig 

. : . 1 • *.
Drágulás ismét a posta Április 11-től 

kezdve ismét megdrágul a posta és táviró 
díjszabás. A távbeszélő díjszabás azonban 
csak április 16-án, a hirlapdijszabás csak 
május 1-én lép életbe. Az uj díjtételek a 
következők; levél dija 20 grammig helyben 
1000, vidékre 1500. levelezőlap helyben 600, 
vidékre 1000. nyomtatvány belföldre 10 gr.-ig 
700. ezenfelül 50 gr -onkint 400, Ausztriába, 
Csehszlovákiába, Lengyelországba, Német
országba, Olaszországba és Romániába levél 
dija 20 gr.-ig 3000, levelezőlap 1800. egyéb 
külföldre levél 20 gr.-ig 4000. levelezőlap 
2400. Ajánlási dij helyben 1000, vidékre 
1500, külföldre 4000. Postautalvány dija bel
földre 200.000 K-ig 2000. 500.000 K-ig 3000. 
1 millió K-ig 5000, ezenfelül minden 1 millió 
korona vagy töredéke után még 2500 K, 
külföldi forgalomban 100.000 K-ig 5000, 
1 millió K-ig 10.000, ezenfelül minden millió, 
vagy ennek töredéke után 5000 K. Posta
utalványon küldhető legnagyobb összeg 
10 millió korona. A csomag díjszabás a 
vasúti díjszabás egyes távolsági fokozatai
ban megállapított mértékben emelkedik. 
Táviratnál minden szó dija belföldre 600, 
Ausztriába, Csehországba. Jugoszláviába és 
Romániába 1700, Németországba és Lengyel
országba 1600 K. Távbeszélő beszélgetés 
dija helyben Budapesten és vidéken 1200, 
Budapest körül 15 kilométerig 5000, 25 kilo
méterig 12.000, 100 kilométerig 15000, ezen
felül 18.000 K. A telefon előfizetési dijak 
felemelésével az. előfizetők április 31-ig fel
mondhatnak, mely esetben ezen idő
pontig a régi díjszabás szerinti dij jár. Ha 
a felmondást elmulasztják, illetve az elő
fizetők az állomást megtartják, április 16-tól 
kezdve érvényben vannak az uj dijak.

— Selyemtenyésztök figyelmébe! 
A ni. kir. földmivelésügyi minisztérium az 
1924. évi selyemgubó beváltási árakat a kö
vetkezőkép állapította meg: az 1 ső osztályú 
gubók kilogrammonként 30.000 K, a 11. osz
tályú gubók kilogrammonként 20.000 K és 
a hí, osztályú gubók kilogrammonként 1000 
korona. A selyemtenyésztők az idén is kü
lönös kedvezménykép a tenyésztő és lyuk- 
gatott papirost ingyenesen kapják, tehát a 
papiros arát nem fogjuk levonni. Országos 
Selyemtenyésztési Felügyelőség.

— Egy életrevaló uj vállalat. A 
Eöidmivesek < Hvasóköréből egy igen életre
való eszme kapott szárnyra: a mohácsi fu
varozással foglalkozó gazdákat egy szerve
zetbe tömöríteni és a helyben es vidékre le
bonyolítandó üzleti- és magánfuvarozásokat 
közkereseti társasági alapon üzletszerüleg 
vállalni Az eszme, melynek részletei most 
állanak kidolgozás alatt, hiánytpótlólag jelen
tőségteljes es nagyszerű siket- biztosítékait 
hordja magában. A kezdeményezők minden 
elismerésre méltók és a polgárságnak egy 
eszme köré való tömörítéséhez a kiépítendő ' 
uj Magyarország szempontjából is gratulá
lunk.

— Férfi szövet különlegességek Steril 
Testvéreknél megérkeztek.

— A budapesti nyomdász-sztrájk. 
Hétfőn délután óta a budapesti hirlapnyom- 
dákban megszűnt a munka. Az Athenaeum 
munkásai bérkövetelést támasztottak a vál
lalattal szemben, a melyet nem teljesítettek, 
mert állítólag a kollektív szerződést túllépi. 
Erre a nyomdászok sztrájkba léptek. Az 
Athenaeum teleidül a többi lapok kiadóival 
érintkezésbe lepett és közös elhatározással 
az összes hirlapszedő nyomdászokat kizár- ’ 
ták. Azóta egy budapesti lap sem jelent meg. 
A békéltető bizottság tárgyal az összes érde
keltekkel s remélhető, hogy mire e sorok az 
olvasó elé kerülnek, már meg is jelentek a 
budapesti lapok.

Újítás a postakezelésben. A posta
utalvány fölvételi szolgálat egyszerűsítése és 
gyorsítása érdekében a postautalványürlapo- 
kát ezentúl feladóvevény szelvénnyel látják

el. Ezen a szelvényen a címzett nevét és 
lakhelyét, úgy az összeget is a feladó tölti 
ki. A felvevő postaalkalmazott csak az ese
dékes dijakat es a bevételi lajstrom folyó- 
számát jegyzi fel arra és ellátja a hivatal 
helyi es kelti bélyegzőjének lenyomatával, 
valamint sajat névaláírásával. — Ez eddig 
rendben volna, mindenki szívesen meg is 
fogja csinálni, az azonban megállapítható 
hogy a posta ezzel ismét egy munkájától' 
bármily csekélyke, de mégis csak munkától 
szabadult meg, a minek a jogok és köteles
ségek viszonylatában jelentkezni várt igazság 
elve szerint nem a tarifaemelés volna a kö
vetkezménye, pedig az lesz, rövidesen az 
lesz . . .

Apró hírek. A Magyar Nemzeti 
Bank működésbcléptének napjától megszűnik 
a takarékkorona. — Kecskemét város költ
ségvetése 25 milliárd korona. — Az olasz
országi kamarai választásoknál Mussolini 
8ó'’0-os többséggel törte le a kommunistákat 
és szocialistákat. — Szegeden egy betöréses
lopásban 500 millió értéket loptak el — 
Angliában erős földrengés volt. —• Pécsett 
21 uj ház épül. — Liláin Ferencet a kir. 
ítélő tábla felmentette. — Budapestre a Do
monkosok templomába a pécsi Angstcr-cég 
készítette az uj orgonát. — Baján uj vár
megyeház épült, Husvét után foglalják el 
a hivatalok. — Sommer Mórt a pécsi kir. 
törvényszék felmentette annak vádja alól, 
hogy a szerbek javára kémkedett. — jan- 
kovics Kriszta mohácsi lakost istenkáromlás, 
a katholikus vallás és a magyar nemzet gya- 
lázasa miatt a pécsi kir törvényzék 8 hónapi 
fogházra Ítélte.

Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924. április hó 4-től 1924. április hó 11-ig. 
Születések : Zathureczky István Gyula, Gor- 
jánácz Etelka Lujza, Adántovica Ilona, Vé
szeli Julianna, Stiglicz József, Szitái- Mag
dolna Julianna, Bergmann Julianna. Jaspcr 
József, Bölcskei István János. Házasság
kötés nem volt. Halálozások: Lukácsevics 
Vince 70 éves, Kollár György 49 éves, Virág 
János 16 éves, özv. Véő Györgyné 84 éves, 
Laslinger Mária 3 hónapos, Szeidl Ilona 24 

, éves, Kovács Mátyás 5 éves, Horváth János 
10 eves, Lapp Mihálj- 80 éves, Zathureczky 

i István Gyula 4 napos, Podján József 59 
éves, Magáth Karolj- 64 éves.

,4^/egen vac/ó csárdás.

Csapj fel öcsém boldog férjnek. 
Mert különben adót kérnek. 
Ne légy a legények alja. 
Sót a vén kecske is nyalja . ..

Ne félj te a sötét éjtől, 
Parázsszemii menyecskétől! 
Az vezeti jövendődet 
S megköti a nyakkendődet . . .

Húzhatsz cigány majd a nyáron, 
i.akzi lesz vagy hetvenhárom ; 
Kimulatjuk magunk egyszer, 
Pukkad a fináncminiszter !

Ki meg nem ad jó tanácsra, 
Inkább hallgat egyre-másra 
S agglegényt sorra hajló: 
Vigye e! a végrehajtó!

Szerkesztő üzenetei.
B. K., Mohács. Csütörtökön érkező kéziratokat 

már c-’.’.k a legritkább esetben tudunk elhelyezni. Jövő 
számra kellett halasztanunk.

M. N., Dunaszekcsö. l'gyanazt vagyunk kény
telenem üzenni. A régi jó tablabirák bizony nem igy 
fontoskodtak. A mohácsi veres napnak is egyik oka a 
késedelem, mely alatt az izgatok dolgozhattak. A feliil- 
tizetőket jövő számunkban közöljük, ha a kéziratot még 
megtalálják, mert ma már csak azzal foglalkozunk, hogy 
anyag’ rlasz miatt nv hagyandó ki a már kiszedett szö- 
•c;.-Valami jelzést a cikk alá kellett tennünk, 
mert signutn né kül csak a saját cikkeink jelenhetnek meg.

Laptulajdonos és kiadó:.
PRIORI CM OSZKÁR.
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N Y I LTTE R.
.itbur !r glaltaker: ren felelősseget «

szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
j indazok. kik felejthetetlen ieanyom. 

i let ve nővérünk
SZEIDL ILONKA

elhunyta alkalmával mélységes fajdal
munkat részvétük kifejezésével enyhíteni 
zvekeztek. fogadják hálás köszönetilnket.

Mohács. 1924 április hó 10.
Szeidl János és családja.

Nyilatkozat.
f hó 3-án a tagositási eljáráskor tör

tént bzornoru eseményekkel kapcsolatosan 
evesek személyemről a lakosság között azt 

a hírt terjesztették, hogy én vezényeltem a 
tüzelést a nép közé. Ez nem igaz. A minden 
• -dalról megtámadott Török csendőr tiszt
helyettes amint azt minden volt katona- 
ember tudja - szorongatott helyzetében 
nem vart parancsot, nem pedig épen egy 
\eie nem rendelkező civil egyéntől. Ellen- 
ktzőleg. Ö Divta fel fegyverhasználatra , 
csendőrtársát.

Egyébként is én a másik szobában i 
oltani, a tiszthelyettest az őt körülfogó 

emberektől nem is láttam, tehát a lehetősége 
- ki volt zárva, hogy vele bármily módon 

tudtam volna érintkezni.
Ez épen olyan rosszakaratú inende- 

m nda. mint ahogy a háború alatt egyesek 
fogtak, hogy a hadisegélyes asszony o- I 
legelni - küldtem. Az újságolvasók tud- 

t hogy ezt az akkori destruktív újságírók 
találtai; ki és meggyanúsították ezzel az 
ország össze> jegyzőit. így fogták ezt én 
ream •- Az idők folyamán azonban bebizo- 

•sodoti, hogy nem igaz és közönséges I 
ágálom. Ugyanez áll a mostani szomorú I 

esetre nézve is.
Lipokatics János s. k-

községi főjegyző.

Nyilatkozat.
Dunavidék vasárnapi számában úgy 

vagyok feltüntetve, mint egyike azoknak 
-ik Funtak járásbiró urat tagosítás végett 
Mohácsra hívta volna. Aki ismeri a tervbe 
ve" mohácsi tagosítás előzményeit — tudja 
nagyon jól, hogy Funták urat senki nem 
hívta ide. Az ő megjelenése előtt mi kis- • 
gazdák nem is gondoltunk a tagosításra, i 
Hinták úr a saját akaratából, elhatározásából 
itt Mohácsra a tagosítás tervével-eszméjé- 

vr Ide érkezvén, — mint igen sok föld- 
tuiajdonost — engem is felkeresett azzal a 
szándékkal, hogy a tagosításról velem tár
gyaljon. Én azonnal kijelentettem Funták úr 
"‘ott. hogy első sorban is a sokac kisgaz
dákat kell meggyőzni és megnyerni tervének, 
mert ők többen vannak — mint a magyar 
^atholikusok és reformátusok együttvéve, 
ha tehát ők ellenzik, akkor nem lesz belőle 

Funták ur nekem azt mondta, hogy 
több jó módii és vezető sokac kisgazda 
natáruzottan mellette van annak, hogy az 
egész mohácsi határ tagosittassék. Erre ki
mentettem Funták úr előtt, hogy a‘Rét és 
' J>ztás tagosításába semmi szin alatt nem 
negyek bele mivel ez sok gazdának a 
megkárosításával járna, erre Funták úr el is 
állt a Rét és Osztás tervezett tagosításától.

Ez az igazság.
Höröcz András.

A - Dunavidék > legutóbbi száma sze- 
-int Böröcz István egyike volt azoknak — 
akik a tagosítást akarták-erőltették.

Ez az állítás tévedésen alapszik. Antikor 
'zó volt ,a tagosításról az Olvasókörben, 
Böröcz István ezt a legerélyesebben és leg
határozottabban ellenezte.

A Földmives Olvasókör 
választmánya.

Nyilatkozat.
Napok óla szájról-szájra jár az a hir 

h városban, hogy a tagosítás egyik okozója 
én voltam. Sőt ami több, még egyesek azt 
kiabáljak, hogy Fonták járásbiró ur egye
düli kérelmére a minisztérium el se rendelte 
volna a tagosítást, még azt is kiabálják so
kan, hogy a lapokban megjelent és az utca 
sarkokon kifüggesztett hirdetmények is az 
én akaratommal lettek közzé téve, vagyis 
kifüggesztve. Hát ez mind téves felfogás, 
mert azt. hogy a tagosítást első sorban én 
nem kérelmeztem, bizonyíték rá az 1023. 
év november havában itt járt miniszteri ki
küldött és törvényszéki bíró, akik annak 
idején a határban kint jártak és az akkor 
felvett jegyzőkönyvet sem alá nem írtam, 
még csak velük sem voltam, igy tehát a 
kérelmezők között nevem nem szerepelhet, 
ha pedig ott van, akkor hamisítvány. Az 
pedig, hogy a lapokban megjelent és plakát 
ki lett függesztve, arról én egyáltalán nem 
tehettem, mert az miniszteri rendeletre tör
tént és én nem lettem kérdezve, hogy az nekem 
tetszik-e vagy nem. Hogy a tagosítás mel
lett voltam én is, az igaz, ezt nem tagadom, 
de nemcsak én, se mi négyen, mint a 
‘Dunavidék vasárnapi száma is hozta; ha
nem nagyon-nagyon sokan, úgy Prakatur, 
mind Mirbach pártiak felekezet különbség 
nélkül nagyon sok nevet tudnák felmutatni, 
amit most toliam alól csak a béke kedvéért 
hagyok ki, mert mikor legelőször Funták 
Gyula a tagosítás miatt Mohácson járt, első 
szavam is az volt hozzá, járásbiró ur Mo
hácson mindent lehet csinálni, csak tago- 
sitani nem, mert ezt a sokacság nagyon 
ellenzi, amire ő azt felelte, hogy ő már több 
vezető sokac emberrel beszélt erről az ügy
ről és még ez ideig mindegyik helyeselte. 
Csak a tagosítás mellől akkor kezdett elhú
zódni a nép, a mikor az az izgató, lázitó 
szavak jártak a nép között, amikor egyes 
balga emberek azt a hirt terjesztették, hogy 
minden holdból elvesznek 34 □-ölet vásár
térnek és ti szegényebbek be lesztek csapva 
majd a kiosztásnál, ti kapjátok a messze és 
rossz földet, csak aztán kezdtek ingadozni 
és aztán kezdték, hogy nem kell a tagosí
tás, de viszont voltak olyan emberek is, 
akik a szavazáshoz is elmentek kiabálták, 
hogy nem kell a tagosítás, bensőleg pedig 
a tagosítást akarták és kívánták és azt, a 
nem kell szavat csak azért ordították a nép- 
hez, hogy a nép kegyét maguknak még

Használatban a legolcsóbb, a legbiztosabb, s legkönnyebben kezelhető 
peronospora elleni szer.

A nagyméltóságu magy kir. földmivelésügyi miniszter ur 58.600 916. 
szám alatt engedélyezte

Farbwerke vorm. Meister Lucius es Brünning hoechsti gyár 
Világhírű Peronospora elleni Permetezőszere 

R0SPERAL
kapható a

Mezőgazdasági es Ipari Vegyszerek Kereskedelmi R. T.
BUDAPEST VI., Lovag-utca 14. Telefon: 203 -59 — Rayon-képviseletet átadunk I Ismerte- 
téssel szívesen szolgálunk! - Magyar Kir. Szólószeti Központi Kísérleti Állomás és Am- 

pelologiai Intézet által kedvezően véleményezve.:

A szent bérmálásra
nagy választék érkezett R á n i c • 
János órás és ékszerészhez, tehát 
nefelejtse el megtekinteni vételkényszer 
nélkül az erre célra jött ékszereket, 
u. m. arany női és férfi zsebórák, arany
gyűrűk, függök, láncok, amuletek, kar- 
csattok stb. nagy választékban kaphatók

NICS JÁNOS
ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZNÉL MOHÁCS.

inkább megnyerjék, én igaz ezt nem tettem 
| mind a mellett, hogy bizalmasabb embereim 
' figyelmeztettek, hogy haragszanak rám ezért 

és mondjam, hogy nem kell, azért szavaz
hatok ahova akarok, de azt mondtam én 
magyar embernek érzem magamat én ha
zudni nem tudok, akár mi történjék is, én 
a nép akarata ellen nem dolgozok, nem 
korteskedem, senkit nem kapacitálok és 
hogy az én meggyőződésem más, ezért ha
ragudni én rám nem lehet senkinek, én 
nyilatkoztam állításomat fenn is tartottam, 
nem mind azon köpönyeg forgató urak, 
akik először támogatók és aztán ellene 
kiabáltak, hogy én a tagosítás mellett miért 
voltam, az nekem gazdasági tapasztalatom, 
3 éve annak, mióta tanyás birtokomon gaz
dálkodom. tehát alkalmam volt tapasztalatot 
szerezni arról, hogy mit jelent az tagositott 
földön gazdálkodni, vagy a határba talán 
30 felé szaladni és ezért ajánlottam annyira 
a tagosítást mások előtt is, mert azt akar
tam, hogy gazdatársaim is részesüljenek 
azon könnyebbségben, ami nekem már- 
részben meg van s azért hirdettem a tago
sítás előnyét, mert tudom, hogy az min
denkinek csak előnyére vált volna s ezen 
állításomat továbbra is fenntartom, mert 
tudom, hogy Mohács város gazda társa
dalma 10 év alatt arra az öntudatra ébred, 
hogy ő maga fogja majd kérni a tagosítást.

Őszinte tisztelettel
Varga Pál

gazdálkodó.

0000000000000009
0000000000000000000000000000009e

RitzI János és Fia
géperőre berendezett asztalos üzem® 

MOHÁCS, Tomory-utca.

Vállalunk épület és butormunkákat.
Bútorokat a legegyszerűbbtől a leg- 

müvésziebb kivitelig

Szolid árak!

oooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo

ELADÓ. A Czernik dűlő
ben 1189 ü-öí

szőlő, ugyanott 847 □-öl lóherés 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.
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Ismét kapható a volt minőségű leg
finomabb 

savanyított és fejkáposzta 
nagyban és kicsinyben

STEINEB ADOLF cégnél-
Telefon szám 48.

Kossuth Lajos utca 77. sz- 
híz szabad kézből eladé.

Cim a kiadóhivatalban.
Elveszett szombaton délután egy kávé 

tarnaszom

anya vadászkutya.
Aki tud felöle az jelentse

RITZL JÓZSEF cipésznél, 
ahol illő Jutalomban részesül. A kutya hosszú 
tarku és FLÓRA névre hallgat.

BUXUS
szép egészséges 8 éves Ültetvény 100 

folyó méter eladó.
TONHEISER (lakás )

I

Ami az ételnek a só, 
az a kávéban a jó cikória pótkávé. Ha súlyt 
helyez arra, hogy kávéja izes, szépszinü, i 
kellemesen illatos legyen, úgy csak három csil
lagos UHU cikória kávét vegyen, mert j 
ez a pótká\c van a legszebben őrölve és ' 

és pörkölve.
Kőbányai Polgári Seríözö és Szent István 

_ _ _ _ _ _ _ _ TápszermOvek R. T._ _ _ _ _ _ _ _  

A Mohácsi Központi Szeszfőző Szövetkezet I 
tudomására hozza a érdekelt szőlőtermelőknek, hogy ; 
minden métermázsa jó minőségű törkölyt vagy seprőt, 1 
mely a szövetkezet mohácsi (Hunyadi-u. 1511. házsz. özv. | 
Csicaeri Szabó Istvánná féle ház) ideiglenes telepére j 
asz szállítva, a beszállítás után 48 órán belül egy liter ' 

kisüstön főzött es külön 50. fokra finomított

egy liter pálinkáért becseréli,
• zonfelül a kifőzött törköly felét visszaadjuk annak, aki ' 

el akarja vinni.
Jelentkezni lehet a szövetkezet telepén

DOZSE FERENC üzletvezetőnél vagy 
Mohácson, Halász-utca 1581. szám alatt 
a telepvezetőnél.

Kilúgozott ízes) vagy penészes törkölyt nem ; 
csarélünk.

Hirdetmény.
Mohács nagyközség elöljárósága 

egy forgalmi adó ellenőri 
Állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása 
a községi főjegyzőnél megtudható.

Eladó
Belso-Baross utca 1079. sz. ház kerttel 
és Alsómezö negyedik dűlőben egy lánc 

föld. Felvilágosítás a háznál.

Bérmálásra
a fiukat és leányokat jó járású 

órával, gyűrűvel, függőkkel, nyaklánccal, Mária
amulettel lepjük meg. Különösen ajánljuk

KEMÉNY BÉLA
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MÁV. órás, speciális óraüzletét
PÉCS, Jókai tér 6. szám (Radocsay féle vendéglő meleit.)

Sírboltra kész virágkosár
kapható

Predacs Antal 
mü- és épület lakatosnál 

Gőzhajó-utca 980.

ELADOM.
1031. számú egyemeletes uj házamat és 

X egy nagy telek-
y ILOZ/JlI/IS. kel biró föld

szintet házat, lehetőleg főbb útvonala

kon. — Bővebbet Sperl Jánosnál.

c ••sernavölgyi 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos cheniiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss AlajosnéMohács.

2 kilő használt rongyért
1 kilő finom kenyérlisztet ad
_ _ _ _ _ Landaner gőzmalom, Mohács.

Bútorozott szobát
külön bejárattal keres

Dozler Márk
gabonakereskedés
Sz.entháromság-tér.

2 kocsi trágya félannyi 
szalmáért eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

K I ifi <fi kek előszoba bútor,
"" •• egy plüseh díván 2
fotellal. 1 aranyóra lánccal.

Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
1 darab 4-es Nickolsohn magán
járó cséplőgép teljes felszerelés
sel. Bővebbet

Békás Péter 
tulajdonosnál, Mohács- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Margittasziget, Sárhát. 

L,egolc«obb Hevtísúi-lrisi í«> rrá* I
A kék csillaghoz.

Stern Testvérek
MOHÁCS, (Hoffmann-fele ház ) 

Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat 
vászon, schiffon, festő, carton, barchet, 
női- és férfi szövetek, zeugok, stb. cikkek
ben a legolcsóbb szigorúan szabott árak 

mellett.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

K
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. . 280.000 

. . 220.000

. . 240.000

K 
K 
K 
K

Piaci árak: a szerdai hetipiacon 
Búza .
Zab
Rozs
Tengeri morzsolt uj 210.000 
Árpa .... 240.000 
Bab .... 510.000

3-as száma WEBTHEIM 
CASSA eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

v < *
Vasárnap délután

azaz április 13-án

csak AUBEB gyógyszertar
lOHSK nyitvn.

E héten csak AUBER 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

43-as fűzős férfi cipő 
300000 koronáért eladó.

Megtekinthető a kiadóhivatalban.

Házeladás.
Malom-utca 866. sz. ház. szabad kézből eladó 
Vétel esetén lakással együtt azonnal átadó.

A Mohácsi szigeten 
a Dunától 10 perere lévő gyümölcsösömet 
hol területtel, 54 drb nemes gyümölcsfával 
szabad kézből eladom Bővebbet

Linyáknál
Nádor utca 819. sz.

r.' • • « • • •,r. • • »'r. » • •)

^Gyógynövény export:^ 
(• Ne a hangos reklámra előleg és •) 
Q hasonló Ígéretekre, hanem az árakra •) 
(, ügyeljen áruja értékesítésénél.
z. Fekete nyárfarügy 8 —10000 Ka 
S Fehérmalyva gyökér 6—7000 Kt 
L* Gyermekláncfű gyökér 4 — 5000 K.

Kereskedelmi

Fehérmalyva gyökér

£ ..PLANTADROG"
v Dunántúli Gyógynövény .....
(• Vállalat Pécs, Munkácsy Mihály ueea 20. •)

cÜgynökök

) 
)

Telefon 709. szám. ,y
nagy jutalékra felvétet- 
nek vidékén.

Szentkút közelében
1700 O-öl jókarban levő szőlő eladó. — 
Bővebbet: Szabiár Andrásnál.

Eladnám, esetleg elcserélném 
Budapesti-országut mentén levő házamat 
hozzá való telekkel. Gazdasági célokra, 
gyártelepnek, termény és lisztkereske
dőknek elsőrendű hely. Személyesen 
érdeklődőknek szívesen szolgál felvilá

gosítással a tulajdonos

Krosits Sándor malomtulajdonos.

Tanulóleányt felveszünk
Fölkér és Tornai

_________ kalap műhely-^


