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Feltámadt. Alleluja!
Na_\pénteken délután három óra- 

1 . .. Mecvaiío leírta Fejét és meg- 
V ' t

A Félrevezetett tömeg lelki sötét- 
a íeleszmélŐdés sugarait lövelle 

természet gyásza, a nap elhomalyo-
- c.tsa és mellel verve, tétovázva bo- 
turn. lt hazafelé. De nem igy a százá
éi •<. kit odavezényeltek katonainak 
e éré. Ott állott elejétől végig a kereszt 
„ att. mindent hallgatagon végig nézett, 
mindent hallott, mindent látott, hal
lotta Jézus utolso hét sza\at is. 
Egyéné-, férfias lelke : etil engedte 
távozni a kereszttől, igazságot szomju- 
roz ■. igazságot szerető ielke felül- 
eme.keuett a tömeg vak lármáján, 
kceago zsivaján. — hitvallást tett 
előbb: „Valóban Isten fia volt ez." 
Katonás ki’e’entés. férfias cselekedet.

E vi>li a nagypénteki tragédia. . . 
Azo: bán az igazság lényegét nem 

!- a sok torokból előre törő zsibvasári 
kia i.is adja meg. Hiaba látszott a kereszt 
mellett a felfeszitők tömege győzni,
— az igazság előtör és koronát köve
te’. Ezt sejtették, ezt ereztek csendben 
«ock. akik Jézushoz hűek maradtak, 
azok a kevesen: vártuk a meg nem 
eriett. de ann\ iszor előre beígért har- 
madnapi feltámadást.

T Á R C Z A.
Alkony. —

Leszáll az alkony forrón, szerelemmel 
Arany bíborban, halkan, színesen, 
Arany ködében álmaid lesem 
Az én hűséges, fáradt, bús szememmel. 
Félénk gitárom húrja úgy remeg, 

xdint tépett galamb töri, ezüstös szárnya, 
Mint késő ősszel rózsák szaggatása 
Ajkad koldusát, hogy szeresse meg.

.4 napsugár mosolyu szemed.
Mond elfogadnád a lelkem cserébe 
Ln szent oltárom édes Hófehérke? 
Ic sápadt arca merovinyi lány . . . 

■ . Az alkony csókja glóriába omlik 
Selyem hajadnak barna bársonyán ...

(somogyi.)

Könyvismertetés.
— A ..MohauM H’.rlup. eredeti tarcaja. —

P Péri Bonaventura, a volt mohácsi 
szent Ferencrendi zárdafőnök «Terciár 
Emléksorok > címen irt egy 168 oldalra 
terjedő könyvet, melyet Assisi szt. Ferencz 
pl. rendjének 700 éves alapitasi évfordulója

Es husvet reggelen, mint a szerte 
futó tüzlang terjedi e é> hozta izga
lomba a nagypénteki sir tájat, az oda
futó apostolokat, a gy; szoló asszonyo
kat. az Emmausba menő tanítványo
kat. sírt őrző katonakai és az egé.-z 
jeruzsaletni varost az angyal hirt adó 
szava: „Nincs itt. feltámadt."

Nincs azóta c világnak t.ija, nincs 
népe, nincs nemzete, a hol ma nem 
ünnepelne, nem örülne, a Kii.-ztust 
követok. a keresztényei; apraja-nagyja. 
Örömünknek közös t rgya a feltáma
dás Feltámadt! Alleluja!

Ez a húsvéti éleire kelés, ez a 
feltámadás . . .

Szerétéiből meghalt érettünk, hogy 
feltam tdjon. éljen es életet adjon (>. 
az elet fonása.

A kereszt oltáráról szeretetet hir
det. szebb, derültebb, kedvesebb, em
beribb életre hív a feJV-madott igazság.

Es Mohács? Lesz-e mar húsvéti 
öröm, lesz-e mar a pogány tülekedés
ből fóltámadás?

Igen lesz, ha a százados nagy
pénteki elszántságával es hűségével 
oda állunk Jézus keresztje mellé és 
hitvallást leszünk: „Valóból az I-len 
fia volt ez!"

Mohács, 1924. husvétkor .

Dr. Frey János 
kúriai c. apát. 

_______________________belvárosi plébános- 
alkalmából a szegedi rendközség jubiláris 
bizottsága adott ki. P. Péri Bonaventura, 
neve maga elég ajánlás a szépen megirt, 
Ízlésesen kiállított műhöz, melyet Arthur J. 
Scanlan S. T. D. cetisurálf New-Yorkban 
és Patrik Joseph Kayes D. D. newyorki 
püspök látott el az «impriinátur*-ral, nyom
datechnikai feltünőségei pedig Bokor Ferenc 
newyorki (1285—2nd Ave) könyvnyomdáját 
dicsérik. A műhöz dr. Melha Armánd irt 
hangulatos bevezetőt.

A mű ismerteti szt. Farenc első rend
jének magyarországi szervezetét, a Máriáról, 
az Üdvözítőről, a szt. Lászlóról és Kapisz- 
trán szt. Jánosról nevezett provinciák kelet
kezését és az ősi • cseri barátok* utódjai
nak a sokszor pangó hitélet fellendítésében 
s a hazafias érzés ébrentartásában száza
dokon át kifejtett, sokszor vértanuhallálal 
megpecsételt odaadó, önzetlen munkáját. 
Érinti az assisi szt. Kláráról nevezett szent 
Ferenc másodjendjét: a Klarisszák rendjét, 
a legbehatóbban azonban a Harmad Rend
del foglalkozik, melyet a krisztusi szent 
sebhelyekkel ékes szeráfi szentnek az a 
gondolata hivott életre, hogy a szerzetesi 
élet szellemét beleviszi a családokba, az 
osztályokba és a nagy keresztény társada
lomba.

A fogadalmi templom 
ügye a hitközség ülésén. 
1926 ra fel kell építeni a templomot. 
A Széchenyi térén kértek az uj tem

plomnak helyet
Valami jóleső melegséggel referálunk 

be minden olyan ügyei, ameiy a munka 
megindulását jelenti. Kétszeres az örömünk, 
hogy olyan munka megindulását jelenthet
jük, amely a vallást es a nemzeti érzést 
egybekapcsolja.

Hírt adtunk már egyszer arról, hogy 
dr. Frey János c. apát, plébános a fogadalmi 
templom felép lését indítványozta az egy ik 
hitközségi gyűlésen, ahol azt lelkesedéssel 
el is határoztak.

A r. kath. hitközség folyo hó 14-én 
tartott gyűlését teljesen a fogadalmi templom 
ügyének szentelte s közelebbi lépéseket 
határozott el a megoldáshoz.

Határozatba ment, hogy a fogadalmi 
templom részére

a Széchenyi-téren kérnek helyet, 
ahol 4000 Lelek befogadására 
alkalmas got siilii templomot 
akarnak építeni.

A templom épitésitervére országos 
pályázatot hirdetnek, amelyre három dijat 
tűztek ki a nyertes munkák jutalmazására.
I. dij 50, 11. dij 30, HL dij 20 q búza lesz.

Az anyagiakat illetőleg a hitközség 
adójövedelmeiből és önkéntes adományokból 
remélnek megfelelő fedezetet.

Miután a fogadalmi templom a mo
hácsi vész hőseinek emlékére épül, országos 
gyűjtést rendeznek. Ezzel kapcsolatban 
tartja a határozat elintézendőnek a világhá
ború hősei emlékének megörökítését is,

A < Rend fogalmát olyan állapotnak 
magyarázza, melyben a keresztény a legfőbb 
egyházi hatóságoktól jóváhagyott szabályok 
szerint törekszik az evangéliumi tökéletes
ségre, a világi rend, pl. a harmadrend csak 
egy szerzetesrenddel való kapcsolatot jeleni 
ugyanezen cél elérésére. Szt. Ferenc har
madrendje az alázatosság, egyszerűség, 
igénytelenség, bünbánat, életszigor, önmeg
tagadás, s a felebaráti szeretet kultusza, 
mely szellemben neveli tagjait.

A Harmadrendet 30 pápa és két egye
temes zsinat hagyta jóvá es 109 pápai irat 
igazolja ezt Rangba az összes hitbuzgalmi 
alakulatokat megelőzi, nem a megyéspüs
pöknek, hanem közvetlen a római szent
széknek joghatósága alá tartozik. A Har
madrend 12 szentet és 20 boldoggáavatot- 
tat adott az egyháznak s tagjai közé szá
mította IV. Bélát, Mórus Tamást. Daniét, 
Petrarcát, Boccacciól Kolumbust, Vascó de 
Gámát, Giottót, Muriilót, Rafaelt. Michelan- 
gelót, L. da Vincit, Cervantest, Lope de Vegát, 
Palestrinát, Liszt Ferencet, Rossinit stb.

Egy fejezetet P. Zadravetz tábori püs
pök irt a könyvben, melyben az ő vihart 
és pacsirtadalt túlszárnyaló ékesszólásának 
betübeöntött szövegében mutat rá a török, 
tatár dúlta magyart álruhában, lóháton,



■)

A hitközség adakozásra kéri tel az 
ország főúri családjait, főpapjait, a királyi 
családot, a főhercegi uradalmat, a nagyobb 
földbirtokosodat és városokat

Az építendő fogadalmi templom lenne 
a belvárosi plébánia templom Igy a jelen
legit le lehetne bontani és annak anyagai 
felhasználni. De kérni fogja a hitközség a 
püspöktemplom lebontásának engedelyeze- 
sét is, amelynek hivatását az újonnan epi- 
te dó, illetve a zárda templom venné át.

Ezzel kapcsolatban a pécsi püspök
séget is kérné, az építendő uj templom 

apján való nagyobb mérvű adakozásra 
és későbbi fentartásához való hozzájárulásra.

A hitközség az előkészítő munkák
hoz azonnal hozzáfog, mert az a célja, hogy 

a fogadalmi templom a mohácsi 
iCsz 400 éves évfordulóján már 
teljesen készen álljon. — /ts.

Földreform-végrehajtás 
Duuaszekcsőii.

A szekcsőiek 1021. évi novemberében 
kezdték meg földigénylési akciójukat, és 
1922. évi január 26 án adták be kérvényü
ket az O. F. B.-nél.

Sok vajúdás, tárgyalás, halogatás után 
végre 2 év múlva, most, március 22 én 
megérkezett az O F. B.-nek már november 
30-án meghozott itéiete, mely a házhelyek 
kiosztását elrendeli.

A 221 igénylő közül kimaradt 101. 
érdemesnek találtatott 120; ezek közül 47 
székeséi, 73 szigeti; a székeséi oldalon évé) 
47 házhelyet a gróf Jankovich-Bésán-féle 
u:adalom I tátika nevű dűlőjéből hasították 
ki, a község északi részén, a bátaszéki or
szágút mellett. Az igénylők képviselői: 
Kiss Mihály, Takaró Mihály és Kovács János 
mindent elkövetlek ugyan, hogy a házhe
lyek a község gócpontjához sokkal közelebb 
eső Diós* diliében osztassanak ki, de az 
uradalom ezt ellenezte s minthogy az igény
lők meliett a község részéről csupán a kép
viselőtestület derék kiküldöttje: Haibich 
György kisgazda foglalt állást - az urada
lom érdeke győzött s a házhelyek a távol
eső és vizszegény Leánká ra jutottak . . .

No de ajándék lónak nem szokás a 
f* gát nézni i A szigetiek a révvel szemben 
fekvő birkalegelőt kertek, (mely is az utóbbi 
2 .; év alatt gézekével feiszmitatott, tüskés 
d .'ital bekeritt.tett és annak rendje-módja 
szerint növény-nemesitö teleppé* alakít
tatott.) szóval ezt nem kaphatták meg. Kap
tak azonban ehelyett szintén a központban 
fekvő kisebb kerteket, amelyekkel igen meg 
vannak elégedve. Legtöbb házhely a szigeti 
korcsma mögött, a töltés melleit fekve) kert- 

messze földek bérceit rónáit bejárva vigasz
taló Ferencesekre, a marcliinói szent Jaka
bokra, Temesvári Pelbártokra, a bús meló* 
diáju máriás énekeit zengő Vásárhelyi 
Andrásokra, a mohácsi síkon hősi halált 
halt Tomory Bálokra s a kard és kereszttel 
küzdő Kapisztránokra.

lartalmazza a könyv a Harmadrend 
alapszabályait, a szegedi Harmadrend tör
ténetét, szervezetét, a szegedi Terciár Ott- 
non ismertetését Kelemen Sarolta leírásában, 
ismerteti a mű a Harmadrend karitatív mun
káját. mely a szegények hideg, dohos vis
kóit keresi fel, hogy a ferences lélek szele
teiével karolja fel annak szegényeit: ételt 
adjon az éhezőnek, tüzelő anyagot a dider
gőnek. ruhát a ruhátlannak, orvosságot a 
testi és vigaszt a lelki betegnek, ately elte
meti a masvallásu szegény elhalt családtagját 
s a börtönbe került komminista apa család
ját istápolja.

I elemeié a szegedi Harmadrend ame
rikai segélyakciójának leírását tartalmazó 
• ejezet, mely 3'JOOOO koronát jövedelmezett 
a szeretet oltárára, nemkülönben IjSchrot- 
tmak, a budai plébánosnak <Terci?.r Világ
ki óiiika* cimü közleménye, mely a Harmad
rend külföldi szervezeteinek működéséről 
ad szemelvényeket.

M OJHACSI HÍRLAP

bői került ki (41 házhelyt. Néhány év múlva 
egész uj kis falut fogunk itt találni, mely 
a sziget életének bizonyára gócponttá s 
gyo.s fejlődésének biztosítéka iesz.

A birtokbaadással megbízott Sípos 
Kálmán, szegedi ítélőtáblái bíró március 
27-én érkezett meg S miután a pécsi kát. 
helyszinelési felügyelőségtől sürgönvileg 
kihívott l'leger Ferenc főmérnök a felosztást 
befejezte a Leánkát március 30-án ki is 
osztotta; megegyezés híján - sorshúzás 
utján.

A szigetben jóllehet a házhelyek 
5 helyen vannak kiosztva, teljes meg
egyezés jött létre, (némelyek szerint parancs
szóra!?) úgy, hogy mikor az O. F. B. ki
küldöttje április 1-én délelőtt 9 órakor meg
jelent, mindenki előre odaállt a leendő par
cellájára — s már 11 órakor a 73 házhely 
birtokba volt adva. Megható jelenet volt, 
midőn az O. F. B. kiküldöttje minden egyes 
igénylőnek a neki juttatandó parcellából 
egy rögöt adott át, mondván: a törvény 
nevében ezennel birtokába adom ezen te
rületet, használja egészséggel.

S ha hozzágondolja az ember, hogy 
az a földdarab egy hatalmas, gazdag űré, 
akitől az a szegény ember soha, éleiének 
minden izzautság csöppjével, semmi kincsen 
sem tudta volna megvenni azt a 200 négy
szögöles kis parcellát . . .

A törvény nevében ! . .. Csak igy !
♦ e

Az igénylők képviselői, felülemelkedve 
a szorosabb értelemben vett 'igénylők* 
érdekein, a község érdekeit is szivükön 
hordozták s eredeti kérvényükbe mindent 
belevettek, ami ennek a hegyek közé szo
rított vén Szekcsőnek egy kissé erősebb 
vérkeringést kölcsönözhetne, egy kis le
vegőt juttatna . . . Tudva lévő, hogy a köz
ség már rég idő óta sem bizonyos középü
letekkel (óvoda, csendőrlaktanya) nem ren
delkezik, sem tisztviselőinek lakást találni 
nem tud, sem iparosai megfelelő helyen 
elhelyezkedni nem tudnak, ezért kérték az 
igénylők képviselői, hogy <a község kellős 
közepén fekvő 2 uradalmi kert (egyik a 
katholikus, másik a gör. kel. templom mel
lett) bocsáttassuk a község rendelkezésére, 
Iiogy azokon közcélokat szolgáló épületek 
emeltethessenek* ... De mit használt az 
igénylők jóakarata, ha a városháza urai 
még a kisujjukat se mozdították s úgy ülték 
végig a tárgyalásokat, hogy a némaság | 
szobrát nyugodtan lehetett volna róluk 
mintázni. Most persze egyik tanácskozás a 
másikat éri, hogy mi legyen a csendőrlak
tanyával, meg az óvom') lakásával (miután 
maga az óvoda már rég leszorult a napi
rendről) stb.

Tartalmaz a könyv 4 remek fénykép
felvételt, melynek elsője a szegedi Harmad
rend elöljáróságát ábrázolja középen P. 
Péri Bonaven túrával, a másodika a szegedi 
I erciár Otthon nagy termét, midőn 98 sze
gényt vendégelnek meg a kegyes rendtagok, a 
harmadika ugyan annak ostyasütő helyiségét, 
a mint a rendtagok éppen munkában van
nak, negyediké pedig P. Zadravetz István 
püspököt dolgozószobájában, mely kép 
püspökké szentelletésének (1920 aug. 24.) 
nagy ünnepségeit leiró fejezet szövegébe 
van fűzve. Igen érdekes özv. Fábián Ká- 
r oly né, a szegedi rendközség elnöknőjének 
leírása a Harmadrend 700 éves jubileumá
nak Rómában lefolyt ünnepségeiről.

A < Terciár Emléksorok* beszédes 
kifejezői P. Péri Bonaventura lelkes ferences 
buzgalmának, nagy energiájának, melynek 
emlékét Mohácson a renovált rendház és a 
remek márvány főoltár hirdetik, melyeken 
kívül csak egy adóssága maradt Mohácson, 
egy ígéret, — hogy megírja lapunk számára 
a mohácsi szent Ferencrendi zárda 200 éves 
történetét, mely zárda éppen az ő áthelye
zésének évében jubilált volna. New-York 
plébánosa azonban bizonyosan átadta ez 
adósságot a mohácsi zárda konventikulum 
pietatisának.

1924. április 20

De a zöldségeskert meg van mentve 
a -Cifrakertben> pedig még sok éven á- 
fog megteremni a konvencionáli s évi 2 
(olvasd kettő) zsák krumpli, a XX-ik század 
nagyobb dicsőségére és nemzeti több ter
melésünk biztosítására.

•M. A.

RADIOTELEFON-BROAOCASTING.
A rádió mtiltja, jelenje és jövője. Opera 

elöadas — Bugacon. A hang iíjsag 

Felhívás a magyar értelmiséghez és az 
ifjúsághoz!

A magyar közönség azon részének, 
mely nem igen lépi át a határvonalat nyu
gat felé, nemsokára a telefon, automohi 
aeropláu mellett egy negyedik idegen szót 
is meg kell tanulnia. Ez az angol szó a 
< Broadcasting) azt jelenti, hogy az emberi
ség kultúrája ismét olyan nagy lépést tett 
előre, melyet épen nagy hordereje miatt mi 
még nem is lehet megmérni.

A mi különleges és szegényes viszo
nyainkban leli magyarázatát, hogy a magyar 
közönség ilyen hatalmas, kultúra átalakító 
techikai haladásokról is csak akkor vehet 
tudomást, ha külföldre megy s nálunk csak 
akkor honosodik meg valami ujdonságképeit, 
mikor az a külföldön már közönségessé vált

Ennek a pár sornak az a célja, hogy 
elébe menjünk néhány lépéssel annak a vi
lágcsodának, amit úgy hívnak: a hangosan 
beszélő drótnélküli telefon.

A rádió múltja.
Marconi találmánya megérte már a ne

gyedszázados jubileumit, mikor a fejlődés
nek arra a fokára emelkedett, hogy az em
beriség nélkülözhetetlen áldásává lett. A 
világháború fejlesztette voltaképen ezt a ta
lálmányt is nagygyá, de mindenki számári 
csak az utolsó két esztendőben lett elér
hetővé.

Az egész világot uralja immár a rádió- 
láz s itt az egész világ alatt természetesen 
csak a Lajtától nyugatra eső országokat 
gondoljuk.

Amikor létrehozták az első, polgári 
erszényből is kifizethető s a mellett tökéle
tesen használható rádiótelefon apparátust, 
ennek üzleti horderejét természeteién az 
amerikaiak fogták fel legelőször. Neki is lát
tak ilyen készülékek gyártásának s az eladás 
propagálásának olyan stílusban, hogy 1922. 
karácsonyra az Egyesült Államokban min
den valamirevaló ember törte magát, hogy 
hozzátartozóinak egy kis drótnélkülivel ked
veskedhessél Százával keletkeztek nagy
szabású gyárvállalatok, melyek öntötték a 
piacra készülékeiket, kereskedők, műszeré
szek légióinak adott kenyeret ez az órák 
alatt fellendült uj iparág, de a viharos ke
resletnek sokáig nem bírtak megfelelni. Ez 
természetesen kihatott az antant államokra 
is, a hol ina már egymással versenyre kelve 
az újonnan keletkezett gyárak százezernyi 
munkáskéznek biztosítanak jól jövedelmező 
foglalkoztatást. Mint mindenben, ha tech
nikáról van szó. a vezérszerepet Német
ország nem adja ki könnyen a kezéből.

A hábru okozta, hogy a drótnélküli 
táviró- és telefonberendezések felállítását az 
egyes államok kormányai sehol sem enge
délyezték — kivéve Amerikát — de lassan
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-íegtört a jég s a kormányférfiak belátták, 
hogy itt nem lehet struccpolitikát űzni, az 
v talá ' v olyan fontos lépés az emberiség 

,d.-.m.m. hogy elgáncsolni nem lehet.
Mi a rádiótelefon?

! a-'uk tehát, miben áll ez a világcsoda? 
A. drótnélküli táviró első korszakában

, gvii nagy, sok költségbe kerülő be- 
lti . éssel lehetett olyan erős elektromos

, l an kát gerjeszteni, melyek az ismert 
ív. magas szétküldőállomásokról a levcgő- 

n ,i minden részébe szétsugároztatván, 
h - navvobb távolságoknál is bírtak annyi

• rgi.o I. hogy az akkor rendelkezésre álló 
Kitolt • rzékenvségü felfogó készülékekkel

e>. lelhetők voltak. Ugyanezért nem lehetett 
fiinak előtte még rádiótelefonról beszélni. 

Wi a a kathodcsövek feltalálása után
■ körűit olyan érzékeny elektromos füleket 
szerkeszteni, melyek meghalljak a New- 
Yorkban a felvevő készülék előtt elsuttogott 

t s olyan erős elektromos nyelvet kon- 
<rualni. mely ezt a New-Yorkban elsutto- 

;t szót akar itt Budapesten olyan hango- 
,.ii kiáltsa egy teremben, hogy ott több 

száz ember egyidejűleg s teljesen érthetően
i ghaeja. S ez a suttogás, ének vagy zene 

, \an hullámokban érkezik el hozzánk vagy 
. földgömb bármely pontjára, melynek im-

; r minden törvényét és tulajdonságát is
merjük. E hullámnak egy rendkívüli jelleg
zetessége van: a hossza. Ha eg\ követ 
bedobunk egy tó sima tükrébe, a kő be- 
<-;.-i pontjától kőiben gyűrű alakban hui- 
•amok indulnak ki; e gyűrűk egy hullám
hegyből s a két hegy közötti hullámvölgy
ből állanak. Egy ilyen gyűrűnek a vastag
ságát nevezzük hullámhossznak. Mennél na- 
gvobb. súlyosabb követ dobunk a vízbe, 
annál nagyobb lesz a hullámhossz. Ugyan- 
gx van ez az elektromosságnál is, melynél 

- lm amhe-sz 3 métertől 100 kilométerekig 
•líudic gyakorlatilag azonban csak a 100
• etetői 25.000 méterig terjedő hullámhosz- 
>/aka; h. ziláljak. Ha ugyanazon ló tükrébe

a.-mas helyen több követ dobunk he, 
•ninden kő beesési pontjától egymástól füg
getlen gyiiiük indulnak körbe egymáson 
eio/tüi-kasul. más-más hullámhosszal, me- 

.yek egxmast nem zavarják. A viz rezgései 
ía-onloak azon elektromosság rezgéseihez, 
ne vek a levegőben igen magas frekveit-

■ i.tju váltakozó áramok kisugároztatásával 
Kt. letkez nek.

A ladiónak ez az egyik alaptétele. Eze-
• ■: a lezttsekei az úgynevezett antennák 
egységével sugároztalak ki, melyek rend-

szeiint magas vastornyokra felszerelt drot- 
^.-xrkvzitl'ol állanak. Hatalmunkban áll egy- 
ilejiileg más-más hullámhosszúságú rezgé

seket kibocsátani, melyek egymást nem zá
rtnak s betudjuk felvevő készülékünket egy 
< /mozdulattal arra a méterekben megsza

bott hullámhosszra állítani, a melylyel épen 
akkui az a leadóállomás dolgozik, melyet 
meg akrunk hallgatni.

Szükség van már most egy olyan ér
zékeny készülékre, mely ezeket a rezgéseket 
nég igen nagy távolság mellett is meg

hallja. Ezt a készüléket d e t e k t o r-nak hiv- 
ak Ilyen van több fajta is, a szerint, hogy 

milyen célt szolgál. Ma már otí tartunk, 
’Ogy képesek vagyunk házilag előállított 

nhevő készüléken, mely alig kerül néhány' 
•'Oronába, pár méter drót s egy darabka 
kristály segélyével, melyet egy rossz varró 
gyüszübe helyezünk Kiskunhalason kihall
gatni egy Amerika fele haladó óceánjáró 
táviratait s ha erszényünk megengedi, kis 
ágyoséggvi olyan apparátust állíthatunk 
ö>szv, melylyel mar nem csak Morse-jeleket, 
hanem külön e célra epitett állomásokon 
eadott felolvasásokat, hangversenyeket, szín

házi és egyéb előadásokat, időjárás és tőzs
dei jelentéseket vehetünk fel oly módon, 

gy ezeket mint a Telefon Hírmondónál
■ ölünkre illesztett kagyló segélyével hallgat
ok meg, vagy egy hangosan beszélő ké
rőieket iktatunk be (Lalid Speaker) amikor 
•' n mdeiiki, aki a készülék hallókörében

van. velünk egviitt élvezheti ezt a világ
csudát.

Külföldön ma már ott tartanak, hogv 
ilyen felvevő készülékeket tenyérnyi doboz 
nagyságtól kezdve minden méretben, min
den távolságra mindenki vásárolhat magá
nak. S ha van ilyen készüléke vagy készí
tett magának ilyent, függetlenné tette magát 
mindentől, mert az elektromos hullámokat 
nem lehet megállítani az országhatárokon, 
azok keresztül-kasul beszáguldozzák az egész 
világűrt másodpercenkint 300.000 mond 
háromszázezer kilométer irtózatos sebes
séggel.

Szegény néhai jó Puskás Tivadar, a 
leletem Hírmondó feltalálója, ha ezt meg
élhette volna! Annak idején Magyarország 
volt az első, ahol egy opera előadást tele
fonon bárki a lakásában az ágyában fekve 
hallgathatott végig. Most úgy látszik az 
utolsók között leszünk, akik ugyanezt drót
nélküli utón megtehetjük. Büszkék lehetünk 
azért, hogy ez a hatalmas előretörése a te
lefontechnikának is csak azért jött létre, 
mert ennek a természeti csodának az alap
törvényeit egy magyar származású ember 
fedezte fel és állapította meg s ez: Tesla 
Miklós volt.

(Folyt, kév.)

Községi élet.
A nagy község kepviselótestüieie ;. hu 

10 ár. délután ki'.:g\ ülést t..rto:t. Leovics Já
nos községi biró napirend elolt bejelentette 
a nn.it Kej.visduiesii.leti ülésén c.olurdult 
sajnálatos esete: •; e jelentest; kapcsán 
jelez.c, i. >gy Schmidt Karoly képviselő kút 
ízben is járt naia es .geretet lett, hogy a 
kéj viselt lustáiéi plénuma elölt is meg lúgja 

CUí, -
Dr. Bt'ck Alajus oda nyilatkozott, hogy 

a ktp\iselutesiüiet köteles a bírónak elég
tétek nyújtani s uzeit indítványozza, nogy 
lefűzze i»; u Kupvisciulcsiü.el sajnálkozását 
az esel lo.uti es szavazzon a bírónak bual- 
UíúL, ami egyhangúlag meg is tűrtem.

ív. ..U... . .tei: . a . \ ..^s a napi.cndie, 
melynek légiéi.1' janija juvairagyulag tudo
másul xeteiuli. Az auatturgalmi aduceiyeg 
tozs. ei ’urgoioKt ji.ck telei leiuscnei dr Beck 
Aiajos az uslurmeioi igazolványokra luiea a 
kuz.gy uies ügyeimet s Ken, hogy ezzel uZ 
Üggyel lugi.ukozzeK a közgyűlés.

. íz előfogaiozas, szemeihurdas es utca- 
öntözes bérbeadásánál Rohcim Jenő hang 
súlyozva hívja lel az elúljáiusag figyelmet 
az asztali kocsiút öntözéseié, mert ennek el
mulasztását tartja okául annak, hogy az 
asztalt kocsiul tönkrement s ken a Kussuln 
Lajos utcát is onlözteini, mert ez az utca 
azon a cimeii, hogy aliami közút az elöl
járóság minden rigy diliül nélkülözi

A leli csatornán levő hídnál fejlődött 
ki e.esunb vita, mely nem is volt döntésre 
vezető, az ügyet visszaadni határoztak a 
szám vizsgáiul leolts, gnak.

Hegyközség.
Szöllőtulajdonosaink igen sok esetben 

észlelték, hogy a szőllőhegyen nincs min
den rendjén. Itt is, ott is hiányok, hibák 
merültek fel. Nagyobb rend elérhetése cél
jából több szőllőlulajdonos abban állapodott 
meg, hogy a rend és főleg a vagyonbiz
tonság erdekeben megszervezik, létesítik a 
< Hegyközség*-et. Ezen ügyben már történt 
is a közelmúltban néhány összejövetel, ahol 
tanácskozás tárgyává lett a Hegyközség lé
tesítése. Több szőllőtulajdonos megjelent az 
összejövetelen, ce sok gazda hiányzott s igy 
azok nem szerezhettek kellő értesülfséget a

Hegyközség előnyeiről. A szőllőtulajdono- 
sok mint munkaadók kell, hogy bizonyos 
viszonyban, bizonyos megértésben éljenek 
a munkásokkal, ámde ezt egyoldaliiig el
érni nem lehet A dolog eddig ugv állt, 
hogy a miben a munkások megállapodtak, 
azt a szóllőtulajdonosoknak meg kellett 
fizetni, mert ők mint munkások, szervezett 
munkások Most a szőllőtulajdonosok igye
keznek egymást megérteni, támogatni, illetve 
szervezkedni Hegyközség neve alatt

Ugyan hát mi az a Hegyközség és 
mit akar ? A Hegyközség oly szervezet, 
mely a rendet és vagyonbiztonságot kí
vánja és igy kárára nincs senkinek. A Hegy
községtől ne féljen senki, mert az csak jót 
akar minden irányban. Lehetnek, tán van
nak is, akik nem ismervén annak szerveze
tét, egyelőre idegenkednek tőle, sőt ellene 
vannak Hegyközség azért mégis lesz, akár 
szükebb, akar bővebb kiterjedésű. Ám némi 
ismertetésül lássuk a Hegyközség célját, 
vagyis előnyeit: I. Szabályozni kívánja a 
munkaidőt; 2. A munkabér, napszám meg
állapítása; 3. Szőllőszeti anyagok beszer
zése; rézgálic, raffia, kénpor, permetező
gépek stb.; 4. A szüret idejének megállapí
tása, nehogy lopott szőllők kerüljenek 
piarca. Ez azonban a szőllősgazdát nem 
hátráltatja, szüretelhet bátran, csak ezen 
szándékát a hegybírónak jelentse be, ami 
nem keiül pénzbe. Haza is vihet szőllőt. 
Csak az idegenek, vidékiek és nem szőllő- 
tulaidonosok vonatnak felelősségre, amikor 
piacra eladásra hoznak szőllőt; 5. A mezs
gyék, határkövek épségben tartása; 6. A 
szőllőkben való csavargás megszüntetése. 
Járjanak a rendes dülőutakon, ne a szőllök 
között, főleg gyümölcs- és szőllőérés ide
jén ; 7. Annak megallapitása, kik lakhatnak 
a szőllőhegyen. Csak aki egész idényen át 
szollőniunkás; 8. Lopás és más bűncselek
mény korlátozása; 9. Munkadrágitás elleni 
védekezés; 10. Önkormányzati szervezet 
mellett legyen e a Hegyközség csupán er
kölcsi, avagy egyúttal kereskedelmi szerve
zet? 11. Kívánja e a vándorkazánt a pálinka
főzéshez? 12. A hegyközség területéről el
adásra elszállított szőllőre igazolványt ad, 
e nélkül minden szőllő lopottnak tekintetik 
és elkobzandó. Az igazolvány kiadása in
gyenes; 13. A vagyonbiztonság szigorítása; 
14. A hegyőrök kötelesek az idegeneket iga
zoltatni.

Mindezekből látható, hogy a Hegy
községgé alakulás nem puszta kedvtöltés, 
hanem mindannyiunk jól felfogott érdeke. 
Megjegyezni bátorkodom még, hogy a Hegy
község bírája, jegyzője, ki egyúttal pénz
tárosa is, nem kapnak rendes fizetést, csak 
a hegyőrök. A hegybírói és jegyzői állás 
tiszteletbeli állás, mely időnkint megszavaz
ható honoráriummal járhat, de fizetéssel 
nem. így terveztetik a rézgálic, raffia, kén
por, permetező-, porozó gépek szétosztá
sára és kiadására vállalkozó lelkes szőllős- 
gazda sem számíthat fizetésre. Ezen anya
gokat beszerzési (gyári) áron kívánja a 
Hegyközség szétosztani a tagok között. A 
hegyőröket fizetni kell, de amennyibe a 
hegyőrök kerülnek, annyival kevesbedik a 
mezőrendőrök száma és igy oda annyival 
kevesebbet fizetünk. Tehát több fizetés nem 
lesz, csak a fizetés cime változik.

Boda Károly 
tanító.

II I R E K.
Kalaplevétellel tisztelegjünk a 

katonai zászló előtt!
A feltámadás! körnienet rendje. D. u. 

ó órakor beharangozás. Imák és énekek a 
szent sirnál, majd mikor inegkondul a ha
rang az egész menet megindul következő 
sorrendben: 1. Katonaság, keresztvivő mi- 
nistráns, mindennapi, ismétlő és tanonc 
ifjúság, fiuk és leányok külön, ép igy a 
polgári iskolások a tantestületek vezetése 
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mellett. Gyülekeznek é> felallanak a belvá
rosi elemi iskola előtti uttesten a szt. János 
utcában fol\tatólago^an csatlakozva állanak 
es mennek.’2. A Kath. legényegylet, 1 üz- 
olróegylet. Hadastyánegylet, Földmiveskor, 
Sokáékor és a többi egyesületek, melyek 
z./'.íZJiíz/ vonulnak ki. Gyülekezés és fel- 
áiiás a Szent |ános-utcában folytatólagosan 
a é\ táján az uttesten nyolcas sorokban. 
3 A többi férfi közönség nyolcas sorokban 
a pkbáiiiaház előtt folytatólagosan. 4. A 
i ‘inyclub. S<‘ c. Mi-siotársulat, MANSZ., 
a Nők Kongregációja nyolcas sorokban. 
G\iilckezés a piébániház és a templom kö
zött a nie'lékajtóig. 5. Az énekkar és minis- 
tránsok. maid a papság és a legfelségesebb 
öitáriszentsé^ meiiyezet alatt a katonaság 
diszsoiíala mellett.’ 0. A hatóságok, nota- 
b elások. hitk. képviselők nyolcas sorban. 
Csatlakoznak a meilékajtó baloldala felöli 
térről 7. A cserdói ség. rendőrség nyolcas 
■'Ótokban Gyülekezés és felfejlődés a plé
bánia kis kapuja felöl. S Harmadrend és 
rózsa'üzérlársulat Gyülekezés a templom 
nagy ajtaja előtt. 9. A nagy közönség. 
Gyülekezés a templom előtti keresztnél. 
Templomhoz visszaérkezve a hívek a tem
plom utcában és a templom körül sorfalat 
állanak és térden imádva fogadjak a leg
szentebbet, férfiak jobbra, nők balra. A 
rendfentartására ügyelnek a Culturklub és 
Leventék. Mohács, 1924. évi ápiilis lió 14.

l)r Frey János, c apát, bel, plébános. 
Előléptetés. Solymár László posta 

és távírda főfelügyelőt a kereskedelmi mi
ni zter póstaigazgatóvá léptette elő. A volt 
m .bácsi póstafőnök ezen jólmegérdemelt 
eiő éptetése Mohácson — hol szívélyes és 
előzékeny modorával sok tisztelőt és jó
barátot szerzett - széles körben váltott 
igaz örömet ki.

A mohácsi posta kipróbált kitűnő 
tisztiszemélyzetében is nagyobb arányú elő
léptetések történtek a mennyiben Gallér 
Jáne . Keinrath Z.sigmondés Paár Mihály 
főtisztek ellenőrökké léptek elő. Mi a ma
gúm ré'Zéről is mindezen előléptetésekhez 
szívből gratulálunk!

Eljegyzés. Keresztes Lajos husvét- 
vasárnapján tartja eljegyzését Ibrzsr/c Ilon
kával.

Jótékonyság. Mojszilov Miklós 25 
ezer koronát adományozottá «László köz- 1 
k< rhaz betegeinek húsvéti jobb élelmezésére, 
melyért köszönetét mond a közkórház ve- 
zető'ége.

Halálozás. Peek Gusztáv városunk 
egyik köztiszteletben állott polgára hunyta 
le örökre szemeit f. hó 17-én, április 19-én 
temették a közönség általános nagy rész
véte mellett.

Fényes iskolai ünnepélyt rendez 
az -Iparosok Olvasóköre" nagy termében a 
hel.I éli és oisz. any i- és csecsem!ívédő egye
sület, — részben pedig az iskola felszerelése 
j- \ i a belv. rk. elemi népiskola sajit nö- 
' íkedvelők közreműkö-
düseve. 1. hó én, azaz Fehér Vasárnap 
d. ti te! 6 crai kezdettel, inelvre mar nagy- 
l >: folynak a próbák és előkészületek, mit 
Gore is örömmel közlünk a közönseggel, 

eddig előkelőén szépet és élvezeteset 
’’k ezen iskola növendékeitől és ezúttal 

is ítéltei; es délutánban lesz részünk, annál
. m.vei halljuk, hogy Rottmiller es 

lea: a johirü tánctanárok faradhataiian 
-' m kész.tik elő a növendékek páros 
aivai tarkított iskolai ünnepélyt. Bővebb 

iiii.isori\d a jövő szambán szolgaiunk.
Szociális Kurzus rendezését hat i-

1 c. a Szociális Misszió Társulat más vá 
i' -nK mii.tájara Husvét és Pünkösd között. 
Ct a a keresztény szociális eszmék inegis- 
mertetese, terjesztése s ezzel az egyesület 

■’Zociaás-charitativ munkájának leiekben való 
megerősítése A kurzus hat hetében minden 
vasárnap dclutan tel 6 órai kezdesse! két két 
Kuuierencia beszed lesz szociális es kuitura- 
**3 tiiemakról. Sikerült előadókul megnyerni 
Pécsről a következő szónokokat: dr. Györ
kös József leány gimnáziumi igazgatót, dr. 

Hajós Györgv e> dr. Dórv László tbeológiai 
tanárokat, dr. I1. Szbomvszkv J. Pilis gim
náziumi tanárt, dr Gcosics \iktor legény.- 
egyleti elnököt, dr. l’eii \ iktor „ipszerkeszto. 
es belvből dr. Frev János apátplébanost. A 
megn\itó előadás május ho 4 én lesz a kö
vetkező programmal: 1 Brand: Magyarország 
Nag\asszonya. Énekli az egy házi énekkar.
2. Miért szervezkedünk kath. alapon Meg
nyitó előadás. Tartja: dr. Trcy János apát- 
píebar.os 3 Lovieh J.: „Szózat a telkekhez “ 
S/a\alja: Sclmub Etelka, a Leaiiyclub tagja. 
4 A kath egyesületek célja, munkája. Elő
adó: dr. Györkös József le íny gimnáziumi 
igazgató. Az előadások hehe az all polgári 
iskola nagyterme. Belepi dij nincs. A Szoc. 
Missziótársulat külön meghívókat nem bocsát 
ki, ez utón hívja meg mély tisztelettel erre 
az igazan tartalmasnak és érdekesnek ígér
kező előadás sorozatra Mohács város közön
ségét s kéri tagjait, hogy legyenek ott lehe
tőleg teljes számmal s hozzak magukkal jó 
isméi őseiket. A szociális charitativ munka, 
mel\re az egyesület vállalkozott nagy, fontos 
es nehéz s igy csak hozzáértő, emelkedett 
lélekkel végezhetjük azt cl ugv, hogy ered
nie!. ye is légyen, hogy az Uj Magyarország 
felépítésének munkájában mint számottevő 
tény ező szerepeljen.

Evangélikus istentisztelet Husvét 
hétfőjén, I hó 21 én délelőtt 11 órakor a pol
gárt iskolában evangélikus istentisztelet lesz. 
A istentiszteletet Vertes Zoltán magyarból} i 
le’kesz tartja és magyar es német nyelven 
beszédet mond.

A Keresztény Városi Párt vasár
nap délután a 'Tűzoltó Egylet tanácstermében 
a tervbe vett nepgy ülést előkészítő éite- 
kezletet tartott, melyen a keiiileti bizottságok 
javaslatba hozandó névjegyzékét állapították 
meg. A javaslatba hozandó névjegyzék össze
állításánál vcttetőelvül mondatott ki, hogv a 
bizottságok szervezésénél minden foglalkozási 
ag és az illető kerület jelentékenyebb szám
ban képviselt vallásfelekezeteire figyelem for- 
dittassék, de meg ennél is fokozottabb hang
súly ozással mondatott ki, hogy minden bi
zottság egy-egy, a munkás sorba — nem 
iparos tartozó egyénnel egészítse ki ma
gát. sót a munkásság még a központi vá
lasztmányban is képviselve legyen. Az érte
kezletet Erőss József ig. tanító nagv körül
tekintéssel vezette. Az értekezlet újból ki
mondotta a Keresztény Városi Part megala
kulását. Felszólaltak : dr. Frey János apat- 
plebános, kinek az a kijelentése, hogy „a 
saj. t pártatlanságát akarja a pártba bevinni", 
hatalmas Éljen 1-t váltott ki az értekezlet 
tagjaiból. Varga Zsigmond ref. lelkész a tőle 
megszokott distingvált modorban es élénk 
lendülettel beszelt: „azoktól felt, — mondta 
többek között — kik ott voltak a Városi 
Párt alakulásánál, melyre őt elfeledkeztek 
meghívni, de mert most itt látja őket, aggo
dalma eloszlott. Nem győzi hangsúlyozni, 
hogy a személyeskedést a leghalványabb ár
nyalatában is kciüljük, ezt hagyjuk „nekik", 
kik ma is azt írják, hogy mi „zuni trutz" 
alapítjuk meg a K. V. P.-ot “ — Egy ké
sőbb meghatározandó terminuson ejti meg a 
Keresztény Városi Párt a varoshaza udvarán 
népgyülcs keretében végleges megalakulásai, 
melyen — noha falragaszok is készülnek — 
lapunk utján hívjak meg Mohács város kö
zönségének — felekezet-, osztály- es nem
zetiségre való tekintet nélkül — azon részét, 
nielV a békés egyetértés utjain, becsületes 
jó szándékkal akarja varosunk érdekéit szol
gálni es munkáin..

- Kamaraszínház. Alapi Nándor leg
utóbb Nagykanizsán fényes erkölcsi sikerrel 
működött társulata Mohácson vasárnap 
április 20-án kezdi meg tiz napra tervezett 
előadásait az arénában. Az ősz óta nélkü
lözött magasabb műélvezetet nyújtó művész
gárda szereplése elé nagy érdeklődéssel néz 
közönségünk. A staggioné műsora követ
kező lesz. Április 20. délután: A kis lord 
este: Válás után. Apr. 21. délután: Válás 
tí!an'. es^e: Elő holttest, Mágori Mária a 
Kenaisans színház tagja felléptével. Apr. 22. 

Gyermektragédia, Matány Antal a Belvárcr 
színház tagjának felléptével. Apr. 23 
junk el, Mágori Máriával. Apr. 24 Öregesen 
rangosán s utána Anatol. Apr. 25. Tiizvés^ 
az Operaházban. Apr. 26. Re itett 
Apr. 27. délután: Váljunk el, este: Danáin 
Györgv. Apr. 28.: Lőtte. Apr. 29 én: ROi 
ntersholm.

— A Szociális Misszió Társulat an\a. 
es csecsemővédő szakosztálya f. hó 23 ír" 
szerdán d. ti. 5 órakor a Tűzoltó laktan i 
nagytermében rendes havi értekezletet 
melyre a tagokat tiszteletiéi hívja meg 
elnökség

Sport. Húsvéti mérkőzés. \ v . 
bácsi Levente T. E húsvéti ellenfele a ."Gs-- 
véiiseg" S. E. lesz. — A Levente T E 

Nemetv irga
Puppi 

Hemrich
Vattay Szabiár 
összeállításban fog 
eredménye - nem számítva a footbali 
gyakian előtoi dúló irreális 
va’óízinüleg a Levente T E 
A mérkőzés 20-an, vasárnap 
kor kezdődik

Leovics
Borbély Nigv
László Schmidt Szűcs 
szerepelni A nté: <■

-..... lban
véletleneket - 
győzelme les-, 
délután 4 óra-

A budapesti L osztályú bajnokság 
rnerkő ősei befejeződtek. Első beken .r 
VTK, másodikon az FT. áll. Kiesik a '! 

tálybí a „33“ F. C. és az l ’TSE.
helybeli két egyesület köz tt p il 

használatra nézve megtörtént a megállaroj 
mely szerint vasárnaponkint felváltva hasz
náljak a pályát mérkőzésekre a „'Testvéri
ség, illetőleg a „Levente" T. E. Hétköznapi 
fél ingjeit a „Levente* T. E minden s ír
dán és pénteken tartja.

— A Mohácsi IL Lajos Múzeumnak 
njabban a Moháesi Iparosok Olvasóköre 
Dobszay Mátyás lettek alapitó tagjai 25 1 ■ ő 
korona alapító díjjal.

- Házhelyigény. Az ország minden 
részében folyamatban vannak a házhely
igények kielégítései. Pécsett most zárták le 
az igénylők jegyzékét. Ott 1761 igénylő je
lentkezett, kik közül 1320 közalkalmazott, 
ezekből is 407 vasutas. A szomszéd Duna- 
szekcsőn, - mint lapunk más helyén lát
hatjuk --■ meg már ennél is jóval előbbre 
van az ügy. Csak nálunk Mohácson stagnál 
ez az ügy is. Megfoghatatlan, hogy miért 
kell itt nálunk, ebben a szerencsétlen város
ban mindennek megfeneklenie, de úgy ám, 
hogy aztán senki nem lendít rajta se tüled 
— se hozzád Vagy egy éve járt itt valami 
kiküldött bírósági megbizott, aki azonban 
ugylátszík csak a hős vértől pirosult gyász
tért óhajtotta látni s aztán valami haján?/ 
fogva odaráncigált kifogás miatt félbeszakí
totta az eljárást, távozott és azóta alszik az 
ügy, akár a mormotér. Pedig jó volna a: 
üggyel állandóan, behatólag és sürget ’ 
igyekezettel foglalkozni, mert kevés helyen 
akkora a lakásínség, mint Mohácson, má 
most tessék elképzelni, hogy 1926-ban fe • 
szabadulnak a lakások, a bérek még akkor 
aligha fogják elérni a békebeli bérek arany
paritását, tehát a háztulajdonosok jó része 
nem fogja bérbeadni a helyiségeit, mi lesz 
akkor, amikor a nincstelen családok százai 
fognak hajléktalanul maradni? Rettenetes 
anarchia üti fel a fejét. Óva figyelmeztetjük 
mindazokat, akiket illet, hogy a lakás olyan 
életszükséglet, mint a mindennapi kényé , 
mely nélkül állatta lesz az ember.

— Uj orvos Mohácson. Dr. Berger J. 
László orvos klinikai és kórházi gyakorlata 
után május hó 1-éit kezdi meg rendelése1, 
a volt Bálint-féle házban.

— A Szepessy park. Sokat zakat - 
tünk miatta, de végtere eredménnyel: a 
Szepessy park husvétra kikupalódik regi 
szennyéből. Uj ruhát nem kap ugvan, de 
kiniosdatják, megfésülik s ezzel vadon jelleget 
elveszíti. Leovics János varosbiró megmutatta, 
hogy minden szép iránt van éizéke s ha oly 
aranyban állanának az anyagi eszközök ren
delkezésére, amily aranvu a jóakarata s< k 
szép es nagy készülné Mohácson.
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Duledezö házak. Az idő foga, a
.■■(•tv e.obl az embereket kezdte

r.c'-r a: au a hazak variak soron A 
k, u.tban négy ház dűlt össze Mohácson. 
.. A. Kc-rrer Köbért, Pavkovics Lukács, 

Mihály es Kender Julcsae. — Az ily 
iast k természetesen óriási karoka' 

. rak a tulajdonosnak, nag\óbbat a tüz- 
: 1 Emberéletben eddig még nem tör-

■ e. • de ez tisztáu a vdetlen míiv„.
. éti volna, hogy arra járó enibe 

re ie net maga a:a az összeomló fal. Rész
ig. L_- . de a tulajdonosok késő bánata- 

. r ,‘.’ei<or'-e vegeit s hatósági beavatko- 
; k A hatóságnak szakértőkkel n.eg 

Itatni a rosszkarban levő hazakat 
es ..zvk tatarozására kötelezni okét. Ila ez 
t[n v< r > -vagi.ag módjában a tuiajdonos- 

k. le... 'ai ' is a ; ac idejekoráni kiürítését . 
k." keresztül vinni, Iiogy az emberéletet 
.. L leljük.

Egyetemi hallgatók üdülése. A ma
gjai egyetemek és főiskolák országos nem- 
\ ; luru szövetsége és a székely egyetemi 

főiskolai hallgatók egyesülete kérelmezte, 
hogy az egyesületek kötelékébe tartozó 
szegény és nagyrészt az elszakított terüle
tekről való főiskolai hallgatók egy részének 
. varmegye területén való üdülése lehetővé 
léttssek. Az egyetemi hallgatók közt külön
böző fakultások hallgatói vannak (a jogi, 
>rvosi. bölcsészeti fakultások, ezenkívül a 
nűegvetem, közgazdasági egyetam és állat

orvosi főiskola stb. hallgatói) ekként a nya 
laitatási akció legcélszerűbben úgy lenne . 
megvalósítható ha az egyes uradalmak és 
i . _y• i j birtokosok ellenszolgáltatás (magán 
oktatu- nevelői, munkafelügyelői s általában 
a nyár; hónapokban végezhető teendők) 
e i'ébt-n va'lalkoznának egyetemi hallgatók
nak a nyári hónapokban ellátásban részesi- 
le- re Akik haj'andók egyetemi hallgatót a 
lyari hónapokra magukhoz venni jelentsék 

n 'zándékukat Herger János jegyzőnél.
Csökkent a nemzetgyűlési va- 

iús.tcK szama. A legutóbbi í.vmzetgv ölési 
v -■ Mohács 4840 szavaz val szere
pen. A Cuutóbbi összeirá-i n ez a szám 
41 ) ic \.si >kkent

Három-négy hónapos farkas- 
■útja vte*ed’ Menczinger kovacsmester
-z. Igazolt tulajdonosa átveheti.

Kizárólagos dohányárusok figyelmébe. 
\ Dohánvkisárusok Közlönye szerkesztőjé- 

nyert értesítés szerint Szilassy József, a 
’ Manykisárusok Országos Szövetségének 

elnöke f. hó) 25-én Szarvady Kálmán szer
kesztővel .Mohácsra érkezik a helyi csoport 
' -.galakifása végett. Felkérem a mohácsi 
’agyárudához tartozó vidéki kizárólagos 

dohánykisárusokat, hogy lehetőleg teljes 
számban ezen a megalakuláson résztvegye- 
•ek Az értekezlet helye és időpontja a jövő 

heti vételezéskor a nagyárudában lesz meg
tudható. Zsuzsiig András.

Fejlődő közkórház. A sümegi kor- 
l.uko* ;cii Jer.ő dr. igazgató tőorvos 

'* ’ ;ért i dezést jáil ki. A kórház beteg-
'•rg.. ni .t ez eMreláthatólag annyira fokozza,

- a kórház kibővítéséről kell gondoskodni.
A balatonmeliék! borok. Balaton-

- ■’ közük, hogy Demeter György hala-
■ '.lem tós/olgabiró a svéd, holland es dán 

•í:: an\<>k budapesti konzulátusainál lépésé
nél tett a balatonfüredi boroknak az illető 
láiamoio a vaió kivitele céljából. Tálán t.e- 
!<ünk n cg Demeter főszolgabíró úrhoz kel
tnek fordulnunk, hogy a mi borainkat meg 
'égve at Baiatonfüredre.

Állat az emberben. Pávkovits 
Györg 4' • eves szigeti földmives két héttel 
ezelőtt beteri szomszédjához, ahol annak 

■ '■ eves leányát találta otthon csupán. Ezt 
az alkalmat arra használta fel a magáról 
megfeledkezett szörnyeteg, hogy a kisleányon 
erőszakot követeit el. Minthogy a leányt 

inegten\ egette, ha szólni mer özvegy édes
anyjának. akkor megveri, a learp elhallgatta 
meggy aíazasát. így sikerült megismételni 
merhete len bűnét ez emberaliatnak. Ezúttal 
vesztere, mert a váratlanul hazatérő anya 
kimenthette leányát a bűnös karjai közül 
A rendőrség az ügyészséghez tette al az 
ügyet, ahol méltó büntetést szabnak az ilyen 
minden emberi érzésből kivetkőzött bestiára.

A gyónás örök titok, mélyért a 
} ar kész elszenvedni minden földi gyötrelmet 
es v.i.asztja inkább a halait, semhogy elárulja 
a tea bízott titkokat Egy ilyen sors üldözött 
pap tragédiáját hozza színre, az Iparoskor 
Petőfi gardája — jövő hó negyediken — a 
Ia.kiismerd cinni drámában. Megrázó erővel 
szív be markoló érzessél festik meg egy el
tévesztett élet bűnét, bünhődését es egy pap 
kálváriáját.

A „Mohácsi Ált Ipartestület” 
kebelében alakult békéltető bizottság jóva- 
hagvotl alapszabályai 3. Jj-a értelmében a 
bizottság segéd tagjai megválasztása céljából
l. évi április ho 27-én délelőtt 10 órakor az 
ipartestület tanácstermében Horváth Miklós 
szolgabiró, mint iparhatóság biztos elnöklete 
alatt választó közgyűlést tart, amelyre a 
tesrületnél nyilvántartott segédek, ez utón is 
meghivatnak, a segédek névjegyzéké a testü- 
leii irodában 8 napon at megtekinthetők.

Megint a pékek. Ismét egy pana
szos levelet kaptunk, mely a következő: Te
kintetes Szerkesztő ur! Múltkoriban élénk 
vita folyt le becses lapjában Toldy Ignác ur 
es a sütőiparosok közt, kiknek képviseletében 
Dobszay Mátyás ur állt a porondra. Akkoriba 
a felpanaszolt kenyérsütési ár — ha jólem- 
lékszem — 1000 korona körül ingadozott s 
e vitának időpontja úgy januar hó folyamán 
lehetett. Ma a cselédem hazahozza a péktől 
a kenyeret és 3000 korona sütési díjról a 
harcát. A véletlen játéka volt, iiogy épen 
abban a percben o vasom a „Dunántúl”-bői, 
hogy Pécsett a pekek a kényéi sütés árat 
kilogramnionkint 400 koronáról 430 koronára 
emelték fel. Rögtön lemértem a kenyeremet 
s pont t; kilónak találtam, ennek sütésdija 
tehát Pécsett is, a felemelt sütési arak mellett 
is csak 2580 korona lehetne. Kérdem tiszte
lettel, miért muszáj Mohácson mindennek 
drágábbnak lenni, mint inas nagyobb város
ban is . Mért nem nyúl ebbe bele a hatóság, 
mert nem állapítja meg szakértő-bizottsággal 
az árakat, de persze abban a bizottságban 
ne csak a sütő ipartestület legyen bent. Ne
vemet ne tessék kiírni, én sem neveztem meg 
a pékemet. I’isztelettel Egy másik családapa.

A Petőfi gárda husvét másnapján 
pontosan felkettőkor gyülekezik az Iparos
körben kirándulásra. Csütörtökön, 24-én dél
után 3 órakor ugyanoda jönnek össze, a 
selyemgyár megtekintésére Május P ' én Pécsre 
rándulnak, egy-két napos tanulmányi útra

Közalkalmazottak figyelmébe! 
Értesítem a mohácsi elosztóhely tagjait, hogy 
az április havi természetbeni járandóságuk 
kiosztása folyó hó 24-én veszi kezJetét a 
következő sorrendben: 24 en, csütörtökön 
d. u. 2 órakor: kir. jbiróság, m. kir. pénz
ügyi tisztviselők, m. kir. allamvasutasok, 
munkásbiztositó pénztár, az összes iskolák.
m. kir. pénzügyőrség, főbírói hivatal, mohácsi 
jegyzőség reszere; 25-en, penteken d. u. 2 
órakor : az. összes nyugdíjasok részére : 26-án, 
szombaton d e. 8 órakor: az utkaparók és 
a taviró munkások reszere: d. u. 2 órakor: 
az összes vidékiek részére. Az elmaradt de
cember és a januar havi jegyeket kerem el
hozni, mivel ezen jegyek 5-ös számú szel
vényeire lesz a bab kiadva Mohács, 1924 
április 16 án. Mezey József az elosztóhely 
vezetője.

— A falusi Köpanick. Jegei Ferencné 
borjadi lakos e hó 11-én betért Müller Sa- 
muelné rőfösüzletébe, ahol felmutatott egy 
darab papirost, melyen egy állítólagos Huber 
János nevű nyárádi lakos kéri, hogy a fel
mutatónak adjon ki néhány dolgot, amit 
majd Huber személyesen kiegyenlít. Müllerné 
gyanút fogott es jelentést tett a csendőrség
nél. A csendorség elfogta a csalót és itt ki

derült, hogj hónapok óta tíz! ezt a jól jöve
delmező foglalkozást. Igy hasonló módon 
Spuller Mórnál 1 kg. cukrot. 1 tábla csoko
ládét, 1 kg. lekvárt csalt ki tigvancsak Huber 
nevével. Klem Mórtól 280 cm. kanavászt, 
260 cm pargettet, majd Breuer Pálnál Ebe 
Ignác bari magánzó nevével 10 méter mosót, 
1 fejkendőt sikerült kieszközölni Az igv 
összegyűjtött érték meghaladja a félmillió’.. 
Az árut részben férjé es sajat reszere elhasz
nálta, részben pedig túladott rajta A bíróság 
gondoskodik róla, hogv ideje legyen tana
kodni a könnyelmű elet következményeiről

A MANSz helyi csoportja csütör
tökön, 24 en este 8 órakor összejövetelt tart, 
melyen Keinráth titkár, a nőkérdésről tart 
előadást.

Jövedelem és vagyonadó be
vallás. A in. kit 1 énzügj igazgatóság fel 
hívása értelmében azok, akiknek jövedelme 
az 1923. évben az 500 aranykoronát 
(1.750.000 papirkorona) meghaladta, illetve 
vagyonuk az 1923 ev végén a 4000 arany
koronát (20.000.000 papirkorona) megha
ladta jövedelem, illetőleg vagyonadó val - 
mást tartoznak adni Magánalkalmazottak, ha 
szolgalati járandóságán kívül 50" aranykor-> u 
jövedelme nem volt csak akkor tartoznak 
vallomást tenni, ha méndennemü járandó
ságuk az 1500 aranykoronát meghaladja 
A vallomást 1024 május 15-ig a község 
elöljáróságnál kell beadni. A szükséges nyom
tatvány a községi elöljáróságnál szerezhető 
be Ára 600 K A kitöltésnél fel kell venni 
a férjjel közös háztartásban élő feleség és 
gyermekek vagyonáról es jövedelméről is a; 
adatokat, ha ezekkel ó rendelkezik Ketes 
esetekben az elöljáróság díjtalanul tartozi" 
felvilágosítást adni. Az egyes vagyontárgyak
nak, illetve jövedelemnek 1023 dec. 31-iki 
forgalmi értéke, illetve papirkorona kifejezése 
Írandó a vallomásba, az aranykorona átszá
mítást a pénzügyi hatóság végzi A bevallás 
elmulasztása esetén a kivetendő adó/O'o-űf 
kell büntetésképen fizetni. Aki az összes 
jövedelmeit nem jelenti be a tehertételek le
vonásai nem igényelheti. Va ótlan vallomások 

jövedéki kihágást képeznek es ehhez képest 
büntetve lesznek. Minden munkaadó köteles 
azon alkalmazottairól, akiknek jövedelme ?. 
1500 aranykoronát meghaladja (5 250 000 K) 
név- és illetményjegyzékét ugyanezen határ
időig beadni. Ennek elmulasztása adóaiar.. 
kint 11*0.000 koronával lesz büntetve.

A Dunántúli D dosszövetség- pécs 
választmánya megalakult es az összes ismer 
dalárdákat körlevélben szólította tel a csatla
kozásra. Mindazon dalegyesületek, melyei 
— cim hi myában — ilyen körlevelet nen 
kaptak, ezúton keretnek fel, hogy címüket a 
lehető legrövidebb idő alatt dr. Bors Dezsr 
Pécs, Mecsek-u. 19 , a D. D. SZ titkárának 
bejelenj szíveskedjenek.

A D. D. SZ. titkári hivatala. 
DALOSTESTVÉREINK!

Az emberiség lelki egyensúlyát me_ 
bontó embermészárlas gyászos evei alatt 
„Múzsa” istenasszonyának énekét „Mars' 
harciszekereuek zaja tulharsogva vegigsza::- 
tott az emberiségen, kioltva annak egy részé 
bői az életet, a megmaradt részéből a szer 
a jó és a nemes iránt való érzést.

A harci zaj elült. A véráztatta harc
mezőkön a kard acéla helyett az eke Vas<. 
végzi immár amannál aldasthozóbb munkáját 
s amint a szivekbe visszatér a béke, helyet 
kér ott ...Múzsa” istenasszonya is regi jogaira 
hivatkozva

Hozsannával üdvözöljük őt és öröm
mel közöljük, hogy a , Pécsi Dalarda 
es a „Pécsi Polgári Daloskor” a 30 éves 
múltra visszatekintő „Dunántúli Dalos- 
szövetség” vezetését a legutóbbi kaposvár 
közgyűlés megbízásából átvette. Átvette pe
dig azon szent fogadalommal, hogy annak 
felvirágoztatásai a becsülettel, faradságot nem 
kiméivé törekedni fog.

Mindez a szép cél és fogadalom azon
ban a pusztában kiáltó szava maradna csupán 
a testvérdalegyesületeknek önzetlen támoga
tása és kitartó munkája nélkül.
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Dalostestvéri szeretette! fordulunk a Dal- 
cgyesuieteknez: Sorakozzanak a kibontott 
zászló aia '

Kérjük a tagegyesületeket, hogy a csat
lakozás iránti bejelentéseiket 14 napi záros 
i.ataridö alatt beküldeni s egyidejűleg tagjaik 
szólamok szerinti teljes névjegyzékét is a 
szövetségi anyakönyv összeallitasa céljaira 
— csatolni és a legközelebb Pécsett tartandó 
közgyűlésre is egy, a megjelenésben nem 
ikadályozott képviselőt megnevezni szíves

kedjenek.
DaiostestvérekA magyar dal kedvelői 

nemcsak erezni, de cselekedetni is tudnak, 
ha kellFel a munkára „A dal. a dal a tettel 
egyesül, ahol a szív honért hévül; honért 
he\ iil.“

Dalostestvéri üdvözlettel;
Dr. Bors Dezső s. k. Nendtvich Andor s. k.
x D. D. Sz. titkára. kir. tanácsos,

Pec< sz. kii. varos polgármestere, 
a D. D. Sz. elnöke.

A KANSz mohácsi szövetségi helyi 
esoportja 1924. évi április ho 15-én tartott gyűlésen 
■ gyhar.gulag 1 zta meg a következő

határozati javaslatot:
A KANSz mohácsi helyi csoportja, törhetetlen 

erővel és káartassal ragaszkodik a KANSz Baranya- 
ármc^yei törvényhatósági választmánya 1W24 április 
_-cr tartott illésében meghozott ahhoz a határozatához, 

mely szerint
1. az 1924 évi julius elsejétől kezdődően az. 

aranykorona fizetés es családi pótlek olykep allapit- 
tassek meg, hogy az első részlet HO” 0-os legyen, mely 
négy féléven keresztül mindig ö"0-kal emelkedjek,

2. hogy a szorzoszani megállapitasanál ne csak 
Z aranykorona értéke, hanem az általános drágulás 
ierve -s figyelembe vetessék, cs a szorzószámot nrg-

r.llapitu bizottságban a KANSz is helyet nyerjen,
1 liogy a hadipótlék, korpótlek. szaktanulmány: 

pótlék es minden egyeb pótlék aranykorona értekben 
továbbra s c- pedig nyugdíjba is heszámithatóan meg

áradjon,
4. h cy .i kezelők, cijnokok, altisztek es napi- 

béresek gyermekei után a családipótlék 16 éven túl is i 
rendes illetményként járjon,

ö. hogy a nyugdíjasok részere a kiérdemelt teljes 
nyugdíj aranykorona értéke biztositassek,

6. hogy a létszámcsökkentés az igazsagossag 
is méltányosság 'igyclembevételevel c- fokozat sün 
történjék,

7. hogy M< hács a VJ. lakberosztalyból a IV. lak- 
berosztalyba sc-roztassck,

H. hogy az afu.mi es felekezeti tanítok javadal- 
r ázásuk es fizetésük megállapításánál egyenlő elbánás
ban részesitessenek.

Felkéri a baranyantegyei törvényhatósági va aszt- 
ai yt, hogy mii din törvényes eszközzel hasson oda. 

hogy a szövetség elroksege a tal a magyar kormány 
ele terjes.:tett emlékirat utoiso pontjáig figyelembe 
vétessek.

le.kéri dr. Fischer Ferenc főispán urat e~ báró 
dr. M-rbach Antal nemzetgyűlési képviselő urat, hogy 
ezen a tisztviselők létérdekét érintő fontos kérdésekben 
tgyeruk a tisztviselők igaz támogatói,

felkéri a helybeli sajtot, hogy mozgalmainkat 
lígadia jóindulatú tát ogatasaba.

Elhataiozza, hogy ebből a mai gyűlésből ki- i 
:olyoan tavrati kérelmét intéz a nemzetgyűlés Unökehez.

Mrhács. ]f>24 április h< 15-én.
INKEI s. k. 

titkár,
— Feltaláltak az elszakíthatatlan 

ruhát. Mr. Dennis Brandley egy angol folyó- 
ratban hosszabb cikkel tett közzé, melyben 
azt allitja, hogy feltalálta az els/.akiha all;.n 
ruhát Brandley azt állítja, hogy húzással es 
dörzsöléssel nem lehet az altala előállított 
szövetet elnyüni. A felfedező szerint ez a 
találmány korszakalkoio es ezentúl minden 
embernek csak egyszer kell életében ruhát 
csináltatni, hogy egész eletén at el legyen 
•aiva luhazattal. Aki ezenkívül csinaitat ruhái, 
az csupán a divatnak akar hódolni. (Kérdés 
-eni e április elsején találták tel azt a ruhát? 
Szerk.)

— Félti szövet különlegességek Stern 
Testvéreknél megérkeztek.

— Az uj termelői igazolvány. A pénz
ügyminiszter legújabb rendelkezése értel
mében a tennélek egy évi időtartamra szóló 
igazolványt kapnak, hogy terményeik piaci 
árusításánál őstermelői minőségüket igazol
hassak, mi által a forgalmiadótól mentesül
nek Az igazolvány érvényességének meg- 
hosszabitasa a gazdaközönség régi óhaja, 
de ezzel a kedvezménnyel kapcsolatban egy 
oly újabb terhet kaptak, amely a gyakorlat
ban aligha lesz keresztülvihető. Ugyanis a 
lein t.ó tartozik elére bejelenteni eladásra 
színt terményeit és egyéb dolgait is, amit 

a piacon eladni akar A szemes termények
nél még csak sikerül ez majd, bár ott is 
lesznek bajok, de a zöldségféléknél, tojás
nál, friss főzeléknél, stb, a melyeknél maga 
a termelő sem tudja, hogy mennyié lesz 
eladásra, teknikaiiag nem lesz keresztül
vihető a rendelkezés. A gazdaközönség kö
rében nagy az elégedetlenség a rendelet 
miatt. Ajánljuk ezt a kérdést nemzetgyűlési 
képviselőnk : báró Mirbach dr. figyelmébe. 
A rendeletet a vidék intervenciójára módo
sítani kell, mert Pesten úgy latszik nem 
ismerik a vidéki életet és annak körül
ményeit.

Villanyernyö vázakat athuzassal 
együtt csak Schaffer készít.

Az iparosítják tanulmányútja. Az 
Iparoskor kebelében működő Petőfi garda, 
jövő hóban nagyszabású tanulmányutat 
tervez Pécsre, ahol megtekintenék, a szén
bányát, az üszögi szénmosót, a villanytelepet, 
a Zsolnay gyárat, Hoffmann bútorgyárat, a 
püspöki húsfeldolgozó telepet, a székes
egyházat, Hamerli gépgyárat és vaskeres
kedést stb. Pécs városának minden neve
zetesebb gyárát és üzemét, a romokat, a 
francia szobrot, mindazokat a helyeket, me
lyek a fiatalság lelkében nyomot hagyhat
nak és életében esetleg nevezetesebb mo
numentumot képezhetnek. A kirándulás 
szervezője Keinratli Zsigmond köri igazgató. 
Felhívjuk az ifjúságot, minél számosabban 
jelentkezzenek, a szülőket pedig arra, hogy 
gyermekeiknek erre a szükséges és nemes 
kirándulásia módot nyújtsanak.

— A Róni. Kát. Kántorszövetség ez 
Jen Balatonlüreden rendez l.antortovabbkepző 
tanfolyamot a veszprémi egyházmegye kán
toriamtól reszere A tanú •Kamut Buchner 
Amal esztergomi foharnagv, Harmath Artúr 
orgonamüvesx es Luspai Kantian kantor 
tanító vezetik Egy verzió szerint ez a tan
folyam jövőre a pécsi egyházmegyei kántorok 
részére Mohácson lesz.

Cseh aranyér. Selmecbányán oly 
gazdag aranyérre tálaltak, hogy egy tonna 
kőzetben 40 kgf. aranyat állapítottak meg. 
Hej! magyar told, miért nem rejletted el 
titkodat most mái addig, mig leomlanak a 
trianoni határok. Mi a Csipcsakcsek éknek, a 
Fespisiiek- es Wopletáloknak más arany rét 
kívántunk

Államtitkárok alkonya. A francia 
mimszteitanács elhatározta, hogy az összes , 
államtitkán állásokat megszünteti. Hát ez a 
röpke kis hír furán hangzik itt nálunk Ma
gyarországon, hol mar regen két államtitkár 
volt minden miniszter mellett, most azonban 
a létszámapasztás nagyobb dicsőségére he
lyettes államtitkári rangfokozatokat is létesí
tettek, persze ezt mar aztán korlátlan szám
ban. Erre nagy szükség is volt, mert a mi- • 
nisztériuniókban ma mar nincs segédfogal
mazó, fogalmazó és titkár, ezek mind osztály
tanácsosok és miniszteri tanácsosok lettek, 
a kik pedig e kategóriákba és a bőrükbe 
nem femek, azok h. államtitkárok leszjiek, ; 
feltűnést gondosan kerülő h-val.

— Összetörte a pipáját, Mikszáth, ; 
Tömörkényi, vagy Gárdonyi tollára való eset 
vök biz az, mi nem is oly rég játszódott le 
az egyik vidéki vendéglőben a legújabb do- 
hánydrágulás után Elkeseredett pipásembe- 
rek vetemed'ek nagy elhatározásra Tűzbe
vetették a pipaszárakat, összetörtek olt hely
ben személyese 1 a pipákat, azokat a kedves, 
átjátszott draga jószágokat, mik a leghűsé
gesebb pajtasai a szegény embernek. Hogy 
milyen na«y elhatározások késztettek < két e 
végzetes cselekedetre, azt csak az tudhatja, 
aki látta a háborúban, hogv mikor úgy néha 
ilt-ott menekülni kellett es mindent, de min
dent elhanyt a fejvesztett ember, a pipát, a 
kedves pipát meg a dohánykészieict akkor 
is megmentette. ;> őst mar a fejvesztett em
ber a pipáját is összetörte

Villanycikkek ölesen Scháffernel.
— Nőtlenek es kiscsaladuak adója. 

A kormány nyilvanossagra hozta a napok
ban azokat a törvényjavaslatokat, a melyeket 

______  1924. április 20.

Magyarország talpraállitásara szükségesnek 
fart E törvényjavaslatok az adók óriási tö
meget zúdítják a polgárságra A rengeteg 
adónemből feltűnést kelt ketio. a melyet mái 
évtizedek óta szorgalmaznak főként az epes 
vénkisasszonyok es a nyolc gyermekes csa
ládapák. Az egy ik az agglegény ek adója, a 
melyet most a gazdasági helyzet ■ ívitásával 
kivan eietbcleptetni a kormány. A törvény- 
avaslat a nőtlenek adójának részleteit nié* 

nem világítja meg teljesen, de arról van szc? 
hogy az a férfi, a ki 35—40 eves koráig 
nem evez a házasság bo dog révébe, azt a 
finánc veszi pártfogásába es édes asszony: 
csókok helyett adót sóz a nyakába. A má
sik adónem a kiscsaláduak adója. Ezt főleg 
azok az elkeseredett csaladapak kívánják, a 
kik irigy szemmel nézték a szomszédokat, 3 
kik az egy gyermek rendszerben lelték örömü
ket. Must aztán jaj ezeknek! A finánc előtt 
nincs kegyelem. Ha nincs gyermek, lesz adó 
bőven, hogy annak megfizetéséből akar hat 
csemetét is fel lehetne nevelni Így húz 
hasznot most már az állam egyes emberek 
megrögzöttségeből.

Az oláhok áldása. Az olahok Er
zsébetvárosra helyeztek át a katonai szeni- 
1< riiazat, mely eddig Nagyváradtól 6 kilo
méternyire külön telepen volt. A kórházban 
alkalmazott szanitécek es tisztiszolgak nehány 
hét alatt annyira széthurcolták a szemcsés 
kö óhártyalobot, hogy a városi lakosság egy- 
harmada beteg a trachomában Az összes 
iskolákat be kellett zárni a borzasztó járvány 
miau. Ilyen áldásokat hoz rán - az oláh há
lálom. Hej 1 Trianon, Trianon, de irachomas 
voltai te is, a mikor rankszabaditoitad ezt a 
medvetáncoltató fajzatot!

A kedveit és mindig- bevált Cleopatra 
créme. púder és szappan békebeli minőség 
ben MELTZER EMIL drogériájában kaphatók.

Vízvezetéket es villanyt Schaffer 
szerel.

Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924 április hó 11-tól 1924 április hó 18-ig. 
Születések: Gauzer Hona Valéria, Hercz Lí
via, Balog Maria, Sajnovics Ferenc György, 
Bogdán Julianna, Blatt Ilona .. «ria, Kovács 
Anna, Balog Erzsébet, Kovács Lajos Antal. 
Házasságkötés: Mészáros Antal es Szili 
Maria Halálozások: Szekeres István 66 
eves, B.ifios lnne 47 eves, Makó Istvanne 
65 eves, Magyar Pál 75e.es, Matkovics Jó
zsef 19 eves, özv. Alabert Józefné 72 éves, 
Peck Gusztáv 59 éves.

Kerékpár felszereié? es javítás csak 
Scháffernel jutányos.

Husvétra.
Ó, édes Jézus, ezen a szent napon — 
Megszűnt a szivünkben minden fájdalom, 
Elfeledjük ma minden szenvedésünk. 
És egyedül csakis tenéked élünk.
Szent oltárod előtt letérdelve. 
Hála-imát rebeg ajakunk;
Mert dicsőségesen feltámadtál. 
Ma mindnyájan boldogok vagyunk.

O, édes Jézus a lelkünk is örül, 
Mert téged a szeretet ölel körül: 
Tehozzád járul ma ifjú és az agg, 
Tehozzád, ki a népeknek atyja vagy. 
És ott szent hajlékodban boldogan — 
Téged dicsőítvén, énekbe kezd: — 
S. virágait hinti — szórja rád — 
És virágdíszt ölt a szent kereszt.

Ő, édes Jézus, ma fényt áraszt napod, 
Melyen kiszenvedtél, a ^ereszt ragyog: 
A világnak hirdeti feltámadásod, 
Betelt a földön minden számadásod.
Most ott vagy, honnét jóság — szeretet — 
Arad le ránk halandókra,
Ó. kérünk, fogadj be minket is oda, 
Ha mennünk kell, ha int az óra.

tíödo János.

Laptuisjdonos es kiadó :

FRIDRICH OSZKÁR.
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iGauser József
mű- és épületlakatos

Mohács
Mozgó Színház mellett. í

Szöllőtulajdonosok figyelmébe!
I a 99°o-os rézgálic kg.-ként is 

budapesti gyáriáron kapható
VARGA FERENCNÉL.

r
WEINACHT

1 Vállalok díszes vaskapuk, vasrácsok, ' 
| vasablakok, pince- és egyéb vasajtók, I 
| . Utak, uj épületek felvasalását és | 
| sze- takaréktüzhelyek jótállás melletti 

készítését.
1 x/öLt .permetezők javítása gyorsan és i 

pontosan eszközöltetnek.

e Ja <ló
a kölkedi határban 2000 
négyszögöl szántó

Cim a kiadóhivatalban.
lő. szám 1924.

Árverési hirdetmény.
A Mohácsi volt úrbéresek közös 

Erdobirtokossaga közhírré teszi, hogy a 
tulajdonai képező „K A N D A Z ÁTO N Y“ 
ngatianát 1924. évre legeltetésre vagy ka- 
.... .i-.a nyilvános szóbeli árverésen haszon
bérbe adja.

Az árverés 1924. évi április hu 27-én 
délután 3 órakor az erdőbirtokossá*; iro- 
dalában ksz megtartva. Az árverés meg
kezdése c óit kötelesek az árverezők bánat- 
énz leiében 1,1)00000 koronát az árverező- 

hizotis..^ kezére letenni. Egyéb árverési 
feltételek az erdőbirtokosság irodájában 

, ■

MELTZER EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 

MOHÁCS. Telefon 128.
Szép és bájos arca lesz,

szeplóje májfoltja eltűnik, ha a
CLEOPATKA CRÉMMEL

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá:

Éden, Angol Liliom, nagyenyedi 
Kovács, keleti Tündér, Diana, Yes, 

grand Fayence, Margit
s az összes közismert arc és kezapoló 

Crétnek. Púderek és szappanok.

Dús raktar: Kölnivizekben és illatszerekben.

ÉBTESITES.
Értesíti az elöljáróság a szőlőhegyi 

ingatlanok tulajdonosait, hogy a járási fő
szolgabíró ur a Hegyközség megalakuláti 
közgyűlését 1924. évi április hó 23-án dél
után 3 órájára a községházához tűzte ki, 
miért is felhívja mindazokat, akik a hegy
község megalakulását kívánják, személyesen 
vagy meghatalmazott utján jelenjenek meg. 
Meghatalmazások a község elöljáróságánál 
szerezhetők be.

.4 választmány.
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■"'izmai Carbit Bleiglette gyári lerakat
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ÜLOCKNER GYULA
fűszer, festék, olaj, lack, kence és 
vegyi termékek, valamint minden
nemű iparcikkek nagykereskedése 

nagyban és kicsinyben 
PÉCS, DEÁK-UTCA 4.

Telefon 10 — 92
10 — 71 mellekallomassal.

Elől iá róság. 

Egy könnyű

SZANDOLIN
eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban.

ELAOÚ 25—30 méter széna.
Cim a kiadóhivatalban.

SÁNDOR
a budapesti áru- és érték

tőzsde tagja.

Bank- es Yáltóüzlete
Király-utca 201,
TELEFON SZÁM: 30.

1

Állandóan nagy raktár szivacs, szarvas
bor. anilinek, terpentin, dörzspapírok, 
különlegességi lackok és ecsetek, eny- 
• vk bronzok, németországi színtesté-

Közgazdasági hírszolgálat!
Az összes bei- és külföldi áru- és érték
tőzsdék hivatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsékelt díjazás mellett 
a legjutányosabban szolgáltat a Magyar 
Távirati Iroda közgazdasági kirendeltsége. 

Telefon: 133.

t x a mohácsi határ-
xL Lu /X U kJ Dán a város köz
vetlen közelében 10 katasztrális hold 
elsőrendű rét. kedvező fizetési feltételek 

Cim a kiadóhivatalban.

Öreg újságot,
regi folyóiratokat bármily teteiben veszek.

ZSUZSiTS-TŐZSDE.

A szent bérmálásra
nagy választék erkezett Ránics 
János órás és ékszerészhez, tehat 
nefelejtse el megtekinteni vételkenyszer 
nélkül az erre célra jött ékszereket, 
u. m. arany női es férfi zsebórák, arany
gyűrűk, függök, láncok, amuletek, kar
osaitok stb. nagy választékban kaphatók

NICS JÁNOS
ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZNÉL MOHÁCS.

Kosztpénzt
a mindenkori heti

elfogad és kihelyez. 
Tőzsdei megbízások. 
Értékpapírok vétele 
és eladása.

e

i
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Ritzl János es Fia 
géperőre berendezett asztalos üzeme 

MOHÁCS. Tomory-utca.
Vállalunk épület és butoi munkákat. 
Bútorokat a legegyszerűbbtől a leg- 

müvésziebb kivitelig

Szolid árak!

Uj kerékpárok, mindennemű alkatrészek, 
gummik nagyválasztékban megérkeztek. 
Ugyancsak mindennemű mérlegek, sulyok, 
dobsinek, ekevasak, kapák, kaszák stb. 

a legolcsóbb áron

Varga Ferencnél. 
Jirboítra kész virágkesár 
kapható Prcdács Antai 

mű és épület lakatosnál 
Gozhajo-utea 980.
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Piaci árak: a szerdai hetin
Búza
Zab
Rozs
Tengeri morzsolt uj 210.000
Árpa .... 250.000
Bab .... 520.000

. . 280.000

. . 220.000

. . 240 000
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ELADOM "T
1031. számú egyemeletes uj házamat és 

T T P07Tr TZ egy nagy telek-V ke! biró föld

szintes házat, lehetőleg főbb útvonala
kon. — Bővebbet Sp erl Jánosnál.

\ asrirnap délután 

azaz április 20-án 

csak BÁLINT gyógyszertár 
it v il vn.

h heten csak BAL’IXT 
gyógyszertár tari eijeli szolgalatot

I
I
tr

Foghúzások, fogtömések, platin-, 
aranykoronák és hidak, egyes 
fogak es teljes fogso ok jutányos 

árak mellett készülnek

HORVÁTH 61. és FIA 
fogászati műtermében és laboratóriumában 
MOHÁCS, Felső Duna-sor 478 sz. sarok. 
Vidékiek azonnal kielégittetnek

Kossuth Lajos utca 77. sz. 
ház szabad kézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

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

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT ÍRÓ ES VARRÓGÉPÉT.

KERÉKPÁRT, 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerekpár alkatrészek es a villanycikkek 
raktára.

Schafffer Károly
technikus.

i

sernavölgyi 
szénsavval telitett forrásvíz 
a? országos chemiai intézet vegyeleni- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szőnijcsillapító. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

ozv. Kiss Alajosne Mohács.

(
k

43-as fűzés férfi cipó 
300000 koronáért eladó.

Megtekinthető a kiadóhivatalban.

2 kiló használt rongyért
1 kilé finom kenyériintet ad

Landaner gőzmalom, Mohács.
A kék csillaghoz.

Stern Testvérek
MOHÁCS, (HoíFmann-féle ház.) 

Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat 
vászon schiffon, festő, cárion, barchet, 
női- és féi fi szövetek, zeugok, stb. cikkek
ben a legolcsóbb szigorúan szabott arak 

mellett.

K I a <1 <>
egy Eszterházy és egy 
fajdán kocsi.
HOLICSKA
kocsifényezö és kárpitos.

JEfcO

Bérmálásra
a fiukat és leányokat jó járású 

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

KEMÉNY BÉLA 
féÁV. órás, speciális óraüzletét

PÉCS, Jókai-tér 6. szám (Radocsay feie vendéglő melett.)

kEZEREDY Kerékpár
ISTVÁN F „

MECHANIKUS P P P V V P P
FEGYVERMÜVES A V&J >VI

JAVITAS 
ELADAS 
GUMMIK 
ALKATRÉSZEK 
ELADASA

JAVÍTÁS 
ELADAS 
BARNITAS
ÁGYAZÁS

I

i liur.n nem áll 
oly magas garmadában a budapesti köz
ponti raktárházakban, mint az ősszel be
takarított szép apróra szeletelt és szárított 
cikória, melyből a három csillagos L ii L 

cikoriakávé készül.
Kőbányai Polgári Serfözö és Szent István 

Tápszermüvek R. T.

A MELTZER drogéria tavaszi cikkei:
Marx-fele szalmakalaplakk, fényes 

és matt
Linóleum

MARX-félC Borostyán padlolakk 
Zománc

Marx-fele zománclakk konyha es 
kerti bútorokra.

Padló parkett) íenyesitö és padlobeeresztö 
paszta.

Gyógyeognac, likőrök és likóreszeneiák. 

, Reklám árak! Telefon 128.
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Eladó
1 darab 4-es Nickolsohn magán* 
járó cséplőgép teljes felszerelés
sel. Bővebbet

Rókus Péter 
tulajdonosnál, Mohács- 
Margittasziget, Sárhat 

_ Y _' A Czernik dülö-
E L y A LjQ- ben 1189 O-öl 
fzőIő, ugyanott 847 □-öl lóherés 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női magas 

fűzős eipo 
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban-

TT • 11 SZERELÉSVillany cikkeakJ ELADÁSA

TT r ,r ELADÁSAVarrógép jótállás-

ÍRÓGÉP javítás

LÓPOR 
BENZIN 
6ÉP0LAJ stb

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


