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A Keresztény Városi Párt
alakuló üiését folyó hó 4-én 
délután tartotta meg a bel
városi elemi iskola udvarán.

Impozáns, méltóságteljes 
volt az aktus, melynek erőt, 
tekintélyt az kölcsönzött, hogy 
a mozgalom focusában köz
életünk két oly dignitáriusa j 
állt, kik mindig fölötte álltak 
személyi érdekek kicsinyes 
intrikainak, beteges ambíciók 
versengő tülekedéseinek.

A Keresztény Városi Párt 
legszerencsésebb, — legtöbb 
bizalmat keltő alapintenciója 
az volt, hogy félreállitsanak 
az útból mindenkit, akire az 
érdekharcok utcapora tapad 
s csak az vehessen zászlót 
kezébe, kinek lelke, múltja 
öncélok rozsdafoltjaitól ment 
s jövője is biztosítékot nyújt 1 
arra nézve,r hogy az öncélok j 
felé kacsintgatással nem fogja j 
a közérdeket kockáztatni.

A naivabb emberek ajkáról j 
uton-utfelen hallható az a 
kérdés, hogy miért nem tö
mörült egy zászló alá a két 
városi párt, ha mindkettő 
untalan csak a közjó mun- 
kálását. a város vitális érde
keinek előmozdítását hangoz- j 
tatja ? Ezeknek a gyengébbek- I 
nek kioktatása végett muta
tunk rá arra, hogy: azért, 
mert nem minden városi párt 
indult az előbbi pontban jel- j 
zett bizalomkeltő vezérelvvel i 
a cselekvés útjára.

Oh! annyira már Mohácson 
is vagyunk, hogy a politikai 
zsonglőrködés tessék-lássék- 
jainak többé fel nem ülünk. 
Sokkal nagyobb a közéleti 
viszonyaink elfajulása fölött 
érzett csömörünk, mintsem, 
hogy továbbra is odaálljunk 
stafTázsnak politikai akarno
tok ad aslra pislogato céljai 
mellé.

Oly szép volt, oly tiszta 
az a lobogó, melyet vasárnap 
dr. Anty János és Varga 
Zsigmond pártelnökök kibon
tottak. Szép volt, mint a 
májusi ég azúrján sikló, | 

aranyszegélyben izzó bárány 
felhő.

Szép volt, mert tiszta volt. 
I)r. Frey hangsúlyozva jelen
tette ki. hogy a partból min
den titkos célokat szolgáló, 
fondorlatos politikai velleitás 
eleve ki van zárva. Politikai 
meggyőződését illetőleg senki 
elhatározásában és cselekvési 
szabadságában korlátozva nem 
lesz. Varga Zsigmond rámu
tatott, hogy Mohács eddig 
retrograd lépésekben haladt, 
visszafejlődött, volt gimná
ziuma, ma nincs, volt rende
zett tanácsú varos, ma nagy
község, ezt a csorbát a vég
város Mohácsnak kell kikö
szörülnie. de oly fényesre, 
hogy átragyogjon a trianoni 
határokon s elszakított véreink 
lelkében boldogabb jövő re
ményét élessze újra.

Ez a zászló az, mely alá 
csoportosulnunk kell s mind 
ellensége városunknak az, ki 
más utakat jár.

Mi hisszünk abban, hogy az 
a szózat, amely vasárnap el
hangzott a szónokok ajkáról 
termékeny talajra talál Mohács 
polgárságában. Bízunk abban, 
hogy az az önzetlenség, az a 
munka akarat, amely Frey dr. 
és Varga Zsigmond szavaiból 
kicsendült megértésre és biza
lomra fog találni a szivekben.

Keressük a jót!. . . Akar
juk a jót és ez a város nagy 
lesz, szép lesz!

Tálán soha nem volt ége
tőbb szükség arra, hogy szi
vünkbe, akaratunkba véssük 
a jó keresését, férfias akará
sát, mint most, amikor év
tizedek torzsalkodásai után 
végre meg lesz Mohács át
alakulása, amikor az alap
köveket rakjuk le egy uj kor 
pilléreihez.

Ezek az alapkövek ne le
gyenek testvérharcok vérével 
áztatva, mert a pillérek re- 
csegni-ropogni fognak és ösz- 
szedülve maguk alá temetnek 
mindent, ami szép és jó.

Bérmálás rendje 
Mohácson.

I

I

Nagymeltósága, kegyelmes 
főpásztorunk május 12 én, hétfőn 
4 óra tájban érkezik városunkba 
Bar felől kocsin es a Kossuth La
jos-, Király- és Templom utcán 
a belvárosi templomba vonul áj- 
tatossagra Útközben nem áll meg. 
Tiszteletünk jeléül sorfalat állunk, 
a házakat fellobogózzuk. A tem 
plomból a plébániára megy ünne
pélyes egyházi menetben a hívek 
sorfala között, kik letérdelve ve
szik menet között úgy a templom
ban, mint azon kívül a püspök 
főpasztori apostoli áldását most 
és valahányszor a templomba be
vagy kimegy.

A bérmálás 13 án, kedden és 
14 én, szerdán lesz mindig reggel 
8 órai kezdettel. Első nap a vá
rosiak, második nap a városból 
még visszamaradtak es az összes 
kültelkiek (sziget, szóllőhegy, Köl- 
ked) fog’ »k bérmalkozni.

Mindkét napon a bérmálás reg
gel 8 orakor kezdődik. A bérma- 
iandók vasárnapig meggyónnak és 
megáldoznak es bermacéduláikat 
a plebaniahivatalban kiveszik, mert 
bérmacédula nélkül senki a bér
málás szentségét fel nem veheti. 
A cédulák áldozás után a plébá
nián vehetők at.

A bérmálás napján a bértnálan- 
dók ki-ki bérmaszülőjével párosán 
a templomban felállanak a hajó
ban balra és a templomon kívül; 
majd sorban a püspök előtt tér
delve felveszik a bérmálás szent
ségét, mialatt a bérmaszülő az ő 
bérmálandója mögött all és jobb 
kezét a bérmagyermeke jobb vál
lára teszi. A bérmalandók szerény 
és a szentségfelvételhez illő ruhá
ban legyenek, homlokukon hajnak 
lennie nem szabad. Mikor a püs
pök a megbérmált arcát érinti, az 
felkel és a templom jobboldalán 
kimegy, hogy a többiek is be
jussanak.

A bérmálás után a megbérmál
tak kint várnak a végere — a 
bérmaszülőknek éppen nem kell 
— mig a nagyharanggal jelzik, 
hogy az aznapi bérmálás végző
dött, ekkor a megbérmáltak a 
templomba mennek es a püspök
kel elmondják a befejező imakat 
és hálaadást, majd sorfalat allva 
a plébániáig térden állva veszik a 
püspöki áldást az előttük elhaladó 
főpásztortól.

Érkezesnél, távozásnál bandé
rium, mozsarazas, zászlólengetés, 
bárminemű zajos felvonulás szi- j 
goruan tilos. Fogadjak a hívek a 
főpásztort két oldalt a templom 
előtt sorfalat képezve az utón, 

melyen érkeznie kell. Mihelyt a 
határon kocsija feltűnik, harang 
jelzi es szól, mig a templomba 
nem érkezik.

A tisztelgő küldöttségeket a ke
gyelmes ur megérkezte és a tem
plomi ájtatossag után 12 én, hét
főn 5 óra tájban fogadja, miért 
is tisztelegni óhajtók jelentsék ezt 
be idejeben, lehetőleg azonnal az 
alulirottnál a plébaniahivatalban.

A belvárosi iskolát a főp.isztor 
a bérmála első napján a litania 
után fogja meglátogatni, vagyis 
kedden fei 4 órakor, litánia lesz 
3 órakor.

Szerdán d. u. 3 órakor átmegy 
a kegyelmes ur a templomba 
szentseges litániára, melynek vé
geztével kocsira ül és kimegy a 
külvárosi plébániaházba, ahol a 
zárdatemplomban tartja lő én a 
bérmálást fenti rend szerint.

Kegyelmes főpásztorunk még 
aznap délután szokott ajtatosság 
után elhagyja városunkat és a 
Kossuth Lajos utcán át Nagy- 
nyarádra megy.

Mohács, 1924. május 7.
Dr. Frey János 

apátplébános.

X Keresztény Városi 
Párt vezetősége

az e hó 4-én délután 5—600 
mind szavazati joggal rendelkező 
városi polgár jelenlétében meg
ejtett lelkes hangulatú alakuló 
ülésen következőleg szerveződött 
meg. A népgyülést Eró'ss József 
igazgató-tanitó nyitotta meg rö
vid meleghangú beszéddel, majd 
átadta a szót dr. Frey János c. 
apátplébánosnak ki hévvel fejte
gette a Keresztény Városi Párt 
céljait. Utána Varga Zsigmond 
lépett a szónoki emelvényre és 
szónoki vervvel, színes képek
ben vázolta a feladatokat, me
lyek a végváros Mohács jöven
dőjét atkotják. A párt megala
kulásának kimondása után egy
hangú hozzájárulással megválasz
tottak a vezetőséget, mely a kö
vetkező : elnök: dr. Frey János, 
társelnök: Varga Zsigmond, fő
titkár: Inkei József, II. titkár: 
Zsuzsits András, pénztáros: 
Vereby József.

1. kerület. Elnök; Simon Gyula. 
Intézőbizottság: vitéz Toldy Mik
lós, dr. Schmidt Miklós, Schnei- 
der Lajos, id. Szekeres Sándor, 
Bosnyak Mihály, Huth János, 
Bertics Illés, Remzsák Kálmán, 
Verbán Mátyás, Zombori Péter, 
Lukacsevics Mátyás, Pávkovics 
Fülöp, Somogyvárác Mátyás, Uhl 
Ferenc, Puppi András és dr. 
Cvenits Antal.
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//. kerület. Elnök: dr. Prakatur 
Tamás. Intézőbizottság: Szieberth
Ferenc, Pazaurek József, Benedek 
József, Bauer Károly, Puppi János, 
Kész Kornél, Rapp Antal. Fridrich 
Oszkár, Szieberth József, Gyúrok 
Antal, Jaksics András, Csupics 
Lukács, Jánics Antal, Kovács 
István és Kovácsics József.

///. kerület. Elnök: Dobszay 
Mátyás. Intézőbizottság: Steidl 
Antal, Kubatov György, Faragó 
János, Atyimovics Milutin, Ko- 
vacsics Péter, Bárácz Péter, Kiss 
Béia, Pavkovics József, Ugrósdy 
Béla, Szajcsan Antal, Kovácsics 
Antal, Reichardt György, Petro- 
vics Karoly, Malesevics István, 
Petricsevics Mátyás, Briglovics 
Károly.

IV. kerület. Elnök: Bizony 
János. Intézőbizottság: ifj Bakó 
János, Tertinszky Gyula, Krosits 
János, Keinráth Zsigmond, Wöő 
András, Szrimácz György, Bajai 
András, Pavkovics János, Stollár 
Béla, Ehmann József, Petrovics 
Márton, Faragó Gábor, Predacs 
Antal, Pap József, Kecskés Lajos.

V. kerület. Elnök: Schmidt 
Lajos. Intézőbizottság: Miszlang 
János, Pécsi János, Pécsi István, 
Vörös Péter, Báli Péter, Matko- 
vics Mátyás, Bánovics József, 
Pichler József, Balázs Mihály, 
Gyurkó János és Heréb Mátyás.

VI. kerület. Elnök: Lőrincz 
János. Intézőbizottzág: Kis Dani 
János, Princz György, Hubay 
József, P. Szabó Ferenc, Varga 
Pál, Nagy János, Küllősi Sándor, 
Pál Lajos, Molnár Pál, Szabó 
Ferenc és Király József.

VII. kerület. Elnök: Katáry 
Antal. Intézőbizottság: Borján 
Márton, Schnadenberger Ádam, 
Király Imre, Oswald Ferenc.

Vili. kerület. Elnök: Schmidt 
Károly. Intézőbizottság: Hajóso- 
vics Lajos, Tatay Pál, Pintér Már
ton, Oláh István és Veszély Antal.

A központi végrehajtó bizott
ság tagjai: az összes kerületi 
elnökök, továbbá: vitéz Tolnay 
György, Ivsovics Ferenc, Gulyás I 
Ferenc, Erőss József, Hoffmann 
Gyula, Frantz István, dr. Réder 
Karoly, Mayer Ferenc, Mayer 
Károly, vitéz László György, Pav- 
kovits Antal, Pavkovics György, 
Tóbei Gusztáv, Ránics István, 
Böröcz István, Lőrincz Sándor 
(nádor-utcai), Schummer József, 
Veszély József és Pécsi György.

A választás megejtése után dr. 
Frey János apátplébános elnök 
rövid lendületes beszédben hívta 
fel a megválasztottakat a lelkes, 
vállvetett munkára s aztán Ég 
áldását kérve a párt becsületes 
célokat szolgáló működésére, a 
népgyülést lelkes éljenek köze
pette bezárta

Magyar Nemzeti Bank rész- 
venyjegyzése Mohácson.

A Magyar Nemzet Bank rész
vényeinek jegyzese Mohácson 
a legszebb eredménnyel járt. 
A jegyzés lezárásakor a kö
ve kezö adatokat kaptuk: 
Mohtcsi Takarékpénztár 193'/2 db. 
Mohácsi Mezög. és lparbink 341 /, db 
Mohácsi Köígizdasági Bank 18 db. 
Mohácsi Alt. Takarékpénztár 15 db.

összesen 261 db. 
Birauyabin összesen 3718’/4 dbi

Ó ugyanoly nyugodt maradt, 
mint egy pár év előtt akkor, ami
dőn Ferenc Ferdinánd a nagy 
hadgyakorlatot tartotta, az «utol
só* magyarországi szinleges há
borút. Akkor az én bátyáin se 
gondolta volna, hogy a sztropkói 
Rákóczi-várkastélyba bekvárté- 
lyozott* trónörököst ott lenn, Se- 
rajevóban holmi fickócska (Prin- 
cip) meggyilkolja. Ott meggyil
kolták, itt fenn pedig a mindig 
rebellisnek tartott magyarok a 
legnagyobb loyalitással vették kö
rül, mindenki: apraja, nagyja. Ta
lán érezte is már akkor ezt a 
nagy különbséget a magyarokkal 
addig nem nagyon rokonszen
vező trónörökös, mert a legszi- 
vélyesebb modort tanúsította ott
léte alatt, de később is, sztropkói 
vendéglátó házigazdája és udvar- 
hölgyien finom modorú bájos 
neje iránt.

Ugyancsak tetőtől-talpig bátor 
férfiú a másik Z—y dalia is, akit 
egészen találóan * félelem és gáncs 
nélkül való Bayard» nak mond
hatnék. Nem ismerte a félelmet, 
amikor az oroszhad áttörve a Kár
pátokon, valószínűvé vált, hogy 
az ő városa is a hatalmába ke
rül, amikor tehát a pánikszerű 
menekülés a városból úgyszól
ván általános volt. Amikor az 
<utolsó vonat»-ot állították össze, 
bátyámat is felhívták a menekü
lésre, — ő azt mondotta, hogy 
a <jó pásztor* el nem hagyhatja 
a reábizott nyajat. Nem ismerte 
a félelmet akkor se, midőn a 
csehek árasztották el városát, a 
mikor őt — éppen egyik, külö
nösen hálával tartozó hivatali 
alantosa besugására — rendőri 
felügyelet alá helyezték nagy ma 
gyarsága miatt a cseh hatalma
sok s ezek rendeletére lépten 
nyomon titkos detektívek kisér
ték .. . még ha a legáttetszőbb 
ügyben utazott is el hazulról, 
vagy családi dolgok miatt láto
gatta meg fivérét, a másik Z—y- 
daliát. De nem ismerte a félelmet 
akkor sem, midőn a hussziták 
söpredékét képező cseh rnartalóc- 
katonák azokat a szegény tót
legényeket, akik Massaryk dicső (?) 
ármádiájából a magyarokhoz akar
tak átszökni, az ő lakása előtti 
templomtéren akarták kivégezni, 
sőt akkor se tudta: mi a félelem, 
amikor az irgalmas Isten házát 
befertőző kivégzések ellen tilta
kozott ablakából s midőn emiatt 
a vad cseh katona-pribékek puska
golyókat röpítettek feléje.

Ennek a tiszta magyarlelkü em
bernek a házában nevelődik nagy
anyja mellett az én kis magyar 
lányom. Éppenséggel nem lepett 
meg tehát, hogy a csehdühödt- 
séggel nevelő pedagógusok <ki- 
válóbbjai*, (?) akik a cseh-szlovák 
hona apitás világraszóló (?) nagy
művében hervadhatatlan és his
tóriai érdemeket akarnak szerezni, 
üldöznek minden magyart, mé<y 
ha azok pöttömnyi lánykák is, —
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TÁRCA
El-elcsukló hangok.

Siralmam egyik rab-vidékről.
Irta: Dr. Tarnay Károlyné.

(Folytatás.)

és rendre ki akarják mindenáron 
seperni őket a magyar kultúra ál
tal emelt iskolákból. Ez a cseh- 
dühödtség buktatta meg a ma
gyar Tarnay-lány kát is — mert 
másból nem lehetett semmikép 
sem — a cseh-szlovák nyelvből. 
Ez a dühödttség mondatta a Prá
gából kimustrált tanárnővel azt, 
hogy az én magyar lánykám miért 
eszi a cseh kenyeret «az ő váro
suk* bán?! (Talán azt szeretné 
tanítani katedráján ez a tudós (?) 
tanárnő, hogy Kassa (Uram irgal- 
mazz: Kosica!) s minden egyéb 
városok, falvak, hegyek és völ
gyek, sőt a Thököliek, Rákócziak 
és Zrínyi Ilonák által szítt levegő 
már ezerév előtt is Prága tarto
zékát képezték, mivelhogy azokat 
mind mind a mesebeli cseh Ho- 
lubánok vitézkedték ki Bohémiá
nak, vagy a nép nyelvén szólva: 
a Pemákok világszemefényét je
lentő dicsőséges nemzetének.

No, de a Tarnay-lány lefőzte 
a cseh pedágógiát alaposan, mert 
nemcsak kijavította a cseh sze- 
kundát, hanem mindjárt a rá
következő hónapokban olyan ! 
«rajz»-át t'undálta ki az Ösz-nek 
s irta meg cseh-szlovákul, hogy 
az ezenévi professzorát meglepte 
s határozott irói talentumot di
csért meg az azóta Hortobágyi
nak elnevezett lányban, mit a 
kis fruska azzal nyugtázott, 
hogy: az apja is iróember volna, 
vagy mi!

Persze nem ismeri el ott min- ; 
den cseh úgy, mint ez a Pesten 
is művelődött fiatal tanár a ma
gyarok tudását és jogát, mert — , 
ahol csak lehet — elhomályosít
ják, gúnyolják, sőt egyszerűen 
semmivé is akarják tenni a ma
gyaroknak ezt a két, természet
adta és történetigazolta tulajdonát.

Az utcákon a pincérekből lett 
cseh tisztecskék a legszemtele- 
nebbül fikszirozták a magyar höl
gyeket, sőt többet is tettek, han
gosan gúnyolták a magyarul be
szélő fegyvertelen civileket; az 
uborkafára kapaszkodott hatal
masok megtiltották a magyar nó
ták muzsikálását, levakartatták a 
magyar utca-neveket, elrendelték 
a magyar cégek átfestését, s cseh 
nyelv (szegény tótok!) használa
tát a hatóságok, bíróságok és az 
összes iskolákban, még az óvók
ban is, elrabolták a magyar pén
zen emelt iskolákat, magánleve
leket felbontogató spicli-hivatait 
állítottak fel, leszedték — ahol 
csak tudták — a magyar királyok, 
hősök és nagyemberek képét, i 
stb , stb. (Istenem, ha mi tettük 
volna mindezt a másnyelvüekkel 
ennek előtte ! Ahány Scotus Via- 
tor, Mudrony és Turóc-Szent- 
Márton mártír volt jámbor ha
zánkból, az mást se tett volna, 
mint vádiratot irt volna a világ 
minden lapjában az idegen nem
zetiségeket tüzzel-vassal pusztító 
barbár magyar állam ellen!)

A vallás ürügye alatt sikerül 
csak néha néha egy-egy magyar 

ünnepséget rendezni... csaknem 
titokban. Ilyenben vettem részt 
az ottani franciskánusok által ve 
zetett kongregációban. Mennyire 
örültünk egymásnak, hallván ma 
gyár beszédünket, mennyire esik 1 
lógtak fel szemeink, hallván a ma
gyar költészet bájos szó-zenéjét' 
hány el-eicsukló hangot hallot
tunk a legártatlanabb szent köl
teménynek ama vissza-visszatérő 
biztatásán, hogy «jobb jövő* vár 
reánk egy boldog országban, me
lyet a jámbor poéta talán a túlsó 
világba valónak képzelt, de mi a 
most elárvult, nyomorgó, sok
sok sebtől vérző Magyarországra 
gondoltunk. Bizony megismétlő
dött borzalmasabb csapásokkal 
az az idő, amikor Tompa Mihály 
szólt hozzánk szentséges bizta
tással, midőn a madár (a búsongó 
Haza) fiainak (a költőknek) igy 
szól: * fiaim, ti csak énekeljetek!»; 
midőn a <Rab gólya* (Magyar
ország) tragédiáján sirtunk, zo
kogtunk.

És aki nővel ott a jó francis- 
kánusoknál és más körben talál
koztam és hallotta, hogy a meg
maradt gyászos Magyarország
nak ma is büszke fővárosából 
jöttem közéjök, könnyek közt 
mind igy kezde szólni hozzám: 
«Mikor, óh mikor szabadítotok 
fel minket nehéz rabságunkból?*

— Várjatok testvéreim, én vé
reim ! Bizony megszólalnak majd 
az ágyuk, ropognak majd a pus
kák, akkor jövünk mi majd, ha 
kell, a magyar nők is — harco
sok ruhájában, állig fegyverben, 
hogy életünket adjuk értetek, 
hogy megszabadítsunk bennete
ket a szégyenletes, a nehéz s 
kínos rabigától! . . .

Ama bizonyos nagy napig, — 
és üdvösséget hozó fenséges ün
nepekig pedig összetett kézzel 
és legforróbb szívvel nap-nap 
után arra kérem a magyarok Is- 
ténét: egyelőre legalább annyira 
hozza rendbe nemzetünk dolgát- 
baját, hogy szabadon, minden ut- 
leveles megfigyelés, úgyszólván 
< kötött marsruta* nélkül mehes
sünk ide is, oda is, amoda is, — 
hogy tehát én (jelentéktelen nő) 
is holmi pemák kegy nélkül siet
hessek szegény beteg édesanyám, 
imádott kislánykám és jó véreim, 
a derék Z—y-daliák körébe, vi
gasztalására.

(Vége.)

Én egyetlenem!
A széltől is védlek, a naptól is óvlak. 
Én drága szerelmem, én egyetlenem. 
Ki hozza, ó, vissza nekem a mosolygás^ 
Ki lesz a napom, a derűm, ha Te nem. 
Ki sírja, ki búját, ha bántja az Élet 
És szívvel kacag, ha simítja sugár, 
Ki fonja csokorba a nyári virágot 
Ha tarka-virágos a nyári határ!
Ki súgja fülembe: csak téged imádlak,^ 
Ki lesz a napom, a derűm, ha Te nem. 
Ne menj soha innen, maradj kőzetemben, 
Én drága szerelmem, én egyetlenem !

Huhn Gyula*
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a községi képviselőtestület 
a.;dia cli meg a rendezett tanács 
születés napját. A minister fel 
fogja oszlatni és a ministernek 
teijesen igaza lesz. A folyó hó 
2-án megtartott közgyűlést (so
kan cirkusznak, mások álarcos 
bálnak, ismét mások football 
nietschnek mondták,) ha meg- 
felebbezik, tipikus mohácsi kép 
fog a törvényhatóság elé tárulni. 

Azon folyt a vita, hogy a jelen
legi tisztviselők közül kiket mi
nősítsen at a képviselőtestület a 
rendezett tanácsú város szerve
zetébe. Sok okosnak látszó, meg
értést mimelő, humánus érzéstől 
csörgő felszólalás hangzott el: 
nem lehet a régi, érdemes tiszt
viselőket a kenyérvesztés ve
szélyének kitenni, mondja az 
egyik . . nem volna igazságos 
a qualifikáltakat, akik magasabb 
képzettségük mellett jobb mun
kát ígérnék, a választás esélyei
nek tenni ki, véli a másik .. . 
gondoljuk meg kérem — szól 
a bölcs intelem a harmadik ré
széről, — hegy a jelenlegi tiszt
viselők jelentékeny része élet
hossziglan van megválasztva, 
ezeknek nem lehet csak úgy fel
mondani, mint a kis szolgáló 
pesztranak, ezeknek nyugdijat 
kell adni és igy a város egy he
lyett kettőt fizet az uj aktívat és 
a régi nyugdíjast . . . Aranyembe
rek, öröm őket hallgatni, mily 
okos, meggyőző beszéd, ezek az 
emberek televannak filantrópiá
val s leikük fenekén hordják a 
varos érdekeit is. Ám ekkor mint 
kék égből a villámcsapás bele- 
üvölt a komoly tanácskozásba 
egy hang:

Nekem meg csak az a gondolom 
meg van, hogy ónaj se nem kell 
a rendezés város, se nem kell a 
lisztviselő egyet se nem . . .

Ej ha! gondol egyet nagyot 
és merészet az egyik párt zász
lótartója, hisz innen egy csapásra 
gyönyörűen ellehetne csaklizni 
egy pár csizmást, hát gyerünk 
csak'. Tisztelt képviselőtestület! 
En azon a véleményen vagyok, 
hogy ha nem lesz úgy, ahogy 
én akarom, akkor a rendezett 
tanácsú várossal csináljunk tabula 
razát és a nagyközség tisztvise- 
jőkarából ne vegyünk át senkit. 
Tableaux!

Flórián napja. Múlt vasár
nap volt Flórián napja, kiben 
tűzoltók, kéményseprők védszent- 
juket tisztelik. Pécsett városi ün- 
neP, ez a nap, de Mohácson is 
a rcm- kath. felekezetbeliek közt 
^gy köztisztelet tárgya. A Szent 
Flórián szobornál e napon kör
menettel kapcsolatos egyházi ün
nepségek voltak, melyen a tűzoltó 
egylet testületileg vett részt, a 
tűzoltó laktanyán pedig társas
ebéd, melyen viharedzett tűzol
tóink a kedélyességnek is áldoz
lak egyszer.

Miért szervezkedünk 
keresztény alapon?

A szociális kurzus megnyitása. 
Dr Frey előadása.

Vasárnap délután, nagyszámú 
hallgatóság jelenlétében tartotta 
meg a mohácsi Missziótársulat 
eiső >zociális összejövetelét. Ma
gas szárnyalasu, nívós előadás, 
az élet mélyéből merített nagy 
igazságok érvei sorakoztak fel, 
hogy egyrészt a keresztény tár
sadalom szervezkedésének fon
tosságát, másrészt a keresztény 
kultúra fejlesztését bizonyítsák 
be. A hallgatók feszülten figyel
ték az előadók fejtegetéseit, meg 
látszott, hogy az elhintett mag 
jó talajra lel. És midőn ezeket 
örömmel leszögezzük, nem mu
laszthatjuk el szóvá tenni ifjaink 
távolmaradását, akik irtóznak a 
tudástól és inkább a kártyaaszta
lok mélységes rejtelmeibe temet
keznek. Pedig ott lenne a helyük, 
mert a kér. szoc. eszmék leghi- 
vatottabb képviselőit és szószó
lóit a munkástömegekben kell 
megtalálnunk.

Á szoc. kurzus első délután
jának ünnepélyes formát adott 
az a kedves műsor, melyet a 
Mohácsi Egyházi Énekkar har
minc tagja Brand Ede 'Magyar
ország Nagyasszonya* cimü egy
házi énekével nyitott meg.

Dr. Frey János apátplébános 
a szervezkedés miértjéről és an
nak szükségéről tartott hatalmas 

1 megnyitó beszédet. Rámutatott 
a katholicizmus erejére,

mely évezredeken keresz
tül diadalmasan tört előre 
és megállta a legnagyobb 
viharokat is. Mert — úgy
mond — a katholikus hit 
egy megrendithetctlen lel
ki alap, amit megrázhat 
az idő, megtépázhat té
vesztett utakon járó tö
meg, de — megdönteni 
semmi földi hatalom 
nem képes Kétezer éve, 
hogy a Krisztusi tanok 
csodás lángjai bevilágít
ják a népek millióinak 
szivét és az a lelki ka
pocs, mely a szeretet és 
testvéri érzelem jogán 
fűzi egymáshoz az embe
reket, beláthatatlan idő
kig diadalmaskodik.

A kér. szoc. eszmék sarkalatos 
pontja, szikla vára, a Krisztus által 
hirdetett ige, mely a munkára 
erőt, a jövő küzdelmeire hitet és 
bizodalmát nyújt. A katholiciz
mus szellemében folyik le min
den ténykedése e kurzusnak, me
lyet mindenkinek meghallgatni 

I eminens kötelessége.
Schaub Etelka szépen, kelle

mes hanghordozással, szavalta 
el Lovich J.: Szózat a telkekhez 
cimü költeményét. Patonay Vilma 
tanárnő a szociális érzésről tar- 

, tott mindvégig szórakoztató és 
érvekben gazdag értekezést Hisz- 
szük, meghallgatásra találnak 
azon szavai, hogy ebben a vég- 
hetetlen világűrben, minden em- 

| bér a szó legnemesebb értelmé
ben társunk, de a teremtés rendje, 
a krisztusi tanok alapja szerint 
testvérünk is. Akik megbecsülik 

a munkást, azok értékelik a mun
kát is és igyekezzünk egymást 
a szükség pillanatában testvéri 
szeretettel támogatni.

A mohácsi nagy 
templomról.

A fogadalmi templom ügyé
nek állásáról csak a lapokból 
értesültem és ezen értesülés alap
ján felebbezni vagyok kénytelen

Nem az ellen van kifogásom, 
hogy talán nagy lesz, hogy nem 
időszerű, hogy nem okos gon
dolat a mohácsi nagy templom
nak fogadalmi templommá tétele, 
nem is a templomépités és hő
sök (vagy 1526. évi, mint világ
háború hősei) emlékének egybe 
kapcsolása ellen van kifogásom. 
Hisz időszerű az építkezés, mert 
a keresztény irányzat idejében 
nem csak a zsidó részvénytár
saságoknak, hanem a keresztény 
egyhazaknak is kell épitkezniök. 
Nagyon észszerűnek tartom, hogy 
a templomot fogadalmi tem
plommá szánták, hogy a szük
ségest ily célszerűen összekap
csolták a művészivel, a nemzeti 
hálát a vallásos emelkedettséggel; 
a templom nem nagy, mert va
gyunk és leszünk annyian, hogy 
azt megtöltsük. Azonban magyar 
lelkem fellázad az ellen, hogy 
amikor a magyar nemzet az ő 
háláját mártírjai és hősei iránt 
akarja leróni, — akkor azt né
met szóval, német köntösben 
akarja kifejezni, a nemet ízlést 
akarja századokra kőbe vésni. 
Ez közel jár a fából készült vas
karikához. Szóval nekem a gót 
stílus elien van kifogásom, mert 
az a stil volna a legstilszerütle- 
nebb.

Ismétlem, hogy a dolmányon 
nem a sujtás a fő kellék, nem 
azt akarom, hogy szőrszálhaso- 
gatással, éket verjek azok közé, 
akik az eszmének barátai, nem 
is késleltetni akarom régi adós
ságunk lerovását, hanem azt 
akarom, hogy aki magyar szív
vel jön, annak lelke még több 
magyar érzéssel teljen meg, ma
gyar benyomással távozzék, mert 
a magyar nem szorult rá, hogy 
idegen gúnyában ünnepeljen. Á 
fogadalmi templomnak sok vidéki 
látogatója lesz és ezeket lehan
golná az idegen stílus. Lesz ide
gen, külföldi látogatója is és 
ezek előtt a magyar nemzet nagy
ságban nő, ha látják, hogy a 
magyarnak külön, önálló stílusa 
van. Ezzel kimondtam a nagy 
szót, mert igen is azt akarom, 
hogy a mohácsi nagy templomot 
magyar stílben építsék.

Szomorú, hogy e mellett ér
velni kell, szomorú, hogy néme
lyek majd azt kérdezik, hogy hát 
ilyen is van ? Bizony van: a 
székely templomok stílusa.

A csonka határokon belül is 
van 5 ilyen építkezésű templo
munk, pl. a lebényi, a fóti, a 
budapesti fasori ref. templom stb. 
Érdekes ennek az utóbbi tem
plomnak a nemzeti hatása.

Ezt sok nem ref. ember, né
melyik többszer is fölkeresi, hogy 
a magyar építő művészetben 
gyönyörködjék, lelke megfüröd- 
jön a kőbe vésett magyar szel
lemi nagyságban.

Ami templomunk részére igen 
alkalmas volna a román stilü 

építkezés is magyar díszítéssel, 
hisz a legrégibb templomaink 
román stílben épültek.

A gót stílre magyar díszítést 
nem szoktak alkalmazni.

Nem mondom, hogy a kereszt 
helyébe rézfokost tegyenek, de 
a székely torony egyúttal nagyon 
alkalmas, célszerű kilátó toiony 
volna a csatamezőre. Hogy arra 
drótnélküli telefon és táviró ké
szüléket is elhelyezzenek, az nem 
függ a stílustól, de ez is egy 
szempont, amire a kivitelezésnél 
ügyelni kell és jó lesz, ha már 
<lőre úgy tervezik.

Nem vonom kétségbe a hit
községi közgyűlés jó szándékát 
és jóhiszeműségét, de lehet va
laki derék hitközségi képviselő
testületi tag anélkül is, hogy mű
vészeti dogokhoz szakértelme, 
vagy csak érzéke is volna. Mivel 
azonban a szóban levő ügy mű
vészszakértő nélkül el nem intéz
hető, ajánlanám, hogy az építő 
bizottság ilyennel is kiegészítse 
magát, teszem ezt, dr. Szőnyi 
Ottó, a műemlékek orsz. bizott
sága előadójával (cime: VII., 
Állatkerti ut 1.)

Ezeknek előre bocsájtása után 
fölebbezésem oda irányul, hogy 
a hozott határozat odamódosit- 
tassék, miszerint a tervpályázat 
úgy hirdetendő, hogy a nagy 
templom terve magyar történeti 
sti.usban készítendő és a tervek 
elbírálásába elismert művészi 
szakértő is belevonassék, akinek 
döntő szava van a pályadij oda
ítélésében.

„Szittya magyar**

Revolverei merénylet 
a Selyemszövődében.

Szombaton délután 5 órakor 
I Komáromi János (csürki) cigány 
' ittas állapotban a Selyemszövő 

munkatermébe hatolt s ott Schuller 
Anna és Rideg Teréz munkás
nőkre

revolvert fogva lelövés- 
sel fenyegette meg.

A munkateremben a merény
letre nagy riadalom támadt és úgy 
a két megtámadott munkásnő, 
mint a többiek rémülten mene
kültek kifefé magukra hagyva a 
kattogó szövőgépeket.

Kiss igazgató a községházára 
telefonált, ahonnan futva két rendőr 
érkezett, akiknek láttára a me
rénylő megfutamodott.

A rendőrök utána mentek s késő 
este sikerült is elfogni és a csendőr
ségnek átadni.

Komáromi a munkásnőkre azért 
haragudott, mert azok nem fogad
ták el udvariasat.

A munkásnők a rémület után 
valahogyan csak lecsillapodtak, de 
legrosszabbul járt a gyár, amely
nek egymilliónál nagyobb a kara 
az összeszakadt és összekuszáló- 
dott selyemfonalak miatt.

— Áthelyezés. Danszkay Antal 
mohácsi pénzügyőri főbiztost 
felsőbbsége szolgálati érdekből 
Szentlőrincre helyezte át, helyére 
Mohácsra Krovina József főbiztos 
lett áthelyezve. Danszkaynak, a 
jókedélyü parfümös fináncbácsi
nak távozását Mohácson sokan 
őszintén sajnáljuk.
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A takarmány mész- 
hiánynak súlyos kö

vetkezményei.
Ina dr. Wollák Károly állatorvos.

Újabb tapasztalatok szerint a 
szervezetben előálló meszso hiány 
kielégítő fehérje bevitel mellett 
sulvos megbetegedéseknek, töme
ges elhullásoknak és kényszer
vágásoknak válhat okozójává.

A gazdák régebben egyes beteg
ségeket epil psziának, izomcsuz- 
nak, köszvénynek neveztek el, 
melyekről kiderült, hogy e bán- 
talmak a csontok megbetegedé
seivel az angolkórral és a csont
lágyulással függnek össze, mely 
betegségeket vagy a takarmány 
elégtelen mésztartalma, vagy a 
szervezet nagy mészvesztesége a 
vemhesség, a szoptatás, illetve 
a tejelés időszakában vált ki ezek
nél az állatoknál.

A legújabb tapasztalatok szerint 
az angolkór és a csontgyulladá
son kívül a kocák malact'alása, a 
sertések kölcsönös fül- és farok
rágása, a szarvasmarhák és juhok 
nyalakodása, a gyapjúk kölcsönös 
kitépése, a baromfiak rossz fejlő
dése és kevés tojáshozama, a 
fejlődésben való visszamaradás 
mind olyan bántalmak és hibák, 
melyek a szervezet mészhiányá- 
val állanak okozati összefüggés
ben. Végül a szervezet erőteljes 
volta s a fertőző betegségek iránti 
ellentálló képessége is nagyon 
függ attól, hogy a szervezet 
meszszükséglete kellőképen biz
tosítva van.

Az elmondottak kellőképen 
igazoljak ennek a kérdésnek nagy 
közgazdasági jelentőségét. Mivel 
az elmúlt szaraz nyár után állat
állományainkban az angolkór és 
a csontlágyulas tömeges jelent
kezése s ezzel kapcsolatban töme
ges elhullások, kényszervágások, 
eicsenevészesedések stb. várhatók. 
A gazdáknak fontos érdeke, ha 
mar most védekeznek ezek ellen.

A védekezés abban all, hogy 
szénsavas takarmanymeszet ke
vernek az eleség közé.

Egyes hazai gyarak is készíte
nek most már ilyen takarmány- 
meszet, amelyek olcsóságuk mel
lett teljesen megfelelnek a fenti 
célnak és mentesek a károsan 
ható tisztátalanságoktól.

A szénsavas takarmánymész 
adagolására elsősorban a vemhes 
és szoptató, illetve tejelő állatok
nál van szükség, mely állatok szer
vezete állandóan meszet vészit 
de nagy szükség van erre a fej
lődő állatoknál is a csontok fej
lesztéséhez.

Különösen szükséges ez a tél, 
istallózas alatt, mikor a takarmá
nyozás kizárólag mészben sze
gény takarmányokkal (szemes 
eleség, dara, korpa, burgonya 
stb ) történik

Véleményem szerint igen he
lyesen és okszerűen jár el minden 
gazda, ha megsziv Ii a következő 
tanácsot:

A téli istállózás egész ideje 
alatt naponként adjunk a hasas 
vagy szoptató kocának, a mala
coknak és süldőknek szénsavas 
takarmanymeszet. A vemhes és 
tejelő kecskének, a bárányoknak, 
a csikónak, a vemhes — vagy 
teje ő tehénnek, a borjú és nö
vendékmarhának, a tojó tyúknak 

és csibének ugyancsak adjuk a 
takarmanymeszet akkor, ha ezeket 
az állatokat kizárólag vagy túl
nyomóan szemes takarmánnyal, 
darával, takarmányliszttel, répával, 
korpával vagy burgonyával s ezek 
gyári hulladékaival etetjük.

Hogyha úgy szeretnél. . .

Hogyha úgy szeretnél. 
Mint ahogy én téged: 
Hej, de boldogságos, 
Májusi-virágos 
Dolgod lenne néked!

Kiraknám virággal 
Az utat, hol járnál, 
Ölelő karokkal,
Szerelmes szavakkal 
Mennék, hogyha várnál.

Megmondanám néked; 
Száz éve kereslek, 
Boldogságom fénye, 
Lelkem üdvössége, 
De nagyon szeretlek !...

Hogyha úgy szeretnél, 
Mint ahogy én téged: 
Hej, de boldogságos, 
Orgona virága 
Dolgod lenne néked!

Huhn Gyula.

— A püspökpusztai bérmálás, 
melynek a tervezet szerint f. hó 
9-en kellett volna megtörténni, 
megyés Püspök Ur Őkegyelmes- 
segenek halaszthatatlan budapesti 
útja miatt elmaradt A dunaszek- 
csői es baari bérmálásuk azonban 
mar a tervezet szerinti időben 
pontosan meg fognak tartatni.

— Martinkovics János a Mo
hácsról távozó) segedlelkeszt tisz
telői és barátai egyszerű, de annál 
melegebb búcsúztatásban részesí
tették csütörtökön délután a Kath 
Legényegyletben. A Magyar érzé
séért jómódot jóletet hagyott ott, 
ahol plébános volt s inkább jött 
haza Magyarországba segédlelkész
nek. Mostani aihelvezese elolép- 
tetésszerü, aminek örülünk, de 
távozása faj, mert önzetlen igaz 
magyart veszített Mohács.

— A Szociális Missziótársulat 
szociális kurzusán vasárnap, f. hó 
11-én a következő előadások lesz
nek : 1. A szociális munkáról. Elő
adó : dr. Iványi János, az Etneri- 
canum prefektusa, Pécs. 2. Az 
ősember kultúrája vetített képek- 
k 1 Előadó: P Laborovszky J., 
Pius gimnáziumi tanar, • écs. Az 
előadások teljesen díjmentesek, 
kezdet pont fel 6 órakor, hely: 
áll. polg. isk rajzterme.

A gyüdi kegyhely a határ- 
zar miatt elmaradó szlavóniai hívek 
adományait annyira nélkülözi,hogv 
mitia a zarda es tartozékai pusz
tulásnak indultak. Zichy Gyula 
megyéspüspök most a lelkeszkedő 
papság utján szólítja fel a közön
ségét adakozásra

— A Mohácsi Muzeum Egyesü
letbe Zalai Béla nyug. kir. telek

könyvvezető 10.000 koronával 
alapitó tagnak lépett be.

- A MANSz összejövetelei
az Iparoskör tanácstermében min- ! 
den hét csütörtök estéjen vannak, 
ahol a tagul jelentkezőket szive- 
sen látják. Mint értesültünk három 
szövőszéket szerzett be a MANSz 
és hamarosan meg is kezdi mű
ködését #

- Jegyzőválasztás Ncmetboly- 
ban. Németbóly nagyközségben 
május 2-ikán ejtették meg a jegy
zőválasztást. Nehéz az esetről 
írni, mert még nem alakult ki 
tiszta képe annak, hogy a köz
hangulat, vagy felsőbb nyomás 
okozta, de tény, hogy Gombá- i 
rovits Lajos, ki mint helyettes 
évek óta vezette a nagyközség 
közigazgatását, menekült, csalá
dos, szolid, sőt szervilis modorú, 
közismerten kiváló munkaerő 2 
szavazattal kimaradt a választá
son. A Teleky eset után ily rö
vid időközben a Gombárovits 
eset nem igen hízelgő a német- 
bólyiakra. Megválasztva az idegen 
járásbeli Schippert János lett.

A Pius-Kollegium növen
dékei tini kegyeletiéi díszhang
versenyt rendeztek gróf Zichy 
Gyula püspök névünnepe alkalmá
ból. Műsor a következő volt:
I. Flotow: Mát tha-nyitány, elő
adta a Pius zenekara 2 Brage : 
Le serenata, előadta cellon Ney 
Karoly Vili. o. P. i. n., Nieder- 
maver János ur tanítványa sextet- 
kiserettel. 3. Grieg E : a) 1 Peer 
Gynt Suite-ból: 1. Morgensfim- 
mung; 2. Áses Tud b) Sigurd 
Joi. efar ból : 1. Vorspiel; 2 Hul-

| diguugsmarsch. Előadta a Pius 
zenekara 4. Volkinann R.: a) So- 
liman; b) A jósnő; c) A lovag. 
Előadta a Pius zenekara. 5. Hor
váth M. : A walesi bardok. (Arany
J. ) Előadta a Pius énekkara zene- ; 
kísérettel. 6 Mozart: Török induló, 
előadta a Pius zenekara. A nagy 
fegyelemmel betanult darabok kö
zött nagy sikere volt a „walesi 
bardok"-nak, amely’ Horváth M. 
dicsősege. Ó irta a „Király szim
fónia* t, a .Magyar ének 1922- 
ben“ t és még több egyházi- és 
világi éneket. Eddig az ő szerze- I 
ményei közt legszebb a walesi I 
bárdok Horváth M a legszebb 
reményekkel indul a komoly mű- | 
vészét felé.

— A Mohácsi Múzeumnak 
ajándékoztak : Kovácsics Erzsé- í 
bet kettő, Wellenreiter Erzsébet j 
kettő, Mammel Ede kettő, Nagy 
Borbála kettő, Balogh Erzsébet 
kettő és Dorn Anna egy darab 
húsvéti tojást, — Lenti Béla egy, j 
Gyurosovits János kettő, Papp 
Istvánná hat, Németh József négy, 
Horávth Ferenc nyolcvanöt és I 
Heréb Gergely’ 5 darab osztrák
magyar rézpénzt, Nagy István egy 
római pénzt, Szász 4 darab regi 
iratot, Sepatz Béla faragott bot
fejet, Szkladányi László 7 darab 
osztrák magyar rézpenzt, Patonay 
Vilma szerpentin követ Borostyán
kő hegy erői, Konrád Károly szov
jet papírpénzt, Spolarich Béla 26 
darab orsót, 19 darab római pénzt, 
2 darab osztrák-magyar váltó
pénzt, 1 darab ezüst rubelt, 3 
darab kopeket (nickel), 4 darab 
kopeket (réz), 1 római edényfület, 
9 darab moszkvai képes levelező
lapot, Hűmmel Gyula (Nbóly’) egy 
régi naptárt, egy szovjet papír
pénzt, chvalier csákó rézdiszt, két 
darab Nemzeti Tanács kiáltványt,

Pakusz Károly a mohácsi szűcsöt 
és szíjgyártók száraz bélyegzőjét 
1754. évből

— A Leányklub szinielőadá- 
sara, melyen a Petőfi Önképzőkör 
tagjai szívesek voltak a férfi sze
repeket elvállalni, javában folynak 
a próbák, előkészületek. Az elő- 
adás Áldozó csütörtökön, f. hó 
29-én lesz a színkörben.

— Ima traflka. Ez az ima a 
pokolra emlékeztet bennünket. 
Akkor voltak protekciós ringyók 
a megszállás alatt, akik nyakló 
nélkül zsaroltak, fosztogattak ben
nünket, mert a dohány éhes nép
nek tízszeresen emelt árakon ad
tak azt, hogy ima trafika. Most a 
pénzügy-igazgatóság is siet a köz
tudatba átvinni, hogy az állam 
abban a helyzetben van, miszerint 
a dohányosok igényeit fennakadás 
nélkül kielégítheti, csakhogy e ked
vezményért nem a fogyasztó kö
zönséget gyomrozza meg, hanem 
a szegény trafikost. Rendeletet 
adott és ezt szigorúan ellenőriz
teti, hogy a trafiknak reggel 7-től 
városban esti 8-ig, falvakban 7-ig 
nyitva kell lenni és pedig az ebéd
idő alatti megszakítás nélkül. Így 
aztán jó üzlet lehet tényleg a 
trafik, ha a fináncminiszter fel
menti a trafikost az eb.delés szük
ségessége alól Szegény Ripink 
pedig szeretett jól és kényelmesen 
ebédelni.

— Majális. A Mohácsi Szigeti 
Népkör május 18-an délután Ha- 
jósovics Lajos vendéglős kertjé
ben könyvtaralapja javara majá
list rendez. — Ezzel a mohács
szigeti lakosság belekapcsolódik 
Mohács varos társadalmi életebe, 
mert Mohácsról nagyon sokan 
készülődnek ki, hogy az almafa- 
virágos sziget barkás ősfüzesei 
alatt köszöntsék az idén oly ké
sőn fakadó tavaszt. Hajósovics 
vendéglős mindent elkövet, hogy 
a városi vendegek fokozottabb 
igényeit kielégítse, de a Népkör 
agilis elnöke: Topálovics János 
is az első kívánatosnak ígérkező 
szigeti kirándulás erkölcsi és 
anyagi sikerén fáradozik.

— Adomány. A belvárosi elemi 
iskola igazgatósaga szépén sikerült 
ifjúsági előadásuk tiszta jövedel
méből 175 ezer koronát adomá
nyozott a mohácsi csecsemővéde
lemre. A missziótársulat e’nök- 
sége e helyen is hálás köszönetét 
mond érte.

— A Szociális Missziótársulat 
folyó hó 7-én tartott választmányi 
gyűlésén két uj szakosztály fel
állítását határozta el: a jótékony
ságit, vezetője Schmidt Károly né 
és a gazdaságit, vezetője Margi- 
tai Lajosné. Az egyesületnek 
ezekkel együtt jelenleg öt szak
osztálya dolgozik sok agilitással, 
lelkesedéssel.

— A keddi közgyűlésé Mo- 
hácsnak c^ak a Nemzeti Bank 
részvenyjegyzesevel foglalkozott. 
Az elhatározott 50 db-ot 12-re 
szállítottak le, mert csak ennyire 
van kész fedezet.

— Középiskolai vívó oktatás. 
Illetékes helyen komolyan foglal
koznak a középiskolákban a vívás
nak kötelező tantárgyként beveze
tésével. A terv szerint a jövő tan
évtől kezdve, minden középiskolá
ban külön tantárgyként tanítják a 
vívást, kellő elméleti okta ással 
egybekötve. Ez ügyben május hó 
folyamán egy nagy értekezlet ke-
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-c-eben az előkészítő tárgyalások 
kezest nyernek.

2 A budapesti áruminta
vásár, amely évről-évre nagyobb 
e? szebb lesz l_ ..
31-én i 
a kié 
te* 
évben 
keleti 
áilitan: 
számmal
Jcicni 
jpúrtesi

Otrgurovics Gy örgy

az idén május hó 
nyílik meg. Mint értesülünk 

oly számban jelentkez- 
n,ir;den szakmából, hogy ez

• a grafikai osztályt külön
• a regi Műcsarnokban fel- 

A mohácsiak ismét szép
; készülnék megtekintésére.

ke. ni lehet Márton János 
•t éti jegyzőnél.
A házberadó áldozata.

1 73 éves nio
■ h iziulajdonos f. hó 8-án a 

hazberadó ügyében járt a város- 
ó _ hol méltatlankodott, hogy 
rém kap annyi bért, amennyi adót 
k vételnek tőle. Állítólag valaki 

• tta el, hogy : hát ak
kor menjen haza és akassza fel 
n gát. És Gergurovics Gzörgy 

ment es felakasztotta magat. 
M.re észrevették halott volt.

— Közalkalmazottak figyel
mébe I Közvetlenül lapunk zarta 
.. tt értesülünk, hogy a pénzügy- 
r - :er rendeletéből folyölag az 
al m.pénztár által eddig kifizetett 
sszes állandó illetmények és nyug- 

d:\-.k az allampénztárak által csak 
junius 3-ig bezárólag fognak ki 
fizettetni miért is felhivatnak az 
összes állandó illetményesek es 
nycgTisok, hogy junius hóra 

aláirt, láttamozott, de ki
töltetlen nyugtáikat fizetési köny
véé-keik kapcsán az allampénz- 
ta: hoz május 20 ig okvetlen adjak 
be, a fizetések felvétele vegett 
pcd.g ju ius 3 ig jelentkezzenek. 
Mtt.dazok, kik bármily természetű 
egye, járandóságukat (burgonya, 
sze:. fa stb.) meg fel nem vettek, 
an: -k felvétele végett május 25 ig 
■z. ampénztárnál jelentkezzenek. 

Ezen híradásunk a közalkalma
zottak koreben bizonyosan feltű
nést tog kelteni s egyben örömet 
s, a megsúgjuk, hogy junius 
végétől kezdve megszűnik az adó- 
:. vatalokbani allongas, mert min
denki illetményéi a postahivatal 

' .n check-en kapja kézhez. A 
gyzó urak jól tennék, ha ezt a 

Kézségeikben alkalmas módon 
közzé tennék.

Mohács rendezett tanácsú 
'áros Mint a múlt szamunkban 
n‘dr jeleztük a belügyminisztérium 
-r.gcdelyezte .ohácsnak rendezett 
■an.-.csu várossá való alakuiasat. 
.-izota az ügy mar a hivatalos 
-’P an is megjelent és lekerült a 
'■armegyéhez is. Mohács ügye 
-g'látszik szivén fekszik a var- 
•“tgye vezetőségének is, mert mar 
i- 13 ára rendkívüli közgyűlés 

‘jsszehiva, amely foglalkozni 
Mohács átalakulásával. Targy- 

'-'J/a'-on szerepel a községi tiszt 
'‘S’viok ügye is amely most mar 
■' > féle változatban lett eihatá- 

Mint jó forrásból értesülünk 
varmegyénél annak a határo- 

• ik lesz többségé, hogy a 
•aTos valamennyi alkalmazottját 
vegye át.

Bérmaajándékul 
imakönyvek bőr- és vászon
kötésben nagy választékban 

kaphatók

Fridrich Oszkár
könyv- és papirkereskedésében.

— Az Iparoskor kerthelyi- I 
ségét megny itja tagjai részere. 
\ asárnap délelőtt sétazene, dél 
után a gyermekek részére külön 
játszó tér. Zenét veszprémi Farkas 
Elek híres pesti prímás szolgál
tatja. Ünnepélyes megnyitása 
e hó 25 én lesz a pécsi kereske
delmi iskola cserkesz csapatának 
részvételével.

— A püspök meg a cigány
vajda. Rótt Nándor dr. veszprémi 
megyéspüspök bérmautja alkalmá
val a csacsi cigányok diszkaput 
áhítottak a cigánysoron, mely mel
lett sorfalat állt a ciganyfalu apraja- 
nagyja Kolompár József vajda 
levett kalappal a püspök kocsija 
mellé lépett es nagy ekes beszéd
del üdvözölte a főpasztort, ki szin
ten kiszállt kocsijából s kalap- 
levéve válaszolt Kólón,párnak, 
„vajda bácsi" nak szóllitva őt. A 
bucsuzásnál Kolompár magyaro
san megrázta a püspök kezét es 
csak akkor jutott eszebe kezet- 
csókoln , mikor a mögötte álló 
cigánybiró oldalba figyelmeztette.

— Mohács gazdasági fel- 
ügyelöségi székhely lett. A mo
hácsi es siklósi járás eddig közö
sen alkotott egy gazdasági fel
ügyelőségét. A földmivelesügyi 
miniszter most Mohácsot önálló 
felügyelőseggé alakította s vezető
jévé Olajos Gábor gazdasági fel
ügyelőt nevezte ki Jászapátiról.

— A református hősök em
lékoszlopának leleplezése. A 
Mohácsi t irlap megírta, hogy a 
református magyarok a templom 
udvarában emlékoszlopot állitottok 
fel. A mű mar teljesen elkészült 
leleplezese f. ho 25 én d u 3 óra
kor lesz ünnepélyes keretek között.

— Az átok fogamzik meg Ro
mánián. Nem evezheti nyugodtan 
a rablott javakat Háborúra ké
szül s magyar szövegű plakato 
kon hívja tel az erdélyieket, hogy 
42 eves életkorig minden férfi lé
gy en készenlétben s a mozgósítás 
eliendelesekor 24 óra alatt jelent
kezzek Szathmaron. — Képzel
heti a rumuny, hogy rabláncára 
fűzött véreink mily lelkesedéssel 
mennek Besszarabiaért román 
szolgalatban harcba. Hát csak 
rajta rajta! igy enk az integer 
Magyarország ügve . . .

— Elveszett aktatáska. Április 
hó 28-án a villányi állomáson a 
vasúti fülkében felejtett aktatáskát, 
melyben könyv és irományok 
voltak kérem nagy jutalom ellené
ben az alábbi címre eljuttatni. 
Erzsébet gőzmalom, Mohács.

— A jövedelmi adó alóli men
tességei 500 arany koronáról 800 
koronát a emelték fel. A vagy on 
adó aia eső minimum megmaradt 
4000 korona. Az arany' korona 
átszámításnál 3500 papirkuronat 
számítanak 1 arany koronának a 
jövedelmi adónál, mig a vagyon
adónál 6500 K-t.

— Jön az olcsóság. Az idő 
járásnak a barométer es az ane- 
roid az előrejelzője, az olcsóság 
nak meg a köztisztviselői ellátás. 
Tessek ravigyázni ! A köztiszt
viselők májusi lisztvaltsagaból le
húztak fejenkint 6 ezer koronát. 
A gabona ara úgy an majd csak 
hónapok múlva fog esni, de a 
tisztviselői ellátás mar most esett 
s ebből következik, hogv a drága
ságnak „Kehit euch“-et vezényel
tek es ezzel a fordulattal a tiszt
viselői ellátás került előre. Amig 
a dragasag emelkedett, addig az 

árak voltak elől és cárréban, vág- 
tatást rohantak felfele, a tisztviselői 
ellátás csak t bb hónapi késede
lemmel baktatott utána, most a 
megfordított irányban a tisztviselői 
ellátmányok leszállítása lohol elől 
messze messze s az árak esése 
csak lassan, hónapokkal késve 
csoszog utána Ebben ugyan igaz
ság nincs, de valóság van, az 
igazságot meg nem a közalkalma
zottaknak teremtette a sors Tessék 
csak figy elni, jön az olcsóság I

Tanulmányi út Pécsre. 
Jövő vasarnap a hajnali ve nattal 
indul útra 25 mohácsi ifjú, jórészt 
a Petőfi garda tagjai Keinráth 
köri igazgató mindent megmozgat, 
hogy ifjaink kellőképen legyenek 
elhelyezve és fogadva. Különben 
erre teljesen garantia, Komócsy 
István pécsi kanonok es dr. Mayer 
József posta főigazgató, akik a 
legmesszebbmenő jóindulattal vár
jak ifjainkat. A mohácsiakat Pécsen 
megérkezésükkor, a keresk. iskola 
cserkész csapata várja es kalau
zolja. A programúiról jövő szá
munkban. Itt még csak annyit, 
hogy senki se mulassza el ezt a 
ritka alkalmat tudásának fejlesz
tésére

— A Lelkiismeret előadása. 
Mohácson még keveset látott zsu 
folt ház előtt adta elő a Petőfi 
gárda, műkedvelőktől eddig még 
nem látott tudással, a Lelkiismeret 
cimü hatalmas drámát A szereplők 
atérezték emberfeletti munkájuk 
súlyát és alig akad egy is, aki 
többre vállalkozott erejénel. Fiihrer 
Feri könnyekig hatotta meg játé
kával a jelenlevőket, látszott rajta, 
hogy átéli szerepének minden kín
ját, szenvedését. Szépen alakított 
meg Stelz Tódor, akit ezúttal elő
ször latunk ilyen nehéz helyen, 
de minden szaván mozdulatán 
meglátszott egy eltévesztett élet 
bűne, a gyilkos lelki küzdelme. 
Franciska — Schleicher Annuska 
jó voit, némely jelenésben bele 
tudott illeszkedni az élet viharaba 
dr. Bordiet Hemrich József adta, 
ezúttal nem a hozzáfűzött remeny- 
nyel, mert műkedvelőnek meg kell 
tanulni szerepét. Lánszelént Boda 
Laci hűen ábrázolta Manci
nagyon ügyesen élte bele magát 
a hazsártos szerepbe. Kár volt, 
hogy Fáth Paula olyan halkan 
beszelt, mert jó ügyes szereplő. 
Kárlich Anci kettős alakítása jó 
volt. Méltóságteljes szép volt Nick- 
mann Feri püspöke. Nagy Feri 
kitünően játszott, mint vizsgáló
bíró. Kisebb jeleneseikben jót mu
tattak Vorisek Juci, Vörös Ilonka, 
Horváth Ferenc, Kósza Pista, 
Boda Pista, Kovács István Német 
Imre.

Tanulmányi kirándulás. 
A pécsi egyetem hallgatói mintegy 
öt vénén dr Késmárky Iván jogi 
kari dekán és dr. Kérészi Zoltán 
prorektor vezetésével múlt vasár
nap délelőtt Mohácsra erkeztek 
itt megtekintettek a Selyemgyarat, 
a múzeumot, délután a szigetre 
mentek, onnan visszatérve esti 
vonattal hazautaztak Egv véletlen 
folytan — minthogy senki sem 
varia őket az állomáson — ke
rültek az Iparoskörbe, ahol a ma 
gukkal hozott hazaiból lakmá- 
roztak a delebéd ideje alatt Vig 
nótaszó hangos kacaj közben

— A hatar felé. Egy tekin
télyes mohácsi polgártársunk adta 
fel ezt a nem könnyű kérdést 
szerkesztősegünkben, hogy; „mi 

az oka és magyarázata annak, 
hogy a csonka haza határvidéket 
fele mindig nagyobb a drágaság, 
mint a bentebb fekvő vidékeken I 
A héten — mondja az illető — 
Pécsett a Nádorban reggeliztem s 
egy zsemlyét 400 koronával szá
mították fényes, úri konforttal be
rendezett helyiségben, kifogástalan 
finom kiszolgálás mellett, másod
kézből. Villányban a füstös resti
ben már 450 koronát kértek ugyan
azért s Mohácson a péknél, tehát 
első kézből vett, határozottan 
kisebb és barnább lisztből készült 
zsemlyét a „kraxlibóP 500 koro
nával fizettettek? A gondolatunk 
az volt, hogy talán Pécsett tesz 
valaki az ilven árdragitasi túl
kapások ellen, de olyan kenve* 
es utalatos mar ez a téma előttünk, 
hogy epesen azzal tértünk ki a 
becsületes kalmár kérdése elől, 
hogy hat mi a fenének eszik 
Pécsett is, Villányban is, Mohácson 
is zsemlyét, ha olyan draga

— Mennyi a közüzemi dij? 
Lapunk múlt számában közöltük 
az uj lakberrendeletet s ebben 
megírtuk, hogy csatornával és víz
vezetékkel nem bíró városokban 
s igy Mohácson is 2°,0 a köz
üzemi dij. Ez a beállítás sok vitára 
adott alkalmat azért, mert a ren
delet további szakasza viszont azt 
mondja, hogy községekben l°/0. 
Mohács pedig még nem város, 
hanem község. Érdeklődtünk több 
felé a helyes meghatározásért, de 
ebben a kérdésben elterőek a vé
lemények. A mi álláspontunk az, 
hogy Mohács várossá alakulását 
a belügyminiszter mar jóváhagyta 
ez a hivatalos közlönyben is meg
jelent és valószínű, hogy’ ebben 
a negyedévben formailag is az 
lesz,; tehát a közüzemi dij 2%, 
mert hiszen a lakbér előre fize
tendő. A különbség különben is 
nem címben, hanem jellegben van, 
a közüzemi dij egyes szolgálta
tások megtérítésé, ami a város 
jellegével változó és szerintünk 
Mohácsnak a 2% dij felel meg.

— Ezer papirkorona 5 3 bé
kebeli fillér. Az egyik közgazda
sági lap nyomán számításokat 
végeztek, hogy mennyivel drágább 
az élet, mint az utolsó békeévben, 
1914-ben volt. Kiszámították, hogy 
mennyibe került egy háromtagú 
csalad háztartása egy hétre 1914- 
ben es most, igy kijött, hogy ma 
18 937-szer nagyobb összeg kell, 
mint 1914 ben, vagyis más szóval 
a drágulás atlaga 18 937-szeres. 
így tehat 18 937 papirkorona ér 
annyit, mint békeben 1 korona. 
Ennek alapján megállapítjuk, hogy 
a mostani 1000 koronás 5’3 béke
beli fillért ér. szóval ami bekében 
5 es fel fillérbe került, azért ma 
átlagban 1000 koronát kell adni. 
A mai egymillió korona pedig 
annyi, mint a békebeli 53 korona. 
S ha tovább vizsgáljuk a drága
ságot, számítások aiapjan meg
állapíthatjuk azt is, hogy az át
lagos draguias ezévi március elseje 
óta 27 5 százalék, más szóval, 
amiért március elsején 1000 K-t 
kellett adni, annak ma 1275 ko
rona az ara. Március 15-ike óta 
viszont 10 4 százalék a drágulás 
átlaga. Ha az utolsó két hét drá
gulását nézzük, azt tapasztaljuk, 
hogy a burgonya vezet 20 száza
lékkal, azután jön a zsemlye 19 
százalékkal. A mezőgazdasagi ter
mékek átlagosan 9 szazalekaal 
lettek drágábbak. Az allati tenné-
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kék is átlag 10 százalékot mutat
nak fel. De ezt az átlagot a vaj 
10, a tej G és a zsir 3 százalék
kal meghaladja.

— Főbíróból ügyvéd. A fix- 
fizetesre utalt szellemi munkások 
helyzetere jellemzően világit ra 
egy eset: Aubermann Miklós dr. 
tapolcai tb. főszolgabíró ügyvédi 
irodát nyitott. Nos igen. Elment 
oda, hol a szellemi munkájának 
legalább valamelyes rekompenzá- 
ciójat látja, mert a közhivatali 
pályákon valósággal éhberre van
nak az emberek utalva.

— Kiskorú aggastyán. Párisi • 
lapok egész komolyan írjak, hogy 
Woronoff nevű tanar eredményes 
operációkat vegez a megfiatalítás 
térén. A múltkor beállít hozza egy 
öreg ur es előadja jövetele célját 
Woronoff azt mondja:

— Lehet kérem. 30 évesre 30 
ezer frankért, 25 evesre 50 ezer 
frankért, 20 évesre 70 ezer frankért 
operálom at.

— Én kérem — mondja az 
öreg — 18 éves akarok lennie.

— Rendben van kérem, de ez 
100 ezer frankba kerül.

— Gemacht!
Az operáció fényesen sikerült, 

de mikor Woronoff a számlát 
prezentálja a 18 eves aggastyán
nak, az megvakarja a fületövit...

— A fenet! en tényleg száz
ezer koronát igertem volna önnek ? 
No ezt igazán csak aggkori elme
gyengülésben tehettem.

— De kerem — mondja a tanár 
— egesz szabályszerű megegyezés 
jött köztünk letre.

— Hát akkor kérem beszéljen 
a papámmal, mert én még kis
korú vagyok es igazan nincs is 
százezer frankom

— Lám a művelt szászok. 
Kolozsvárról izenik, hogy oláh és 
szász diakok Nagyszebenben isten
tisztelet közben beverték a zsidó
templom ablakait aztán elállták a 
kijáratokat es a kijövöket véresre 
vertek. Erről bizonyosan nem fog
nak koronarontok Európának rá
diózni, hanem csak magyar ember 
lépett volna egy zsidónak vélet
lenül a tyúkszemére, még Kali
forniában is hallanak az orgoványi 
erdők zugasát.

— Papirszeletek. Ápolói tan
folyamon. Főorvos: Mi az első 
teendője az operáció után? A p o 1 ó: 
Elszállítani a hullát . . .

Az apróhirdetés haszna. X ur 
már annyira hírhedtté lett bru
tális modoráról, tűrhetetlen bánas- 
módjáiól, hogy cseledszerző mar 
képtelen volt neki szolgát keríteni, 
X ur tehet a helyi laphoz fordult 
s ott helyezett el egy kishirdetést, | 
aiely a gorombaságok ellenében 
nagy fizetést ígért. A hirdetés ve- 1 
geie persze nem biggyesztette oda ; 
becses nevet, hanem a szokásos l 
.cím a kiadóhivatalban" helyette- ' 
snette azt. A lap megjelenese után 
jelentkezik a kiadóhivatalban egy 
tagbaszakadt alak s a cim után 
érdeklődik. A pénztáros kisasszony 
közli vele X ur címét, de persze 
ho t bizonyosra vette, hogy a je
lentkező azt fogja mondani, hogy :

— Hja ! no oda nem megyek, 
ha a hazat ramiratja sem . .

De nem ez történt, hanem a 
jelentkező kémény, reszelős han
gon azt kérdi, hogy :

— Hol lakik az az ur? 
A pénztáros kisasszony nagy ot 

néz es emberismerő szemekkel für

készi végig a jövevényt, aztán | 
mosolyogva mondja:

— Egy kicsit rossz híre van am 
annak a háznak, az ur úgy 
mondjak — nagyon goromba.

— Nem baj . . . — recsegi az 
idegen.

_  Tehát Ön vállalkozik, mondja | 
csak kerem. mi önnek a tanult 
mestersége, mert úgy nézem, va
lami iparosfeie .

— Én allatszeliditő va
gyok . . .

— Ja szó I
_  Felhívás 1 Felkéretnek mind

azon géptulajdonosok, kik gőz
erővel dolgoznak, hogy a fesz
íti erőknek (manometter) felülvizs
gálását, vagy esetleg javitasat es | 
azok pontos ellenőrzését még idő 
előtt eszközöljék, hogy a netán 
később összegyülemlő munkálatok 
alatt üzemzavart ne szenvedjenek. 
Különösen a cséplőgéptulajdono
sok figyelmébe ajánlom. A felül
vizsgálások barmikor történhetnek. 
Első Mohácsi Műszaki Üzemnél, 
Schaffer Károly technikus, Deák- 
143. szám.

Férfi szövet különlegességek 
Stern Testvéreknél megérkeztek.

— Halló 1 Kerékpárosok figyel
mét felhívom arra, hogy nem ra
gasztok vagy ioltozok ezentúl 
belső vagy külső gummikat, ha- , 
nem vulkanizálok, mely penzmeg 
takaritas szempontjából előnyös. | 
Bármily szakadás vagy hibás ré
szeket azonnal eltüntetek es helyre- ■ 
igazitok. Külön alsórészeket és 
ragasztókat tartok raktáron. Első 
Mohácsi Műszaki Üzem, Deák
tér 143. Telefon 83. Cégtulajdo
nos : Schaffer Károly, technikus.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. május hó 2 tói 
1924 május hó 9-ig. Születések: 
Báli Maria, Tasi Jolán, Ziminer- 
niann Maria, Balatinácz Ignác, 
Bohner Erzsébet, Szűcs Lajos, 
Aladics István. — Házasságkö
tések : Jaksics József és Laklia 
Katalin, Meiszner János és Flo- 
derer Erzsébet, Király Pál és Bakó 
Katalin, Vida József és Fekete 
Mária, Jankovics István es Bős- [ 
nyak Sarolta. — Halálozások: 
Czakó Ferencné 64 éves, Rukóber 
Antalne 49 eves, Tasi Jolán 1 
napos, özv. Balázs Jánosné 40 
éves, Gulyás György 80 eves, 
Babos György 14 napos, Gergu- 
rovics György 73 eves.

— A kedvelt és mindig be
vált Cleopatra-créme, púder és 
szappan békebeli minőségben 
MELTZER EMIL drogériájában 
kaphatók.

Osztrák—magyar mérkőzés a 
a múlt vasarnap zajlott le Buda
pesten, melynek eredménye álta
lános meglepetésre 2 : 2 volt. A 
regi rivális ugyan legkomolyabb 
ellenfele ma is a magyar válo
gatottaknak, mégis az olasz és 
német válogatottak elleni szép 
győzelem után es az olympiai 
verseny ek előtt rosszul esett ezen 
eredmény. Az első felidő magyar 
fölény jegyeben folyt le, a má

sodik félidőben azonban lábra kap 
az osztrák csapat és kiha nálja 
halfsorunk — különösen O h —
gyengeségét és sikerül éld tét
lent kicsikarni

Kaposvár—Pécs 2:0. H ess
kapus indisponaltsága és on
körülmény, hogy a pécsi váloga 
tott csapat játékosai nem voltak 
összeszokva, meghozta a ’ apos- 
vari együttesnek, mely már hosz- 
szabb ideje hivatásos tréner keze 
alatt dolgozik, a nem várt győ
zelmet. A pécsi csapatban Ehren- 
feld jobbszelsőt játszott.

Vasárnap d. u. 5 órai kezdet
tel a „Testvériség" S. E. a Bajai 
MTE-vel mérkőzik. Ezen mérkő
zéssel Mohács hosszú teli almát 
alvó sportélete is úgy látszik fel
él redt. A hosszú, alapos pihenő 
után remélhetőleg egy minden 
izében tartalmas, szép mérkőzé
sekben bővelkedő sportszezon fog 
következni. A Testvériség előre
láthatólag izgalmas mérkőzése 
iránt nagy az érdeklődés. Hely
árak: ülőhel/ 6000 K, állóhely 
3000 K.

Laptula|donos és kiadó;
FRIDRICH OSZKÁR.

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás könyv 
napi bevételről kapható

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében Mohács, Kardos 

Kálmán-utca 148.

I&U—

1924, május 1|

Sp. L, Bpest. A „Népéietet" meg. 
kaptuk, köszönjük, jövő számunkbar 
foglalkozni fogunk vele s az óhajtón 
irányban is propagandát indítunk. Az a 
mohácsi más lehetett, mi évek óta nem 
voltunk Budapesten Tálán csak szo
katlan az uj köntös ? Üdv !

Többeknek. Köszönjük az elismerést 
és örülünk, hogy tetszik uj beosztásunk. 
A teknikai elhelyezés teljesen eredeti 
amiről könnyen meggyőződhet bárki, 
aki akármelyik vidéki négyhasábos rend
szerű lappal összehasonlítja. A „Csak 
magának . . .“ rovat nem akar más 
intim ügyeibe avatkozó pletyka rovat 
lenni, hanem egészen más, mint a jövő 
bizonyítani fogja.
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hirdeté/Ek
ÉríesiíéM!

in. t. közönség szives 
adom, hogy 

iparos olvasókor 
vasárnap d. e. 

10l|2-ig és d. u. 5—7-ig 
veszprémi 

farkas ELEK 
zenekara 

sétaliangversenyt 
dr: Friss ételek, italokról, 
szolid kiszolgálásról gondos

kodva van.
Szamos látogatás kér: 

ZAGG FERENC.

Hirdetmény.
Az elöljáróság figyelmezteti az 

adózókat, hogy az 1923. évi VII. 
t.-c 19- § a értelmében az együt
tesen kezeit közadók második 
negyedének fizetési határideje 
május hó 15-én lejár. Minden 
adózó — saját jól felfogott érde
kében — igyekezzen minél előbb 
fizetési kötelezettségének eleget 
tenni, mert a jelzett határidő el
mulasztása havi 10’ (,-os adópót
lék és a végrehajtási eljárás al- 
kamazasát vonja maga után. 
Negyedevenként fizetendő, tehát 
most esedékes: a házadó, kincs
tári házhaszonrészesedés, társulati 
adó. jövedelem- és vagyonadó, 
varmegyei útadó és pótadó, általá
nos kereseti adó, községi pótadó, 
közmunkaváltság, kéményseprési 
dij és apaállatfentartási járulék.

Elüljáróság.

Mérlegképes könyveld
délutáni órákra ajánlkozik.

Cim a kiadóhivatalban

tavaszi cikkei:
Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt

Linóleum ...
MARX-féle Borostyán ^Jv0’ 

Zománc
Marx-féle zománclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló (parkett) fényesítő és 

padlóbeeresztó paszta.
Gyógyeognac,likőrök és likór- 

eszeneiák.

Reklám árak! Telefon 128.

V 
I 

I
í* «
♦*

Közgazdasági hírszolgálat 
Az összes bel- és külföldi 
áru- és értéktőzsdék hi
vatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsé
kelt díjazás mellett a leg- 
julányosabban szolgáltat a 
Magyar Távirati Iroda köz- 

gazda sá 21 kircndcltscizc. 
Telefon: 133.

J
Egy könnyű

S ?. « n <lo I i is 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női 
magas 

fűzős cipő 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

Házeladás.
Kardos Kálmán utca 93. sz. ház 
szabad kézből eladó. Bővebbet

ftrein András
gyapjufonónál Rózsa-u. 421. sz.

Házeladás.
Gőzhajó-utca 1002. számú ház 

szabad kézből eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

s
X
x
$
w
X
f£aü
x 
x
e
*

Első Mohácsi Műszaki Üzem
Deák-tér 143. Telefon 83.

Cégtulajdonos: SCHÁFFER KÁRORY technikus.

Özv. Szívós Antalné
órás, ékszerész

'Király-utca 195. (Nagyvásártér.)

Bérmálási ajándékok
nagy raktára, melyet a n. é, közönség mindenkor vételkény
szer nélkül megtekinthet. Raktáron vannak mindenféle zseb
órák, arany, ezüst, double, és alpacca áruk, úgyszintén rö
vid és hosszuláncok, férfi arany, ezüst, double, nickel és bőr

* ’ ............ ' ' “ i szelencék, ezüst
ezüstkarkötők,

óraláncok, alpacca, ridikülök és cigaretta 
szipkák, olvasók, kézelőgombok, arany-, 
fülbevalók, gyűrűk, amulettek. Minden ela
dott zsebóráért / évig jótállók. Tört arany, 
tört ezüst, arany-, ezüstpénzek, érmek be

váltása a legmagasabb napi áron.

Nagy raktár : villamos cikkek
ben, varrógép, kerékpár, fegy
ver alkatrészekben, gummi áruk
ban, szerszámokban és más 

müsz ki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

Hirdessen

a Mohácsi Hírlapban!
Előfizetéseket és hir
detéseket a Mohácsi 
Hírlap részére felvesz 
a kiadóhivatal (Telei. 67) 
és Zsuzsits tőzsde.

Vállalok, gyártok és javitok: 
mindennemű villamos berende

zéseket.
Általános mechanikai munkákat. 
Vízvezeték berendezéseket. Mű
szereket, feszmérök, telefonok 
és jelző készülékeket Bármilyen 
vasmunkálatokat. Szivattyúk, 
kutak berendezését. Bármilyen 
villamos motorokat és robbanó 
motorok javítását elvállalom stb.

»

I
I

Hmií

^U.«r

SCHLICK-N1CH0LS0N 
4j. es maganjaró cséplőgépek, fél
stabil, stabil, vetőgépek és minden 
gazdasági gépek a legolcsóbban 
kaphatók RÉSZI,ETFIZETÉSRE is 
liruppa BgnárnáS 

föohács, Árok-utca 111. szám.
Két HOFHERR és SCHRANTZ 4-es 

csépi ókészlet is eladó.

4 Bérmálásra <

a fiukat és leányokat jó járású 

órával, gyűrűvel, függőkkel, nyaklánc
cal, fóária amulettel lepjük meg. 

Különösen ajánljuk 

KEMÉNY BÉLA 
MÁV. órás, speciális óraüzletét 

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

KI

»
INY,
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KERESEK 
bérbe azonnalra egy házat 

lehetőleg kerttel.
Búza alapon fizetek.
Cim: Zsuzsits tőzsde. 

1IÁZELADÁ& 
Barát és Vadász-utca 373. sz. 
sarokház eladó. — Érdeklődni 
a tulajdonosnál lehet.

MOHÁCSI

Egy segéd és egy tanoncz
felvétetik

FÜHREB GYULA
fényező és kárpitos.

Pályázati hirdetmény.
VERSEND KÖZSÉG pályá

zatot hirdet a

rendőr őrvezetői

*

* 
♦
* 
* 
* 
* 
*
* 
*
*

* 
*
*

♦******»v**************

Legolcsóbb bevásárlási forrás! ;

A kék csillaghoz.

STERN TESTVÉREK
MOHÁCS, (Hoffmann-féle báz)

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
♦ 
*

Vasárnap délután 
azaz május 11-én 

csak BÁLINT gyógyszertár 

lesz nyitva.

E héten csak BÁLINT 

gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

_________ 1^24. május^

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

• • • • 310.00Q k
• • • . 260.000 K
• 260 000 K
• • • ■ 260.000 i

• • • • 530.000 K

állásra, mely IS métermázsa búza 
és szabad lakással van egybe
kötve. Jelentkezési idő folyó hó 
20-/g. _ , -

ELULJARÓSAG.

I. rendű sásmentes

í Ajánlják dúsan felszerelt •
* raktárukat vászon, schif- *
* fon, festő, carton, bar- *
* ehet, női- és ferfi-szöve- í
* tek, zeugok, stb. cikkek- *
* ben a legolcsóbb szigo- * 
J ruan szabott árak mellett. *
* * ******

Madarak tömését
(práeparalását) elvállalja

Bezerédy István
mechanikus

h z é iB a 
olcsón kapható. GYÖNGYÖSSI 

ház Kossuth Lajos utca.

Eladó
25-30 meter széna.

Cim a kiadóhivatalban.

Szent bérmáláskor
ajándéknak, fényképeket ké 

•zlttessen, ami örökös és 
olcsó,

Weidlieb Ede
fényképé?znél. Mohács^

I)- - - - - - - - - - - - - - ■ ■■ ■- - - - - - - - - - - - - - - □

ELADÓ.
|i A Czernik dűlőben 1189 n 

□-öl szöllö, ugyanott 847 
□-öl lóherés eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
ti ■ i)

Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT író és varrógépét, 

KEREKPÁRT.
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐr.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktara.

Schaffer Károly
technikus.

c 
G 
G 
(• 
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(• 
(• 
6 
6 
(• 
(• 
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(• 
(• 
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Eladó. :
* 

Kálvin-tér 1135. számú ház * 
villanyos darálóval vagy ♦ 
anélkül, elköltözés miatt £ 
azonnal eladó. Bővebbet ♦

Hnbay József *
*

HELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 12«.

III a <1 ó
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó.
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

CSERNAVOLGYI
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos cherniai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szoníjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplöje. májfoltja eltűnik,haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá :

Éden, Angol Liliom, nagy- 

enyedi Kovács, keleti Tün
dér, Diana, Yes, grand 

Fayence, Margit
s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

Géplakatos tanoncok 
magas fizetéssel rövid idő 
alatti felszabadulásra felvé

tetnek

Jégszekrény korcsmái, 
gyorsfurógép, kisSinger 
varrógép, 50 szál 4 m 
hosszú, 40—50 cm. széles 
6 4" fenyő foszni napi áron 

alul sürgősen eladó.
Cim a kiadóban.

VARGA gépgyárban.
Sárga fajdán 
kocsi újonnan átalakítva olcsón 

eladó.

NAGY FERENC
_ _ _ _ _ _ _ _ kocsigyártó.

Búza 
Zab 
Rozs 
Tengeri morzsolt uj 240.000 J 
Árpa .... 260.000 ! ■ 
Bab . . . . 530,000 y í 

2 kiló használt roágjií 
1 kiló finom kenyérlisztet í( | 
Landauer gőzmalom. Mohács/ 
43-as fűzős férfi cipí 
300000 E-ért eladó.

Megtekinthető a kiadóbivatalbn

•)
•)
•)
•)
•)
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•)
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VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

TELEFON J27. Afl O H Á C S. TELEFON 127.

Férfi- és nőiszövet, lüszter és 
mosókelme, grenadin és ba- 

tiszt újdonságok.
Len- és pamutvászon, schiffon, 
zephir, kanavász, paplan, zseb

kendők.

Illatszer és szappan különlegességek.

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bör-ridikül 

és pénztárca, rövidáruk.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak ’

• a • n ♦ * a • A • a * • a • n * j • • • •

A szent bérmálásra

•)

nagy választék érkezett Ránics 
János órás és ékszerészhez, tehát 
nefelejtse el megtekinteni vételkény
szer nélkül az erre célra jött 
ékszereket, u. m. arany női és férfi 
zsebórák, aranygyűrűk, függök, a 
láncok, amulettek, karcsattok stb.

nagy választékban kaphatók

ICS JÁNOS
ÉS ÉKSZERÉSZNÉL MOHÁCS.

MEGHÍVÓ.
A Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank Részv.-társaság

rendkívüli közgyűlését
Mohácson, az intézet saját házában 1924. évi május hó 18-án 
délelőtt II órakor tartja meg, melyre a részvényeseit tisztelettel 
meghívja. Határozatképtelenség esetén külön meghívó nélkül 
folyó évi május hó 25-én délelőtt 11 órakor tartatik meg a köz
gyűlés. mely a megjelentek számára való tekintet nélkül feltét

lenül határozatképes.
TÁRGYSOROZAT:

I- jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az alaptőkének 20.000.000 koronáról 25,000.000 koronára való 

felemelése 5.000 darab uj részvény kibocsájtásával.
3. Az alapszabályok 6., 7., 21., 26., 27., 35. §§-ainak módosítása.
4. Kellő időben beadott indítványok tárgyalása.
Mohács, 1924. május hó 5-én.

AZ IGAZGATÓSÁG.

F1G\ELMEZTETÉS ! Az alapszabályok 21. §-a értelmében a közgyűlé
sen szavazati jogot csak azon részvényes gyakorolhat, akinek rész
vényei a jiözgyülést megtlőző 3 hónappal a nevére íratta s azokat 
szelvényeivel együtt 24 ólával előbb a társaság pénztáránál letette.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


