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. I N K E I JÓZSEF

Ecce sacerdos magnus...
Magasztos, felemelően szép 

ünnepei voltak a hét folya
mán Mohács róm. kath. kö
zönségének: főpásztorunk, a 
megyés püspök érkezett vá
rosunkba, hogy kiossza hí
veinek a bérmálás szentsé
gét. kik még abban nem 
részesültek volna.

A katholikus vallásban a 
krisztusi szeretet megnyilatko
zásának egyik legmegkapóbb 
jelensége az a vállalt erkölcsi 
kötelesség, melyet a bérmá
lásnál a bérmaszülő a bér- 
n.agyermekéért vállal s mely 
egy elet minden küzdelmei, 
válságai közt kötelező marad.

Ha van valami emberi, 
lehat gyarló a bérmálás szent
ségének kiosztásához tapadó, 
ősi szokásból eredő abuzus- 
ban, az a szokásos bérmá- 
lási ajandékadás, mely elte
reli a figyelmet bérmálkozó 
es bérmáltató részéről egy
aránt a bérmálás szentségé
nek ideálisan magasztos cél
jairól ; amabból silány, ha
szonleső érdekhajhászatot vált 
ki, emennek a mai viszonyok 
közt nem szívesen vállalt, 
kellemetlen anyagi gondokat 
akaszt nyakába, mely teljesen 
elvonja a figyelmét arról, 
hogy nem a bérmajándék a 
fő, hanem az az erkölcsi nagy 
tartozás, melyet bérmagyer- 
mekéért vállalt. Ezek azonban 
még a kisebb hibásak, vég
iére is a lelki sensibilitás 
.lyan egyéni dolog, mit tehet 
valaki róla, ha az erkölcsi 
te.ner súlyát nem érzékeli 
annyira, mint az anyagiét;

vannak, még pedig az in- 
tellektuelek kategóriájából, a 
kik léltéglaval szeretik verni 
a mellüket, hogy milyen jó, 
milyen nagy katholikusok 
ők s ezek a vagyonban kö- 
nyékig vájkaló Harpagonok 
"em értik meg, hogy bárma- 
szülöül való felkérést vissza
utasítani nem lehet. Ebben 
van valami olyan az erkölcsi 
íeliogason at leszürődó, pa-

ragrafusokba meg nem rög
zített, de minden jobb érzésű 
ember által átérzett erkölcsi 
regula, mely elől kitérni 
éppen úgy nem lehet, mint, 
hogy úri ember nem térhet 
ki egy másik úriember azon 
kérése elől, hogy egy vélet
lenül felmerült lovagias ügyé
nek lebonyolításában legyen 
segélyére. Pedig vannak ilyen 
nagy katholikusok napjaink
ban is, voltak a mostani bér
málásnál is, a kik a bérmá- 
lási ajándékra való tekintet
ből, a mindég első helyre 
osztott opportunitási szem
pontból eltolták az anyagi 
áldozat hozás veszedelmét 
jó magukról s áthárították 
valami szegény ördögre, hogy 
aztán tömött Wertheimszek- 
rényük mogul kaján, éktele
nül ravasz vigyorgással néz
zék, mint ad az kopott ron
gyaiból bérmaajándékot s 
meggyőződéses katholikus 
leikéből erkölcsi támogatást 
bérmagvermekének. No, de a 
napnak is vannak foltjai, az 
oltárra is rakódik le por és 
a gyarlóságokkal teljes em
beriség közhasználatában meg
hordozott szentségre is fröcs- 
csenhet fel sár.

Mohács katholikus közön
ségének ünnepei voltak, lélek
emelő, magasztos, szép ün
nepei, melyek kiemeltek e 
küzdelmes, nehéz és szinte 
vigasztalan idők erkölcsi der- 
méjéből a lelkeket, mert fel- 
ujult, megujhódott és meg
erősödött bennünk az a meg
győződés, hogy ez az ország, 
Álária országa, szent István 
koronájának fényéből vibráló 
ősi tradícióink 
csak keresztény 
lehet.

Hiába ül itt 
pénz, milliárdos 
mámoros tobzódása, 
visszhangzik ellenségeink, 
nemzetgyalázók gúnyos ka
cajától a világ, kik előtt a 
hatalom egy jóhiszemű bot

szellemében 
és magyar

orgiákat a 
vagyonok 

hiába 
a

lása folytán megnyílik az ut | 
oda, ahonnan a saját sötét 
lelkiismeretük kiüldözte őket 
akkor, amikor a vakok, bénák, 
sánták ezrei porbarogyva 
zokogtak nemzeti nagyságunk 
romjai fölött: a mikor egy- 
cgy ilyen vallásos aktus 
során átcsillámlik az idők 
ködén szent hitünknek va
rázslatos fénye, mely egy 
évezreden át volt nemzetünk 
vezércsillaga, újra eled lel
kűnkben a remény, hogy is
mét nagyok, boldogok le
szünk.

Elhangzottak az Ecce sacer
dos magnus tömör, erőteljes 
akkordjai, utána sok vers
szakos, lágy vecsernye zso- 
lozsmás hangjai zengték be 
a templom visszhangos ár
kádjait, a szentély tömjén
füstjének illatos ködén át 
keresztül csillant a rég nél
külözött májusi nap egy el
tévedt sugára s a Benedicat 
vos omnipotens Deus . . . 
után keresztet vetettek az 
emberek, kiknek lelkén egy 
egy boidogságos óhaj rezgett 
át . . . még ismét nagyok, 
boldogok leszünk . . .!

A Főpásztor Mohácson
Programmszerüleg május 12-én 

d. u. 4 órakor érkezett a megyés
püspök Mohácsra,hogy abérmálás 
szentségét kiossza. Á város hatá
rán Leovics János községbiró és Li- 
pokatics János főjegyző fogadták, 
aztán megindult a menet a város 
felé, elől Nőmét Károly főszolga
bíró Reiner Ferenc sombereki 
esperes plébánossal, azután a 
püspök zárt kocsija következett, 
melyben a püspök mellett Oe- 
bauer Miklós dr. titkár ült s az
tán a kiséret fogatai következtek 

A város lobogódiszben s a 
Prakatur-háznál s a Templom
utca bejáratánál díszes diadal
kapuk iveitek át az utcákat. Fél 5 
óra táján érkezett a püspök a bel
városi templom elé, hol a Tem
plom-utcát megtöltő néptömeg 
ünnepi hangulatban várakozott 
reá. A püspök kilépvén kocsijá
ból, egyenesen a templomba 
haladt, melyben beléptekor fel
bukott az orgona s a templomi 
dalárda az Ecce Sacerdos szö
vegű, egyedül a püspököt meg
illető egyházi éneket intonálta 
Brand Ede gyönyörű letételében. 

Litánia után a díszesen reno
vált plébániaiakba ment a püspök 
és ott fogadta a tisztelgő küldött
ségeket, melyeket a kimerült Fő
pásztor gyengélkedésére tekin
tettel dr. Frey János apátplebános 
nagyon tapintatosan úgy csopor
tosított, hogy hasonló jellegű 
intézmények, vagy társadalmi 
egyesületek küldöttségeiből egy
szerre kettő, sőt több is járult 
tisztelgésre a Főpásztor elé. A 
tisztelgések sorrendje következő 
volt:

1. Közigazgatás.
2. Hadsereg és a Kir. Járás

bíróság.

I

3. Politikai község.
Kath. Hitközség.
Gör. kel. Hitközség.
Izr. Hitközség.
Áll. Polgáriiskola.
Állampénztár, Posta, Vám-

4. 
£

7.
8. 

hivatal.
9. Kath. Tantestület.

10. Misszióegylet, Mária Kon
gregáció és Leányklub.

11. Jótékony Nőegylet, MANSz, 
Izr. Nöegylet.

12. Iparosok Olvasóköre, Kath. 
Legényegylet.

13. kaszinó, Hadastyánegylet, 
Tüzoltóegylet és Levente Torna
egylet.

A tisztelgések gyors tempóban 
s a legszebb rendben "folytak 
mégis a végén kellemetlen, sőt 
kínos incidens zavarta meg azt. 
A külvárosi kaszinó kiküldöttjei 
megaprehendáltak elhelyeztetésük 
miatt s tisztelgés nélkül távoz
tak. Az energikus modoráról és 
úri gondolkozásáról közismert 
Schmidt Lajos, mint a Tűzoltó
egylet elnöke indíttatva érezte 
magát, hogy azon melegében 
magyarázatot kérjen s azért meg
kérdezte, hogy melyik egyesület
tel a felhívottak közül derogál 
az uraknak bemenni ? Mire a 
kaszinó kiküldöttjei kijelentették, 
hogy egyik egyesülettel sem 
derogál nekik együtt tisztelegni, 
csak a múltból megkülönböz
tetett elbánáshoz volt a kaszinó 
hozzászokva, — és ezzel a ple- 
bánialakot elhagyták.

A főpásztor kegyesen fogadta 
a tisztelgéseket, valamennyi szó
noknak az ő szelíd, szeretetteljes 
hangján válaszolt s Petrovics 
Dezsőhöz, a Kath. Legényegylet 
nagy műrendezőiéhez, mikor az 
megkö szönte a püspöktől kapót
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kitüntetést, különös melegséggel 
beszélt.

Az esti hajóval megérkezett 
Horváth János kalocsai felszentelt 
püspök, hogy 3 fáradt megyés
püspöknek a bérmálásban segé
lyére legyen, minek következté
ben a bérmálás programmjában 
némi változás állt be, amennyiben 
13-án a fiukat a zárdatemplom
ban Horváth püspök, a leányokat 
pedig a belvárosi plébániatem
plomban Zichy püspök bérmálta. 
Egyebekben a sorrend maradt.

14-én délután a püspök a kül
városi plébániatemplomba ment 
és 15-én ott folytatta a bérmálást, 
de már csak egyedül, mert Hor
váth kalocsai püspök szerdán a 
déli hajóval haza utazott Kalo
csára.

A bérmálás a zárdatemplom
ban is nagy élénkséggel folyt, 
mert a vidék népe is jobban ide 
tömörült. A tarka sokadalomban 
egyszer feltűnt két idegen had
seregbeli tiszt is, kiket Stenge 
alispán kalauzolt a hömpölygő 
népáradatban. Utána járván a 
dolognak megtudtuk, hogy az 
idegenek az antán komissió tag
jai, kik valamely határkiigazitási 
ügyben jártak Mohácson s etno
lógiai érdeklődésük vitte a szin
pompás sokac viseietek közé.

A püspök csütörtök délután 
kíséretével Nagynyárádra utazott.

Vissza akarják hozni a 
baranyai „emigránsokat**!

Ismeretes, hogy a kormány a I 
a külföldre menekültek egy részét 
vissza akarja engedni az országba. I 
És pedig azokat az emigráltakat, 
a kiknek bűne az 5 évi fegyházon 
innen ail. Az erről szóló rendelet 
tudtunkkal mar meg is jelent és 
a magyarországi szociáldemokrata 
párt már szét is küldte megbízot
tait az emigráns fészkekbe, hogy 
összeszedjék azokat, akik haza
jöhet:.ek.

Györki Imre dr. es Propper 
Sándor nemzetgyűlési képviselők 
Belgradcan vannak, hogy a szerb ' 
területen levő szökevényeket össze
írjak es előkészítsék visszatéré
süket.

Így tehát lehet, hogy már nem
sokára itthon üdvözölhetjük Bor- 
bás, Kulin, Maislis es más „elvtár
sakat,“ — ha ugyan hazajönnek. 
Hírek szerint ugyanis a Szerbiá
ban es a szerb megszállott terü
leten elhelyezkedettek elég jó 
anyagi körülmények között van
nak es sokan nem is gondolnak 
a visszatérésre.

Honvágy úgy sem gyötörheti 
őket az után a rög után, amelyet 
idegen kézre akartak juttatni.

A baranyai szökevényeket kü
lönös figyelmébe ajánljuk a ható
ságoknak. Ezeknek a visszatérése 
felkorbácsolna azoknak a borzal
mas napáknak emlékét, amelyet a 
szerbek kivonulása előtt átéltünk.

Ezeket az utolsó napokat, a 
• Baranyai Népköztársaság* vajú
dását mi, akik átéltük, sohasem 
tudjuk elfelejteni.

Nagy a bánata szegény Szeke
res Juliskának. Már három hó
napja távol a vőlegénye, Kutas 
József, a délceg ügyvédjelölt s 
várja várja a leány órák, napok 
hosszait a hirt, hogy hazajön 
nemsokára Kutas József s ott
hagyja a gyülevész hadsereget, 
melyet a proletárdiktatúra toboro
zott össze a szegény félrevezetett 
munkások soraiból s néhány „száj- 
bőriparos" mihasznának kény
szerű csatlakozásával. Ment, mi
vel mennie kellett Kutas József
nek is, mint annyi más komoly 
gondolkozásu fiatalembernek s 
tiszt lett a vörösöknél, a becsü
letesebb, jobb érzésű munkások 
bizalmából, no meg azért is, mert 
a facér szabólegények, a dikics 
és csirizes tál hős lovagjai s az 
élesre fent borotva, olló zsong- I 
lőrjei a hadviseléshez ugyan ke
veset értettek. Ó pedig, a hábo
rúban vitézségi éremmel kitünte
tett, ..signum laudis“-szal diszi- 
tett hős főhadnagy szellemi s er
kölcsi fölényével könnyen ura 
lett a helyzetnek a vörösök fe
gyelmezetlen sorai között.

A románok, csehek, franciák 
és szerbek előnyomulását a vö
rös ezredek nem tudták föltar
tóztatni, úgy hogy az ellenség 
április végén már csaknem a Ti
száig jutott. Kun Béla a szenve
dett kudarcok hatása alatt némi 
fegyelmet teremtett a katonák kö
zött ; megfosztotta a katonákat a 
tisztek választásának jogától s 
visszaállította a parancsnokok fe- 
nyitő jogát. Természetes, hogy 
a fegyelem javulásával május kö
zepe táján a vörös hadsereg ugy- 
ahogy összeszedte magát sőt 
május 18-án újra a csehek ellen 
fordult.

Ez időtájt történt a következő 
eset: Kutas József, csapatának 
élén, egy 70 80 főből álló cseh 
századot pillantott meg, amint 
lassú menetben szállingóztak le az 
átellenes domboldalról a völgybe, 
hol a vörös század indult éppen 
portyázó útjára. A nyugodt me
net élén a cseh tisztnek sajátsá
gos viselkedése Kutasnak, a pa
rancsnoknak figyelmét különösen 
magára vonta, annál is inkább, 
mivel nem annyira ellenségnek, 
mint a békülni készülő ellenfél- : 
nek mozdulataihoz hasonlítottak 
a cseh századnak közeledése, 
taglejtései, összes mozdulatai, fő- i 
lég a hangos beszélgetések után 
ítélve, amint a magyar csapathoz 
alig két kilométerre jutottak. Nem 
voltak már messzebb, mint más
fél kilométerre, amikor a csapat 
vezetője fehér kendőt lobogtat a 
vörösök felé ...

A dolog gyanús kezd lenni. 
Kutas éles szemével észreveszi 
a szemközt jövő csehnek arcán 
a nehezen titkolható kárörömet, 
azért mintha mi sem történt 
volna, zárt sorokban vonultatja 
csapatát a csehek felé. Egyszerre 
csak felhangzik oldalt a csehek fe
lől a csatakiáltás s rohan az alat
tomos had a vörös század felé. 
Mi történt? A csehek kisded

TÁNCA
Borúra derű.

Karcolat a magyar kommunizmus idejéből. — 
A „Mohácsi Hirlap“ eredeti tárcája.

csapata jól tudta, hogy két szá
zad segítség érkezik a sziklafal 
mögül, amely a magyarok elől 
eltakarta a segédcsapatot. Azért 
játszotta a magát megadó, békés 
ellenséget: lassú menetelés, fehér 
kendő lobogtatása; — mind arra 
jó, hogy a magyar csapatot tőrbe 
csalva, egy szálig elpusztítsák.

De Kutas Józsefnek se volt 
ám szalma a fejében ! A század 
bal szárnya erős tüzeléssel fogadta 
a mit sem sejtő segédcsapatot, 
ő maga pedig a megsegített szá
zad ellen indult, nem irgalmazva 
senkinek, még a századosnak 
sem, akit ő maga küldött a más
világra . . .

Még több ily vitézi tette volt 
a rokonszenves főhadnagynak. 
Sűrűn osztogatta a halálos csa
pásokat a gaz cseheknek s csa
patával sok szép győzelmet ara
tott. A vörös hadsereg sikert si
kerre halmozott, a Felvidék tete
mes részét visszafoglalta a cse- 
hektől s annyira sarokba szorí
totta őket, hogy junius 9-én a 
francia kormány elnöke követelte 
Kun Bélától az ellenségeskedések 
megszüntetését. A tanácskormány 
hajlandó volt beszüntetni a vér
ontást és a felvidéket kiüríteni, 
ha az ellenség sem folytatja a 
harcot; de a győzelmes vörös 
hadsereg visszavonásával annyira 
megrontotta annak szellemét, 
hogy a főparancsnok lemondott, 
a fegyelem bomlásnak indult s 
a katonák szökdösni kezdtek a 
frontról.

Minthogy a tanácskormány 
„bölcs" rendelete fo.ytán nem 
volt miért harcolni, Kutas má
sokkal egyetemben szintén odébb 
állott. Elég volt neki közel négy 
hónapon át a gvülevész nép kö
zött hallani a sok szitkot és isten
káromlást, mocskos beszédet és 
kommunista lázitást; nemes lelke 
megundorodott mindettől.

Gondolatai sokszor visszaszáll- 
tak a csendes kis falusi házba, 
hol özvegy édesanyja lakott, a 
község sok éven át közszeretet
ben állott jegyzőjének hátraha
gyott hitvese. De eszébe jutott 
a másik is: az a kis parasztház, 
hol egy szobácskát bérelt az osz- 
tálytanitónő, Szekeres Juliska, 
Kutasi Józsi édesanyjának s az 
egész község apraja-nagyjának 
dédelgetett kedvence, kit okos, 
ügyes viselkedéséért mindenki 
tisztelt és becsült.

A fiatal sziveket már régóta 
összekapcsolta a kölcsönös von
zódás, a tiszta szerelem. Tudott 
erről a jó édesanya, Kutasné is 
s mivel ismerte jól mind a kettőt, 
örömmel látta a fiatalok igaz von
zalmát. Végre hazajött a fiú. El
múlt a sötét emlékű kommuniz
mus is. Kutas Józsi könnyen iga
zolta magát; társai, ismerősei 
tanúi voltak vallásos, hazafias 

I viselkedésének; az ellenforrada- 
I lom nem talált semmi kivetni 

valót rajta. Az uj nemzeti had
seregben mint főhadnagy szol- 

I gál szintén, de már mint száza
dos vezeti oltárhoz a bájos

| menyasszonyt: Szekeres Juliskát
* s * *

A falu kisded templomában a 
szőnyegekkel, virágokkal éké; 
gyertyafényben úszó főoltár elől
esküszik örök hűséget Kutas Jói 
zsef nemzeti hadseregbeli száza
dos Szekeres Juliskának, a köz- 
ség tanítónőjének. A jó öreg pié. 
bános könnyes szemekkel '"áldja 
meg a szent frigyet, hisz’ a vő- 
legényt még ő keresztelte, az 
első szent áldozást is az ő ke
zéből vette a kis Kutasi Józsi 
kinek testi-lelki fejlődését nagy 
érdeklődéssel s figyelemmel kí
sérte a jó öreg mindenkor. A 
kis menyasszony meg lelki gyer
meke, aki naponként fogadja szi- 
vébe-lelkébe, mint tiszta arany- 
kehelybe az ártatlanok örömét, 
a tiszta lelkek édességét, az Üd
vözítőt. Hisszük, hogy az ősz 
pátriárkának az áldása jóváha- 

I gyást nyer fönn az égben is, hol 
a végtelen jóságu Isten trónja 
vagyon. CSERTA JÁNOS.

Ös Mohácson templom 
épül...

Ős Mohácsnak teres síkján templom épül 
Sok, sok ezer elhullt vitéz sírja fölött ; 
Építik azt: ihlett keblek, magas lelkek, 
Hőn dobogó magyar szivek, — szentem- 

[lékek.
. .. Négyszáz hosszú esztendőkig volt jel 

[nélkül
Hősi sírjuk, örökgyászos temetöjök!
Szörnyű, kínos, néma vád volt e temető 
Négyszázadig ország, nemzet, Mohács

[ellen,
De végre im' hozzánk szárnyalt a pa

rancsszó,
Hatalmas, nagy, megrázó és messzehangzó 
A fölébredt kötelesség erejétől;
S e parancsnak nincs ki eílentállni merjen!
Nem is leket eílentállni, mert küldetett 
Ide hozzánk, ki lángoló tíízlelkevel 
Apostoli ékes szóval beszélt hozzánk. 
Részéi annak, aki nekünk legjobb anyánk, 
Édes hazánk s ki szivünkbe honszerelmet 

i Ültetett be, rózsáit is növesztvén fel.
I Honszerelem szép rózsája: hőseinknek
I Tisztelete, szivünk gyásza holtak iránt. 
i Ily rajongó, ily gyászoló honszerelem.
' Amely itt ég minden magyar jó kebelben 

Epiti fel templomunkat sziveinkben,
I Városunknak szentelt földjén, gyászos 

[síkján.
' Látom már én, lelkem látja a templomot, 
! E templomnak ragyogón szent oltárképét: 
' Ott ül trónján magyaroknak Nagyasszo

nya,
A trón előtt térdel Lajos, a korona

| Lábainál, koronája fátyolozott,
\ Sástól, nádtól elborított, jaj de sötét. ■ •

Ott a büszke érsek-vezér, jó Tömörítik, 
Meghajtva az országzászló Drágfi-kézben 
A sok ezer magyar martirt szentnek látó, 
Páncélhordó és infulás piispök-báró, 
Majd főurak és főpapok, mindnek ott ring 
Arcán dicsó halál fénye s árad széjjel.
De lát szemem más képet is, mi nincs festve: 
Győzedelmes ellenünket, törökséget 
Templom előtt délceg hadi paripákon;

■ Bosszú nincsen, se bősz harag az orcákon, 
Ölelésük jut most minden magvar testre, 
S magyar kar is ölel ám volt ellenséget!
Amott tovább sok-sok zászló libeg-lobog. 
Kelet küldte harcos népek serge élén: 
Turániak! — Egytől-egyig testvéreink,

I Akik velünk örök frigyet akarnak mini.
S a magyar nép akkor lészen nagy és 

[boldog,
Ha templomunk ily ünnepet hoz majd 

[felénk ! 
(Budapest, május.)

Dr. TÁRNÁ r KÁROLY.
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A k<-tl;ip.
Valamikor még az iskolában 

haHo’tam egy német órán : .Dér 
;• steht noch einmahl so gut, 
uennian oft heruntcrnehmen tut.“ 
udvarul talán igy hangzik vala
hogyan: -Mégegvszer oly jól áll 
a kalapod, ha ménnél többször 
lekapod “

\'o, de ez csak az iskolában 
v ;t és sokan megtanulhatták, de 
meg többen elfelejthettek. Az 
egyik ezt jegyzi meg magának 
a tanultakból, a másik mást. 
Ahányan vagyunk, annyiféle te
remtményei vagyunk a jó istennek.

Mar niost, ami a kalapot illeti, 
Mohácson külön tanulmány, hogy 
hogyan köszönnek és — nem kö
szönnek az emberek.

Az érzékeny, mindenre reagáló i 
lelkek egészen megrémülhetnek, 
ha a köszönést elemzik és a mo
hácsiak köszönési formáiból to
vábbi következtetést vonnak le a 
műveltséget, az intelligencia fokát 
illetőleg

De nézzük csak sorra őket. 
Van például egy belvárosi keres
kedőnk, aki egyáltalán nem kö- i 
szón — ha rossz kedve van. Va
lahogyan úgy képzeli, hogy a jaró- ! 
kelő ismerőseinek kötelessége azt 
fedni, hogy ő ma milyen kedvé
ben van es, hogy bal- vagy jobb 
labbal kelt-e föl. Ez vezet a mo
hács; típusokban.

A külváros felé van aztán egy 
féltipus. Ez már köszön, de csak 
úgy ercentve a szivarszipka mel
let: Ha vesszük köszönés, ha 
vesszük — lenéző sercintés.

A harmadik sorba tartoznak a 
k csismódra köszönök. Ez pedig 
egy történik, hogy jobb kezük 
mutató ujjával a kalap felé bök- 
'ek. Ebben a kategóriában van
nak a legtöbben.

Valamivel kevesebben vannak 
s következőben, ahol már odáig 
mtottak, hogy meg is fogjak a 
kalapot, de — nem veszik le.

Szerencsére akadnak — bár 
igen kevesen, — akik tisztessé
gesen köszönnek. De ezeket köny- 
nyen meg lehetne számolni, kü
lönben tekintve, hogy vidéki kis
városban vagyunk, előre is tud
juk róluk találkozáskor, hogy igy 
lógnak köszönni, mert ezek kép- 
v.selik a valóban művelt kevesek 
csoportját.

’* égül — hiba ne essék — meg j 
ke., emlékeznünk az előre köszö- 
nőkről, akiket valóban művészet 
megelőzni.

De ezek már aztán alig egy- 
uehányan vannak.

Aki ezeket még nem tapasz
talta, szánjon ra egy délutánt és 
ügyelje csak az embereket. Igen 
erdedes tanulmány, esetleg azok 
is tanulhatnak belőle valamit.
,  f—its.—)

— A Nemzeti Bank részvé
nyeinek jegyzésére kitűzött s a 
múlt héten lejárt határidőt bizony- 
.aian időre meghosszabbították. 

r^szvenyek jegyzései tehát a 
Mezőgazdasági es Iparbank R. T- 
nal folytatólag eszközölhetők.

A Kormányzó 
30-án Mohácsra jön. 
Vitézi telekbeiktatás Vizslákon. .4
hivatalos fogadtatás Mohácson lesz. 

Albrecht főherceg is jön.
F. evi május hó 30-án d. e. 

9 óra 30 perckor külön vo
naton Mohácsra érkezik nagy
bányai HORTHY MIKLÓS, 
Magya rország kormányzója 
-4 Kormányzó ur 0 főméltó
sága vitézi telekbe iktatásra jm 
I izslakra, ahol Frigyes fő
herceg 140 holdat ajánlott fel 
vitézi telek céljára, ahova

Horváth tábornok. 
Deák Ferencz bé
káspusztai. Deák 
Máté magyarbólyi, 
Aradi pécsváradi és 
Takaró sátorhelyi 
vitézek lesznek be
iktatva.

A mohácsi vész 
évfordulójára 

bizonyos lelki szorongással gon
dol minden mohácsi ember. A 
400-ik évforduló országos ünne
pén egész világ szeme, figyelme 
felénk fog irányulni meggyőző
dést szerzendő arról, hogy ez a 
nemzet, mely 1526-ban félaléltan 
kimászott sírjából, tette váljon 
azóta életképességéről tanúságot, 
mutatott-e olyan qualitásokat, 
melyek őt érdemessé teszik, hogy 
Európában, müveit népek között 
helyet foglalhasson. Ma, amikor 
külpolitikai viszonyainkat nemzet
közi hitelügyletekkel szőttük át, , 
hogy a világháború romjait el
takaríthassuk, százszorosán fon
tos és jelentőségteljes lesz az 
1926-iki nagy examen, mert a 
tisztelt publikum a számitó hite
lező szürke szemüvegén át fogja 
nézni vizsgatételünket.

Méltóságteljes nyugalommal, 
fölényes öntudattal kell e vizsgát 
állnunk, ez azonban csak akkor 
lehet, ha megtettünk mindent 
kulturális, politikai és gazdasági 
fejlődésünk, önállóságunk kiépí
tésére, mindent, ami emberileg 
megtehető.

1926-ban nehéz tézisek fognak 
I előttünk feküdni. Hitelezőink kí

váncsiskodni fognak anyagi aktí
váink iránt, riválisaink szociális 
viszonyaink iránt, de lesznek 
turáni testvérnépek is a vizsgáló
bizottságban, kik fajiságunk ismér
veit kutatják. Ez utóbbiak részére 
tiszta képet nem nyújthatunk 
anélkül, hogy Magyarország nép
rajzi viszonyaival megismertessük 
őket. Tettünk-e ez érdemben 
valamit, tettünk-e csak annyit, 
hogy legelőször magunk meg
ismerjük hazánk néprajzi viszo

l'gyanaznapon Aman la
pátnak kölkedi birtokából vi
tézi telek céljaira kihasított 
összesen 40 hold területű tel
kekbe

László György mo
hácsi vitéz, Mader 
és Szigeti sátor
helyi vitézjelöltek 
lesznek beiktatva.

-4 vitézi beiktatás után Sá
torhelyen ebéd lesz.u

Oföméltóságát — akinek 
társaságában Albrecht fő
herceg is lesz — hivatalo
san Mohácson fogadják úgy 
a vármegye vezetősége, mint 

\ más hatóságok képviselői.

nyait? Igen is tettünk! 1889-ben 
megalakult a Magyarországi Nép
rajzi Társaság, hogy megalapítsa 
a hazai népélet tudományos tanul
mányozásának hivatott szerve
zetét. Ez az illustris társaság a 
múlt évben Mohácson tartotta 
vándorgyűlését, melyet az 1926-iki 
ünnepségek előkészítésével s a 
Mohácsi Muzeum Egyesület szer
vezésével hozott kapcsolatba. 
Kölcsönösen kedves és kellemes 
impressiókat hagyott e látogatás 
a lelkekben hátra, amelyről tanús
kodik a Társaság »Ncpélet< cimü, 
úgy kiállításában, mint tartalmilag 
magas színvonalon álló szak
irányú közlönye, melynek egy- 
egy példányát a 400 éves év
forduló ünnepségeit előkészítő 
100 as bizottság minden tagjának 
megküldötte a társaság vezető
sége, említeni is felesleges, hogy 
mily anyagi áldozatot hozva ez
zel. A minden tekintetben nagy 
értékű, gyönyrü füzetért, mely 
három mohácsi vonatkozású köz
leményt is tartalmaz, a százas 
bizottság nevében e helyütt is 
köszönetét mondunk, de egyben 
mindjárt kérjük is a Társaságot, 
támogasson a nagy, széleskörű 
tudás hatalmas fegyverével ben
nünket, hogy 1926-iki nagy vizsga
tételünket szorgos előkészítéssel 
vezethessük sikerre.

Kérjük egyben városunk és 
vidéke intelligens közönségét, 
támogassa ezt a nagyra hivatott, 
felbecsülhetetlenül értékes munkát 
végző Társaságot azzal, hogy 
lépjenek be mennél tömegesebben 
annak tagjai sorába. Az évi tag
sági dij 10 K (szorzószám 1000), 
melyet legalkalmasabb dr. Spola- 
rich Lajos kir. járásbiró, Budapest 
Vili. Rákóczi-ut 29. II. i. a. kül
deni, ki szeretetteljes földisége 
révén az alapszabályokban előirt 
ajánlást is el fogja látni.

Nemzetgyűlési válasz* 
tók névjegyzéke.

A vármegye központi választ
mány közhírré teszi, hogy az 
1925. evre érvénnyel bírandó nem
zetgyűlési képviselővá’asztók ideig
lenes névjegyzékének az egész 
választó kerületekre vonatkozó 
teljes példányai minden választó
kerület székhelyén és pedig Ma
gyarból' es Szalánta községe .ben 
a körjegyző, Villány, Sasd, Mohács, 
Pécsvarad, Siklós és Szentlőrinc 
községekben pedig a járási fő
szolgabíró hivatalos helyiségében 
— annak az egyes községekre, 
illetve szavazókörökre vonatkozó 
részletei pedig külön minden köz
ségben és pedig a jegyzösegnek 
székhelyein a község, illetve kör
jegyző hivatalos helyiségeiben, az 
egyéb községekben pedig a köz
ségek biráinal az 1924. ev május 
havának 15. napjától kezdve junius 
havának 1. napjáig bezárólag köz
szemlére kitéve lesznek Ezen idő 
alatt a közszemlére kitett ideig
lenes névjegyzéket naponként dél
előtt 9—12 óra között bárki be
tekintheti és azokat a köznapokon 
d. u. 2 — 6 óra közötti időben hi
vatalos személy jelenlétében le is 
másolhatja. Az ideiglenes névjegy
zék ellen a felszólalások az 1924. 
év május havának 15. napjától 
30. napjáig az illetékes községi, 
illetve körjegyzőknél irasban ter- 
jesztendők elő. Saját személyét 
illetőleg bárki felszólalással élhet. 
Ezenkívül az ideiglenes névjegy
zékbe fölvett egyének bármely 
fölvétele, vagy kihagyás miatt is 
felszólalhatnak. A felszólalások 
beérkezésük napjától kezdve egész 
az 1924. évi junius havának 14. 
napjáig azon községi, illetve kör
jegyzőnek hivatalos helyiségében, 
ahol előterjesztve lesznek, szinten 
közszemlére fognak kitetni. Mind
azok, akiket a felszólalás joga 
megillet, tehát saját személyét 
illetőleg bárki, egyébként az ideig
lenes névjegyzékbe fölvett egyének 
a beérkező felszólamlásokra egész 
az 1924 év junius havának 14. 
napjáig bezárólag észrevételeket 
nyújthatnak be es pedig minden
kor írásban es ugyanazon községi, 
illetve körjegyzőnél, hol az észre
vételezni kívánt névjegyzék fek
szik. A felszólalások is észrevéte
lekhez az azokban előadottak való
ságát igazoló okmányok és mellé
kelendők és azok átvételéről kívá
natra a községi és körjegyzők 
elismervényt is adnak. A központi 
választmánynak a felszólamlásokra 
és észrevételekre vonatkozólag 
hozandó határozatai az érdekeltek
kel közöltetni fognak.

A LEGÚJABB
LAKÁSRENDELET

MEGJELENT ÉS KAPHATÓ
FRIDRICH OSZKÁR

KÖNYV- ES PAPIRKERESKEDÉSÉBEN.
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Hogy a rendezett tanács ellen 
a faluban a maradiak, akik gyö
nyörűségüket pont abban találják, 
hogy Mohács falu, vagyis Babarc I 
nívóján maradjon, aláírásokat 
gyűjtenek. Valami Kamarás nevű 
egyén es egyik Cselinácz bemen
tek dr. Prakaturhoz tanácsot kérni, i 
hogy lehetne-e még a rendezett | 
tanácsú várossá alakulás ellen 
valamit tenni. Dr. Prakatur nem
leges választ adott, mire elmentek 
dr. Beckhez, furfangos paraszt
logikával úgy számítván, hogy 
a riválisok közül az egyik biztosan 
ellenkezőjén lesz a másik vélemé
nyének . . . Csalódtak. Dr. Beck 
is nemleges választ adott, mire 
egy harmadik ügyvédi irodát ke
restek fel, hol azt a választ kap
ták, hogy: igen, — ha ezer alá
írással a nagyközségi jelleg fen- 
tartását kérik. Erre indult meg a 
kilincseiés a fecskefészkes pitva
rokon s lehet, hogy a maradiak 
megakasztják azt a folyamatot, 
melyen jobb érzésüek annyi idők 
óta fáradoztak s a maradiak dicső
ségére marad Mohács falu♦

A bérmálásnak is meg voltak 
a maga derűs epizódjai. Az egyik 
a püspök fogadtatása alatt történt, 
amikor többeknek feltűnt, hogy 
Papp József ide-oda futkos, pedig 
mar csak úgy csurgott a verej
ték róla.

Megkérdeztük, mi a baj ?
— Lehet ezt még kérdezni is 

— szólt fáradtan :egyintve — 
a mikor a püspök jön a Papp- 
nak elég futni valója akad.

A másik tragikomédia volt és , 
tömeghatásu A jócizésü és Ízlésű 
apátunk ugy.r.is már napokkal 
előbb kihirdette, hogy a bérmá
lásra csak szoiid ruhákban lehet 
jönni. Nosza lett erre riadalom 
A már kész ruhákat egymásután 
vitték vissza a varrodákba kü
lönféle toldások és összevarrd- j 
sok miatt.

Mert bizony mind <divatos» 
volt. T. i. rövid, kivágott, bevá
gott, levágott, hogy lehetőleg 
kevés ruha legyen és nagyobb 
a panoráma.

Akadtak azonban, akik csak 
tréfának vélték az intést, vagy 
pedig azt a nagy kivágást tul- 
kicsinek s úgy mentek el.

Ezekből aztán egy párnak szé
pen megmondták, hogy menjen i 
haza és előbb öltözködjön fel ... i

A többiek pedig megrémülve 
hamar gombostűket kerítettek és 
lett nagy sürgés-forgás, tüzdelés. i 
A ruha ugyan kijött a formájá
ból, de legalább takart.

Ejnye, de jó lenne ezt több
ször is megismételni. Talán ta
nulnának valamit egyesek belőle 
hogy: amit nyíltan mutogatnak | 
es állandóan, az megszokott és 
unalmas lesz. Varázsa csak anna< 
van, amit nem visznek a piacra ...

«

Színhely a séta-fasor. Idő este 

11 óra. Borús sötétség ül, ame
lyet a villany csak nagynehezen 
tud áttörni.

A fasorban egv pádon két jó
kedvű zsidó fiatalember ül, a ko- 
csiuton egy gyanús utazó for
májú idegen.

Egyszer csak a fasor felől a 
sötétben egy elnyújtott hang 
hallatszik.

— K-o-h-n u-r!
Az utazó idegesen felkapta a 

fejét arra néz, de a sötétség 
nem árul el semmit sem. Mégis, 
ami biztos, az biztos : meggyor
sítja a lépteket.

— O - r - ü - n u - r ... hal
lani ismét, mire az idegen még 
jobban siet.

De a zsidó erre, arra — 
hallatszik újra egy-két topogás 
lábbal, mire a kocsiút lovagja 
vad iramban halad a Scháffer felé. 

Másnap Budapesten a cégének 
bizonyára rémmeséket mesélt a 
mohácsi ébredőkről, a korona 
Zürchben 10 pontot esett .. .

Mohácson pedig két jókedvű 
zsidó fiú nagyot nevetve mesélte 
nekünk a verseny futtatást . . .

— Zichy Gyula gróf eskü
tétele. Múlt számunkban jelez
tük, hogy a mohács-szigeti plé
bánián a bérmálás a megyés püs- ' 
pök halaszthatatlan budapesti útja 
miatt elmaradt Azt tudtuk mar 
akkor is, hogy a megyés püspö
köt akkor a kormányzó kérette 
sürgősen magához, de az okot 
csak azóta tudtuk meg. hogy ez 
alkalommal tette le gróf Zichy 
Gyula, mint apostoli adminisztrá
tor a szokásos hivatalos esküt az 
államfő kezébe. Mint értesülünk, 
O Evcellenciája ezek után rövi
desen átveszi az erseki javadal
makat is, n.elvekkel az ő nemes, ' 
nagy lelkének bizonyosan mélyre- j 
ható, nagy tervei vannak a kul
túra es emberszeretet érdekeinek 
ciónii>ZviiiúbtiM<4 3.

— Szent János ünnepély 
Báján. Nepomuki Szt. János nap
ját nagy ünnepséggel, zenés, da- 
lardás, lampionos vizi felvonulás
sal ünnepelték meg Baján. Zöld 
gályákká! díszített diadalkapun at ; 
vitték szt. János szobrát a feldi- 1 
szitett kompba, melybe csak ki
választottak léphettek be jegygyei. 
12 tagból álló tűzoltó zenekar es 
a dalárda felváltva vallásos és 
hazafias dalokkal gyönyörködtette 
a résztvevőket. A kompot lam
pionos csónakok rajzottak körül, 
melyekről gyönyörű tűzijáték tette 
tündériesse a viragillatos, méla 
májusi estet a hatalmasra dagadt 1 
Kamarasdunán. És mindezt a ba- 
jaiak közadakozásból létesítették. 
Nálunk is igy volt ez valamikor 
és úgy faj látni, hogv minden 
szépből, minden jóból, sirbadőlt 
ősök kegyeletes szokásaiból nem 
maradt ránk semmi, csak tülekedő 
versengés, kapzsi vagyonhajsza, 
irigység es kigyósziszegéssel egy
másra tullászkodó torzsalkodás, I

— A alissziótarsulat szociá
lis kurzusán vasárnap, május hó 
18 an a következő előadások lesz
nek : 1. A divat psichologiájáról 
beszél Leszkay Éva missziós nő

ver Budapestről. 2. A cselédkér
dés. Előadó : Szekula Katinka Az 
előadások pont fél 6 órakor kez
dődnek az állami polgári iskola 
rajztermében. Belépődíj nincs

— A rendezett tanács ügye 
folyó hó 13 an rendkívüli köz
gyűlés keretében került a vár
megyén szőnyegre. Jelentés tétetett 
ugyanis arról, hogy a rendezett 
tanácsú várossá alakulást a bel
ügyminiszter is jóváhagyta azzal, 
hogy az államrendőrséget a vá
ros részére nem biztosítja. A mi
niszternek eZ a határozata alapo
san leszállítja azoknak az érvek
nek súlyát, melyek a közjogi 
jellegbeni változást elvi határozatra 
segítették. Mohács a rendőrszol
galat költségein eszközlendő 
megtakarítással akarta a más 
irátiybani költségtöbbletek kiegyen- 
litésct elérni. Egyébként is szinte 
érthetetlen, hogy a kormányható- 
ság akkor, amikor egy államren
dőrségi különítménynek „politikai 
okokból** Mohácson tartását indo
kolt, sőt szükségesnek találja, 
nem vállalja e különítménynek 
pár cmberreli kiegészítését sem a 
rendezett tanacsu Moháccsal, sem 
a fokozott rendőri szolgálatot 
igénylő véghellyel szemben. Hja I 
ha a községek fejlődési törekvése 
a kormányhatóságok részéről csak 
a kegyes tudomásulvételek ked- 
vezményere számíthat, a nélkül, 
hogy a hóna alá nyúlnának a 
községeknek, akkor ne ütközzünk 
meg a maradiságon.

— A Leányklub áldozócsütör
töki jótékonycélu előadására min 
den előkészületet megtett a ren
dezőség. A korhű jelmezeket Ma- 
riházy színigazgató ur bocsátja a 
ferfiszerepiők rendelkezésere, a 
nőiruhak összeállítását helyben 
végzik. Részletes műsort lapunk 
legközelebbi számában hozunk. 
Jegyek előre válthatók a Leány
klub tagjainál. Felülfizetéseket a 
nemes célra köszönettel fogad a 
vezetőség.

— Közalkalmazottak figyel
mébe! Értesítem a Mohácsi El
osztóhely tagjait, hogy a folyó 
ev május havi természetbeni já
randóságuk kiosztása folyó hó 
19-én veszi kezdetét a következő 
sorrendben : 19-én hétfőn délután 
2 órakor kir. Járásbíróság, M. 
Kir. államvasutasok, M. kir Posta
hivatal, Főbírói hivatal, M kir. 
Pénzügyi tisztviseiők, M. kir. 
Pénzügyőrség, Mohácsi Jegyzőség, 
M. kir. Államrendőrség, az összes 
iskolák és a Munkásbiztositó pénz
tár részére. 20 án kedden délután 
2 órakor az összes nyugdíjasok 
es a Mohácson lakó egyéb igény
jogosultak részére. 21-én szerdán 
délelőtt 8 órakor az összes ut- 
kaparók és táviró munkások ré
szére. délután 2 órakor pédig az 
összes vidékiek részére Mohács, 
1924 május 14 én. Mezey József 
elosztóhelv vezetője.

— Az Önkéntes Tűzoltó Egye
sület közgyűlése f. hó 11-én cse
kély érdeklődés mellett folyt le. 
Úgy látszik közönségünk az első
rendű humánus egyesület érde
keivel sem igen törődik addig, 
mig az aktuálissá nem lesz. Bezeg 
városunkban esetleg bekövetkez
hető nagyobb tüzeset alkalmával 
mindenki a tűzoltókat keresné és 
éles bírálatot teljesítene annak 
működése fölött, de ki törődik 
akkor a nemes intézménnyel, mi
kor baj nincs. Schmidt Lajos

I

meleg szavakkal üdvözölte a 
jelenteket és az ülést megnviW 
a választmány által megállapító?, i 
tárgysorozatot letárgyalta. Elti ; 
megemlékezett/oszí Jakab válás? 
mányi tag és Keserics Fér/’’ 
tűzoltó-lelkész elhalálozásáról i 
akiknek érdemei jegyzőkönyviig, 
megörökittettek. FőparancsJ 
jelentésének tudomásul vétek 
után a pénztáros tartotta 
beszámolóját, mely szerint ™ 
Bevétel volt 1923-ban 3,139.1 io k 
Kiadás > > 3,073.247 K

Maradvány 65 8óTk 
Elnök indítványára dr. RüU 
volt főparancsnok, most tisztb 
főparancsnok tavai elmaradt 25 
éves főparancsnoki jubileumának 
megünneplése céljából bizottság 
kiküldését határozta el a köz
gyűlés. Keserics Ferenc tűzoltó
lelkész elhalálozása révén az állás 
üresedésbe jött ezen állás betöl
tésére 3 tagú bizottság küldetett 
ki, kik dr. Frey János apát-plé
bános urat kérik fel. A közgyűlés 
kimondotta, hogy dr. Riill Béla 
tisztb. főparancsnok és az egyesü
let mindenkori lelkésze a választ
mánynak hivatalból tagjai szava
zati joggal. Végül az indítványok 
során Toldy Ignác alelnök indít
ványára a közgyűlés örömének 
adott kifejezést Ó Főméltósága 
Horthy Miklós Magyarország 
kormányzója ellen a közelmúlt 
időben elkövetett merénylet siker
telensége fölött. Mely után elnök 
a közgyűlést bezárta.

A pécsi kereskedelmi iskola 
cserkészcsapata május hó 25-én 
Mohácson az Iparosok Olvasó
köre kerthelyiségének megnyitá
sánál érdekes programmal fog 
közreműködni, melyre a kedves 
emlékű iványi dr. volt mohácsi 
belvárosi káplán, jelenleg a pécsi 
Emerikánum prefektusa animálta 
az ifjúságot. A helyi társadalom 
széles rétegei érdeklődnek a rend
kívül kellemesnek Ígérkező mu
latság iránt, melynek programmja 
még végleg megállapítva nincs, 
de jövő számunkban már erről 
is részletesen beszámolhatunk.

— A Mohács—Pccsl Vasút 
nyári menetrendje f. évi junius 
hó 1-én i.ep éietoe a következő 
vonatokkal. Indul Mohácsról 1 sz.
4 50, 3 sz. 
21 sz. vv. 
közvetlen
négy vonatnak van. Budapest felé 
az 1 es 3 sz. vonatnak gyors, az
5 sz. vonatnak személyvonat csat
lakozása van. Pécsről indul 4 sz. 
8 00, 6 sz. 19*15 és 22 sz. vv
14-05 órakor. Mohácsra érkeznek 
10-30, 22 17*13 órakor. Villány
ból indul 2 sz 6 10, érk. Mohácsra 
7 00 órakor, 
vonat. A 2 
szerdán és 
hácsi orsz. 
lekednek.

— Az idei gyümölcstermés 
a földmivelésügyi minisztérium il 
lető szakosztályának megallapitasa 
szerint nagyon rossznak igérlce 
zik. A egnagyobb gyümölcstermő 
Kecskemét vidékének termését t 
zivatarok tettek tönkre, más vidé 
keket a jégverések s országszerte 
a lehetet.énül abnormális időjárás 
viselt meg. A szőllő is kétségbe 
ejtően gyenge hozamot iger a hor 
ribilis költségekkel szemben, í 
melybe a szőllőkuítura ma kerül 
A fakadás nagyon silány, sőt fel 

7'50, 5 sz. 19 00 és
14 órakor. Pécs felé 

csatlakozása mind a

I

A 6 sz. vonat gyors 
es 3 sz. vonatok csak 
szombaton és a mo- 
vásarok napján köz
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tűnőén sok tőke niaiadt el, intert 
s a legsilánvabb termesre van 
Llrttás Persze, hogy persze, most 
aztun megindul a ' érésiét a bor 
.■tan nem csak a hazai fogxasz- 
tasban, de külföldről is. hanem a 
nazdak’ban egyáltalán nincs eladó 
hajlandóság, mert látják, hogy 
8Z idén hiaba csurgóit a \ ince. 
/'sak szenatermés ígérkezik bősé
gesnek, a minek ismert következ
ménye lesz, hogy emelkednek a 
j usarak es a kocsifuvar. Már mi- 
nalunk csak ilyen a — ráció.

__ a Mohácsi Alr. Ipartestü- 
iet 1924. évi május hó 25-én 
lelelótt 10 órakor az Ipartestület 

sajat házában Széchenyi-tér 1030.) 
rendkívüli közgyűlést tart. Napi
rend tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 
2 A városi képviselőtestületi vá
lasztások melletti állásfoglalás. 3 
A testületi ház tatarozási költsé
geinek tagdijak után való kivetése. 
4. Indítványok.

— A kényszerkölcsön meg- 
felebbezhetö. A kik a reájuk ki
rótt kényszerkölcsön összegét ma
gukra sérelmesnek találják, a ki
rovás ellen felfoly amodással élhet 
nek A leszállítást kérő felebbezé
sek kellő megindokolással 8 napon 
belül az .Adófelszámolási Bizott
ság’ címére a községházán adan
dók be.

— Diluvitaurus. Van a város
nak egy utcája, melyet meg ötle
tes apair.k „Venéciá“-nak keresz
teltek es igen találóan, mert ez az 
utca nagyon emlékeztet a lagúnák 
városara. Valamikor valamelyik 
elöljáróság az itt meghúzódó és 
even at büzlő pocsolyák leveze
tésere huzatott is az utcán végig 
eg\ jó széles hton kanálist, a 
mehet „Grand Canál“-nak nevez
tek el, de ennek oldala idők múl
tával bedőlt, mit majd talán a 
rendezett tanácsú Mohács városi 
mérnöke sziveskedend észrevenni 
Az ilyen nedves esztendőben az
tán hat áll a viz a Venéciában s 
a piszkos ár felnyomódik a vele 
faraiéi futó F'úzfa-utcába is, hol 
mar egész tavaszban azon törik 
a fejüket az emberek, hogy va- 
Ir.mi hajós szállítási vállalatot ala
pítanak. Ez a Fűzfa-utca neveze
tes arról, hogy ott egy háziúr ku
tyájának a körmei között uszó- 
hártyák nőttek. Egy átutazó ter
mészettudós megvizsgálta a ritka 
állatot s úgy találta, hogy az egy 
korcspéldanya az ősi .Diluvitau- 
rus’ nak. Hát ha az elöljáróság 
nem segít a Fűzfa utcai viszonyo
kon, félő, hogy ott meg majd a 
vízilovak is megtenyésznek.

— ,A házbéradó áldozata* 
címen múlt heti számunkban meg
jelent hirecske tartalma a városi 
pénztári hivatal személyzetében 
azt a feltevést keltette, mintha 
újsághírünket bántó célzattal a 
pénztár személyzetére vonatkoz
tattuk volna. A pénztári hivatal 
főnöke e tárgyban — nyilván ki
oktatási célzattal — energikus 
hangú tiltakozást intézett hozzánk 
s a hirecske hézagait zárjelek közé 
főtt szövegtoldalékokkal egészíti 

antely szövegtoldalékok nem 
kis rabulisztikaval az ő serelmeik 
jogosságát igyekeznek bizonyítani, 
'gy : állítólag valaki azzal utasí
totta el (Gergurovitsot), hogy (ha 
nincs elég pénze az adófizetéshez) 
hat akkor menjen haza és akassza 
tel magát. Ezt a sértő szándékot 
óelemagyarázni akaró metódust 
mi *s átvehetjük fordított célzat

tal. Azt irtuk, hogy • Gergurovits 
György ,3 éves mohácsi háztu
lajdonos f. hó £>-an a hazberadó 
ügyében járt a városházán, (de 
cgv szóval sincs mondva, hogy 
a pénztári hivatalban hol méltat
lankodott, hogy nem kap annyi 
bért, a mennyi adót követelnek 
tőle (Az nem ismeri a mohácsi 
viszonyokat, a ki nem tudja, hogy 
akárhány polgár elmegy ügyes
bajos dolgában a városházára, ott 
találkozik sógorral-komával, nag\ 
dohogással elmondja a baját s 
aztan hazakocog anélkül, hogy a 
kapualja, vagy az ámbitusnál bel
jebb lett volna.) Állítólag valaki 
azzal utasította el, (ez lehetett a 
sógora, komája) hogy: hat akkor 
menjen haza és akassza fel ma
gát (Ezt a kitételt városi alkal
mazottnak iniputálni eszünkbe sem 
jutott volna, i És Gergurovits 
György hazament és felakasztotta 
magát. (Itt a hirecske poénje, a 
melyért megiródott, az a cinikus, 
könnyelmű elhatározás, mely az 
élettel, mint egy pipa krzsákkal 
játszik A hírnek a pénztári sze
mélyzet feddhetlunségéhez, büszke 
presztízséhez semmi köze nincs, 
legfeljebb annak kijelentésere szo
rítkozunk még, hogy a mikor ren
dezett tanácsú varossá alakulás, 
tagosítás, hegyközség stb köz
ügyéinél igaztalanul annyi szen- 
vedelmes kifakadás, agresszív tá
madás intéztetett egyes osztályok 
részéről a városi tisztviselői kar 
ellen, nem csak nem siettünk soha 
e közhangulat harsonás herold- 
jaiva szegődve magunknak nép
szerűséget vadaszni, hanem ellen
kezőleg mindig mereven es szilár
dan, söi bizonyos ostendativitás- 
sal állást foglaltunk az ellen, ak
kor nem szolgáltunk rá, hogy egy 
ilyen kis nyúlfarknyi, ártatlan hi- ; 
rünkbe a sértő szándékot akarja | 
a tisztviselői kar belemagyarazni.) j

— Anya- és csecaemövédö 
nap. Múlt számunkból anyag
halmaz miatt kimaradt, hogy a 
külvárosi iskola f. hó 4 en szép 
sikerű anya- es csecsemővédő 
napot rendezett, melynek előadója 
Vidákovics Katalin tanítónő volt, 
ki tartalmas, gondolatokban gaz
dag előadásban ismertette tárgyát. 
Előadás előtt és után énekek, sza
valatok s mese tettek a kedves 
műsort változatossá.

Kiirschnerék hangver
senye iránt általános az érdek
lődés és bizonyos, hogy a Bel
városi Kaszinó terme zsúfolva lesz 
28-án este Alább közöljük az est 
műsorát, amely kiváló műélvezetet 
igér Mohács közönségének. Kez
dete este 8 órakor. Műsor: 1. Bach: 
Air. Schubert: Ave Maria. Chab- 
rano : La caccia (hegedű). 2. Puc
cini: Tosca imája Schubert: Dér 
Lindenbaum. Schubert: Die Fo- 
relle (ének). 3 Vieux temps: Bál
iadé, et Polonaise (hegedű). — 
Szünet. 4. Brahms: Nicht mehr 
zu dir zu gehn. Brahms: Wie- 
genlied. Bizet: Se guidilla a Car
menból <ének). 5. Sarasate: Zi- 
gennenveisen (hegedű). 6 Liszt: 
Loreley. Lavotta: Mezei bokréta. 
Kacsóh .• Regés enek. Kisérő: 
Vadas Gábor tanár. Jegyek kap
hatók : Káldor Oszkár, Kiéin Jenő, 
Glaser József, Meltzer Emil és 
üzletében.

— Pitymallik. Mindig mondtuk, 
hogy a trianoni gazságot nem 
lehet egy pár irredenta nótá
val elintézni. Mindig mondtuk,

hogy meg kell várni a külpoliti
kai konstellációk kedvezőbb ala
kulását s ime az események már 
kezdik igazolni a mi álláspontun
kat. Az oláhot támadja az orosz 
szovjet Besszarábia miatt, az oláh 
érzi, hogy annak az istentelen- 
ségnek, melyet velünk szemben 
elkövetett, készül a megtorlása s 
a nyomorult, gyáva bitang, Európa 
piszok Kátsacigánya menten meg
hunyászkodott, könyörgésre fogja 
a dolgot. Visszakinálja semleges
ségünk ellenében Máramaros, 
Szatmár, Bihar, Arad, Csanád, 
Békés és Krassószörény várme
gyéket. No lám! Ez után majd 
jön a szerb: Baranya, Bácska, 
Bánáttal, — aztán a cseh gom
bóccal majd csak elbánunk úgy 
Istenigazában. Csak egyet nem 
szabad felejtenünk: azt a gyalá
zatos sok perfidiát, melyet román, 
cseh ellenünk minden lelkiismeret- 
furdalás nélkül elkövetett. Amit 
székely testvéreink román igában 
elszenvedtek. Amit a pemák négy 
éven át a harctéren bűnözött s 
amit tőle szerb, orosz fogságban 
fiaink véresen kínlódtak.

— A mohácsi téli kikötő. Min
denki azt tegye, amire elhivatva 
van. Mohácson már évtizedek 
óta szidnak valakit, akit okolnak 
azért, hogy Mohácson nincs téli 
kikötő, pedig csak nem jött el 
még a ki ennek kivitelére elhiva
tott. Piánk Vencel köztiszteletben 
álló polgártársunk most, jól meg
érdemelt penziójának szabadide
jét arra használta fel, hogy ter
vet dolgozott ki, melyet a MFTR 
utján terjesztett a kereskedelmi 
miniszter elé, mely a mohácsi 
téli kikötő részletes tervezetének 
terjedelmes elaborátumát tartal
mazza. A tervezet egyaránt nagy 
fontosságú a dunai hajóstársasá
gok, mint Mohács város érdekei 
szempontjából s azért azt a ren
dezett tanácsú városnak, Mohács
nak is teljes erejéből támogatnia 
kell. Hallomás szerint állami kotró
gépek még a tavasz folyamán 
megkezdik a Cigányzátony mel
letti dunai holtág mélyítését s a 
téli kikötő gyors tempóban fog 
készülni. Piánk Vencel polgár
társunknak az eszméhez szívből 
gratulálunk.

— Szegény jó öreg kecskefő- 
számadó. Mig élt, nem tudott a 
világ, csak adósságairól. Az euró
pai udvaroknak amolyan kitar
tottja volt, ki mint a féle szemér
mes szegény, bizonyos úri non- 
chalanccal, sőt nyegle aplombbal 
vágta zsebre az alamizsnát, itt- 
ott a kiutalt apanázst. A mikor 
a szép leányait tőkésítette, vala
mivel javult a helyzete, ekkor 
meg apró szélhámosságairól, tág 
lelkiismeretről tanúskodó speku- 

, lációiról beszélt a világ, most 
aztán egyszerre tele vannak a 
külföldi lapok egy hírrel, hogy 
a zágrábi pénzügyi palota egyik 
lezárt szobájában megtalálták Ni- 
kita király kincseit. Múlt évben 
a montenegrói királyi ház feimér- 

1 hetetlen történelmi becsű irattá
rát fedezték fel Cetinjében, pedig 
talán az egész királyi család is
meretlen volt a betűvetés mes
terségével, most meg meglepő 
mennyiségű arany és ezüst kész
letről beszélnek. Ugyan hagyja- 

: nak békét az öreg szunnyadó 
■ emlékének és ne profanizálják 
[ holmi dáriusi mesékkel, ki csak 
| garasos kölcsönökkel uzsorásko-

dott szomszédos kecskepásztor 
alattvalókon.

— Arvizveszedelem. A Duna 
vízállása oly magas, hogy • már 
messze túllépte a partokat es csak 
árvédelmi intézményeinknek kö
szönhető, hogy még Szeged sor
sára nem jutottunk. A viz nyo
mása óriási, a kutak bezzek bő
velkednek most vízben, de nem
csak a kutak, a pincék is telve 
vannak. A kölkedi ármentesitő 
társaság mulasztásából a Hosszú 
és Rózsa utcák is telve vannak 
vízzel, mert a dunai zsilipet el
késve zárták le A Rózsa-utcán 
pár napig csak csónakkal lehetett 
járni s holdas éjszakakon Bai\.a- 
rola mellett gondolázott ott a sze
relem . . Tegnap az a hir járta 
a várost, hogy Mojzes János 
malma a túlsó part mellett el
süllyedt s csak a tetőzete latszik 
Tudósítónk rögtön a helyszínére 
sietett, de a hír csak annyiban 
bizonyult valónak, hogy a hajo- 
ács javítása alatt álló malomba 
felbontott oldalán a rendkívül 
magas viz behatolt.

— Halálos kimenetelű üzemi 
baleset. Filákovics Jakab, Fila- 
kovics Mátyás püspöktemplomt 
sekrestyés fia, a közismert szelíd 
Jaksa a Schwartz-féle fatelepen 
dolgozott. Folyó hó 8 án a fűré
szelő gép mellett foglalatoskodott, 
a mikor is egy lécet a gép oly 
erővel vágott hastáji részén sze
gény Jaksához, hogy összeesett 
Felocsúdva még sajat labán ment 
haza szüleihez, ott azonban éj
szaka belső elvérzesben meghalt. 
Az egyetlen reményüket vesztett 
szülők iránt a külvárosi hívek 
közt általános a részvét.

— Az öreg Princ bácsiról 
két ízben is megemlékeztünk la
punkban a szegényházba került, 
de tudósítónk tévedése alapján 
mindig Princ Györgynek neveztük 
őt. Most Princz György mohácsi 
kovács mester egy levélben kéri 
e tévedés helyreigazítását, mert 
az öreg szegényházi Princet Jó
zsefnek hívjak. Princz György 
nevű kovacsmester egyedül ő van 
Mohácson, ő pedig közellátásra 
nem szorult.

— A híres Bachkorszakból. 
Mohács nagyközség irattárán egy 
akta feküdt el, még a szerbek 
kilószám el nem adták az irattárt. 
Ebből az aktából az akkori hiva
talos tónus eredeti diskantja sivit 
ki, melyet érdemesnek tartunk itt 
reprodukálni. Az akta így szol; 
„846. Bata M. Város Birájától. 
Tekintetes Polgármesteri Hivatal
nak Mohátson. F é 2510. számú 
hivatalos megkeresesd kaptsán 
tisztelettel válaszoltatík, hogy 
Mohátson elhalt bizonyos Paks; 
Zsuzsánna áltálunk Csupán szü
letésére nézve ismertetik ide va
lónak lenni, különben pedig Ba
ranya Megyében fekvő Beremen 
községbeli illetőségű, a hova több 
évekkel ezelőtt bizonyos Szabó 
Mihályhoz ment férjhez, kinek 
elhaltéval Szabó János edes gyer
meke lépett a gazdasag folytatá
sára, kivel és miért? miért sem? 
azt határozottan nem mondhatjuk 
összve nem férhetvén, fiát oda 
hagyva, élelme keresetét koldu- 
tassal gyakorié. Léteznek továbbá 
az elhunytnak két testvérei, kik 
közül Paksi János helyben, Paksi 
Sándor pedig a Kölkedi Csárdába 
mint szolga foglalkozik, mind-
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Retten vagyontalan naplopók, 
L savargó, lókötők és Akasztófara- 
valók Báta December 10-én 1858. 
Herceg jegyző Kis Mihály Bíró. 
Érdekes az ak:a indorzataja is, 
mely következő; Bzn. 2510. Wird 
zur’gefálligen Kentnissnahme gé
gén Rüklage dem Herrn Dot 
W’eismandl übermittelt. Bürger- 
meisteram: Mohács am 1< 12 8o8.

Dér Bürgermeiter 
HAAS.

— Az elüljáróság közhírré 
teszi, hogy a m. kir. pénzügy
minisztérium a folyó évre a saját 
használatra való dohánytermelést 
— ezúttal utoljára — ismét enge
délyezte Sajat használatra való 
dohánytermelésre csakis azok 
nyerhetnek engedélyt, akik hiva
tásszerűen kizárólag mezőgazda
sági termeléssel foglalkoznak, 
földjüket saját maguk művelik s 
jövedéki kihágás miatt büntetve 
nem voltak. A mezőgazdasagot 
csak mellékfoglalkozásként űző 
kisiparosok, kereskedők, ipari vagy 
gyári munkások, tisztviselők stb, 
tehát ily engedélyt nem nyerhet
nek. Az engedély csakis 100 pa

lánta termelésére szól, tekintet 
nélkül a pipas családtagok sza
mára. Az engedélyért a termelő 
342000 K engedély illetéket, a 
bejelentő lapokért nyomtatvány 
költség címén 3000 K-t a jelent
kezéskor az elüljaróságnál köteles 
előzetesen lefizetni. Aki dohányt 
termelni szándékozik e szándékát 
az elüljáróságnál t hó 20-ig be
jelenteni tartozik. Ezen határidőn 
túl a bejelentések nem fogadtat
nék el. A termelésre vonatkozó 
részletes feltételek az elüljáróság
nál megtudhatók.

Elüljáróság.
— Anyakönyvi bejegyzések 

szerint 1924. május hó 9-tól 
i 1924 május hó 16-ig. Születések : 

Novics V erona, Török János, Tasi 
Mária Éva, Budzsáklia János, 
Pecsuvácz Anna, Lukacz Margit, 
Dobler Brigitta. Házasságkötés: 
nem volt. Halálozások: Bárácz 
János 45 éves, Filákovics Jakab 
23 éves, Horváth Jenő 17 éves, 

i Lukics Antal 67 éves, özv Gulyás 
Andrásné 87 éves, Rupert Péter 
Pál 45 éves, özv. Dőry Jánosné . 
46 éves, özv. Told Jánosné 87 ' 
éves, Szfcjcsán Antalné 28 éves. |

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

A Levente T. E. csapata, amely
ben ez alkalommal több ifjúsági 
játékos is fog szerepelni, vasár
nap Baján megy és ott a Bajai 
S. E.-vel mérkőzik. Az erősen le- 
handicapelt Leventének kévés az 
esélye a győzelemre, a vezetőség 
csupán sportszerűségéről kívánt I 
tanúságot tenni, mikor gyenge 
csapatat is szerepelteti s egyben 
az ifjúsági játékosokat neveli ko
molyabb mérkőzésekre. Az össze
állítás a következő lesz : Német
varga, Puppi, Leovics, Orkics, 

_____________ 1924- május 18

Kiss, Schmidt, Krosits, Haffn. 
Péter, Nagy, Szűcs. Tartalék 
Szmerkács.

25-én a pécsi kereskedelmi k 
kóla válogatott csapata lesz 
Levente vendége.

A múlt vasárnapra kitűzött de 
a nagy esőzések miatt elmarad- 
Testvériség—Bajai MTE mérk£ 
zés vasárnap lett volna megtartva 
Azonban mint lapzártakor értése 
lünk a Bajai M T. E. lemondta 
a mérkőzést. Helyette a Pécsi 
Sport Club jön és mérkőzik a 
Testvériséggal. Kezdete d. u. 5 
órakor.

A magyar válogatott csapat 
csütörtökön indult Párisba az 
olympiádra, ahol először 26-án 
fog a lengyelekkel mérkőzni. Út
közben, 18-án a svájci válogatót- 
tál játszik Zürichben.

Nagyszabású propaganda sport 
nap rendezését vette tervbe a Test
vériség S. E-, melynek rendezé
sébe belevonná a Leventét is.

Laptula|danos és kiadó:
FRIDRICH OSZKÁR.

(MWoEE

MIT BÁMÉSZKODSZ PAJTÁS

BE rTq a

TUDOD, HOGY 
A LANGER-HÁZBAN

VALAMI KÉSZÜL

OTT A RITTER ÓRÁS MELLETT
A VARGA GÉPGYÁR KÖZELÉBEN



1024. május 18. MOHÁCSI HÍRLAP 7

WIRDETÉ/gk
i*

A pécsik ir. Törvényszék

P. 1523 192< szám.

Hirdetmény.
A pécsi kir. Törvényszék köz- 

teszi, hogy Báli Andrásné 
Varga Erzsébet mohácsi 

fakés részéről az 1911. I t.-c. 
-;. Varak 1 pontja alapjan elő- 
-er esztett kérelem folytán az 
Utólag eltűnt Báli András volt 
- h.i.si lakos holtnak nyilvánítása 
iránt az eljárást a inai napon 
megindította es az eltűnt részére 
..gvgondnokul dr. Schmidt Miklós 
J-vvéd mohácsi lakost rendelte ki.

Felhívja a kir. törvényszék az 
sitdntet és mindazokat, akiknek 
az eltűnt eletbenlétéről tudomásuk 
var:, hogy a bíróságot vagy az 
ügygondnokot az eltűnt életben- 
léteről értesítsék, egyszersmind 
koz bek azokat az adatokat, ame
lyekből az eltűntnek életbenléte 
megállapítható, mert ellenkező 
esetben a biróság az eltüntet a 
jelen hirdetménynek a Budapesti 
Közlönyben történt beiktatását 
ke. vető naptól számított egy' év 
letelte után biróilag holtnak fogja 
nyilvánítani.

Pécs, 1924 évi április hó 15. 
napján.

Dr. Lutz s. k. trvszéki biró.
A kiadmány hiteléül Gaál László 
s. k. főtiszt.

Egy könnyű

Szína <lo liia
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
A Mohácsi Mezőgazdasági 

és Iparbank mint szövetkezet 
Telszámoló bizottsága a szövet
kezet végelszámolását a követ
kezőkben hozza köztudomásra:

A szövetkezetnek a Mohácsi 
Mezőgazdasági és Iparbank Rész
vénytársaságba történt beolva
dása folytán a Részvénytársaság 
10 000 drb 1000 K névértékű 
'eszvény átadása ellenében átvette 
3 szövetkezet aktíváit és passi- 
va’!_ és pedig: V agyon: készpénz 
~ 859.012.85 K, Jegyintézeti kö
vetelés 11.086.30 K, Postataka- 
rekp. követelés 11.652.— K, Váltó 

urb 8 537.195. — K, Kötelezvény 
in írb 3 878.740.— K, Jelzálog 
jO drb 167.027.59 K, Folyószámla 
adósok 13 drb 13.134.763.— K, 
’ntezet! ház 197.000 K, Értékpa- 
or\n^^?á00.— K, Felszerelés

30, K, Más pénzintézeteknél 
e'6elyezett 67.186.072.75 K, Pénz- 
•ntezeti Központi üzletrész 2800 
K- Teher: XXII-XXVI. évtársu- 
7 es osztaléka 918.762.45 K, 
•artalekalap 9.445.73 K, Takarék- 

p ’f1 377 könyv 22.782.491.— K, 
■ sziabetet 15 könyv 72.397.424.20 
t őre bevett kamat 667.200.— K, 
A szövetkezet 1923. évi tiszta 
r‘> eresege 2.152.526.11 korona.

•’ohács, 1924. évi május hó 
13 napján.

A felszámoló bizottság.

r
A „Mohácsi Hírlap" 
Baranyában a legtöbb 
példányszámban meg

jelenő hetilap, tehát 

hirdetései 
feltétlenül eredményesek.^

V

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezá
rására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

f 
! A MELTZER drogéria 

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

Linóleum
MARX féle Borostyán 

Zománc
Marx-féle zománclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló tparkett) fényesítő és 

padlóbeeresztö paszta.
Gyógycognae,likőrök és likőr

eszenciák.

^Reklám árak! Telefon 128.
C4«C«CC

♦ s

löMIcladá*!
140 négyszögöl szántóföld 

búzával bevetve, a mohácsi 
szigeten eladó. Bővebbet

ERDŐS GYULA
fűszerkereskedésében Danapart.

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

gazdasági kirendeltsége. 
Telefon: 133.

Felhívás.
A Baranyai Kisgazdák hitel 

és gazdasági szövetkezet mo
hácsi fiókja felhívja mindazokat, 
akik rézgálicot jegyeztek, hogy 
azt a kapott fizetési elismervény 
ellenében minél előbb vegyék át 
és szállítsák el.

Baranyai Kisgazdák 
Hitel- és Gaxdasagi Siövetkexet 

Mohácsi Fiókja.

Egy segéd 
és egy tanonc 

felvétetik

FÜHHEB GYULA
fényező és kárpitos.

[ö][ö][ö][ö][ö][ö][ö][ö][ö][ö][ö][ö]  

A keresztény irányzatot 
nem azzal támogatjuk, 
hogy feltűnően, vagy hallga
tagon helyeslünk neki, hanem 

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.
[□|[S](öj[ö]fö][3][B][Bj[öj[öj[ö][a

..Tessék” 
aranyvégű szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a 

ZSUZSITS tőzsdében 
városházával szemben.

1 pár keveset használt női 
magas 

fűzős cipó 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedésében MOHÁCS, 
Kardos Kálmán utca 148. sz.

_______________________________________________________________

Egy bútorozott szoba 
magányos úriember

nek kiadó.

Cím a kiadóhivatalban.

Első Mohácsi Műszaki Özem
JAVÍT író- és varrógépét 

KERÉKPÁRT, 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMERŐT.

Kerékpár alkatrészek és villany- 
cikkek raktára.

Schaffer Károly
technikus.
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KERESEK 
bérbe azonnalra egy házat 

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

HÁZELADÁS. 
Barat es Vadász-utca 373. sz. 
sarokház eladó. — Érdeklődni 
a tulajdonosnál lehet.

Fiad árak:
a szerdai hetipiacon

.... 330.000

.... 280.000
. . 280 000

Búza
Zab
Rozs
Tengeri morzsolt uj 260.000
Árpa .... 280.000
Bab . . . • 550.000

» « » » » « »

K
K
K
K
K
K

hírlap___________

Vasárnap délután 
azaz május 18-án 

csak SCHMIDT gyógyszertár 

lesz nyitva.

E héten csak SGHMIDT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

••

I. rendű sásmentes 

s é 11 a 
olcsón kapható. GYÖNGYÖSSI 

ház Kossuth Lajos utca.

Hladó
25—30 méter széna.

Cim a kiadóhivatalban.

G 
g 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G

VORISEK LAJOS
divatáruháza

ffi 0 HÁCSTELEFON 127. TELEFON 127.

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

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

kendők.

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág* és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bór-ridiköl 

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak 1

___________ 1924. májusjg^

IT i r <lo sm o n 
a Mohácsi Hírlapban! 
Előfizetéseket és hir
detéseket a Mohácsi 
Hírlap részére felvesz 
a kiadóhivatal (Telei. 67.) 
és Zsuzsits tőzsde.

Foghúzások, fogtömések, 
platin-, aranykoronák es 
hidak, egyes fogak és tel
jes fogsorok jutányos árak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fogásMtl wutermebeu él hboratorinnaaban 

MOHÁCS, Felsó ÜBaa-sor 478. se. sírok. 

Vidékiek azonnal kielégittetnek.

EI a <1 ó
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó.
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

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.

2 kiló használt rongyért 
! kiló finom kenyérlisztet ad 
Landaaer gőzmalom, Mohács. 
■ — —I Mi B— ii

ELADÓ.
ii A Czernik dűlőben 1189 n 

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

Cim a kiadóhivatalban.

Géplakatos tanoncok

9
9•5•5
9
0
9
9
9
9
9
9
9
9

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

Cégtulajdonos: SCHÁFFER KÁRORY technikus.

MEI.TZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplője. 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 are es 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben, 

v --------------J

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizál.ls.

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

CSERNAVÖLGYI 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pc.npás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. KLs Alajosné, Mohács.

Kiváló jó bor, must, tej és szesz- 
merökböl állandó raktár.

A legjobb minőségű

magas fizetéssel rövid idő 
alatti felszabadulásra felvé

tetnek
VARGA gépgyárban.

SCHLICK-NICHOLSON 
4'P-es magánjáró cséplőgépek, fél
stabil, stabil, velőgépek és minden 
gazdasági gépek a legolcsóbban 
kaphatók RÉSZLETFIZETÉSRE is 
Kruppa l^iiacuál 

Mohács, Árok-utca III. szám.
Továbbá kapnafós

1 db 1 éves Hofher ésSchrantz cséplőgép elevátorral 
5 u „

12 l£- „ H V) „

6-os Magyar áll.
Hofher és Schrantz 3-as
3 lóerős benzin motor
900 mméteres jókarban lévő Unrauch cséplő.

y

n r>
lokomobil

X

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és

Budapest, Kossuth Lajos u. 15. 
Továbbá a világhírű

Zeiss Punktál 
szemüvegek és orresiptetókból 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő és nászaján
dékokból nagy vá'aszték.

Mérlegképes könyvelő’ 
délutáni órákra ajánlkozik. 

Cim a kiadóhivatalban.


