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Vitézi telekbeiktatás Sátorhelyen.
Magyarország Kormányzója Mohácson. Lelkes fogadtatás a pályaudvaron és az útvonalon, 

a Kormányzó.

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefonsz. 67.

A telekbeiktatás. 14 óra 30 perckor indult vissza Mohácsról

Az állomásépület és kör
nyéké ünnepi díszben. Zász- 
’ok. virágok, futószőnyegek j 
művészi elhelyezésben hirde- ■ 
tik. hogy Mohács történelmi 
földje magas vendeget vár: 
Magyarország kormányzóját, 
vitéz nagybányai Horthy 
Miklóst, aki Sátorhelyre jött 
nvolc magyar vitéznek vitézi 
birtokát átadni.

Pontosan 9 óra 30 perckor las
san begördül a különvonat es a 
lépcsőkön latható lesz a kor- j 
manyzó alakja. Hatalmas három- j 
szoros t jen dörög be a tavaszi 
napsütésbe s a kormányzó tiszte- I 
iegve, mosolyogva lep ki a ko- . 
csihol.

A pályaudvar perronján sor- I 
falat hilr.ak a katonaság, a var
megyei, közbiztonsági es a helyi ( 
haicsagok képviselő; es kaionas 
sorrendben és rövidséggel jelent- I 
keznek:

1. Vas Ferenc, a mohács
pécsi vasút vezérigazgatója,

Vogt Waldemár taborno'-, j 
a ni. kir 4. vddr. parancsnoka és 
vitéz Somkuthy József vezérkari I 
ezredes, a m. kir. 4. vddr. vezér
kari f( nőké,

3. Pekry József ezredes, a pécsi , 
m. kir csendőrker. parancsnoka, I

4 Mocsáry Karoly alezredes, 
a mohácsi vamőrszakasz parancs
noka,

5. vitéz Déry Ernő sorhajóhad
nagy, a mohácsi folyamőrség pa
rancsnoka,

6. dr. Fazakas Péter rendőr- 
logalmazó es

vitéz Pallay Rezső őrnagy, 
vármegyei vitézt szekkapitany, a 
varmegyei vitézek kü döttsége elen.

E-cian Stenge Ferenc, Bárány a- 
'armegye alispánja üdvözli a kor- j 
wanyzót, majd Horthy szólal meg 
kémény, katonás hangján :

'büszkeséggeljöttem Baranya- 
vármegye történelmi földjére, hogy 
beiktassam a vitézi telekbe a 
hősöket. Át vagyok hatva annak 
a gondolatnak nagy horderejétől, 
,logy azok, a kik fegyverrel a ke
zükben védték ezt a földet, most 
af ^szarva mellett műveljék azt. 
J ‘eS vagyok győződve, hogy en- 

megvalósításában a vármc- 
F-r j atóságai támogatni fognak.>

: kösönség nagy éljenzessei 
ogacU a Kormányzó szavait, a 

kinek ezután dr. Fischer Ferenc 
főispán dr Frey Jánost és Varga 
Zsigmondot mutatja be. A kor
mányzó igen szívélyesen egy ket 
percig elbeszélgetett velük, majd 
a kocsikhoz indult.

A kormányzó társaságában Bu
dapestről : Albrecht kir. herceg, 
vitéz Magasházy László őrnagy, 

György testőralezredes, 
dr. Hardy Kálmán sorhajóhad
nagy, Brunswick százados Morlin 
Adorján, kabinetirodai tanácsos 
jött; hozzájuk csatlakozott Pécsről 
dr. Fischer Ferenc főispán.

Már előző napon itt voltak: 
Stenge Ferenc alispán. Förster 
Jenő gazd tanácsos, Buchwvein 
Béla vm. gazdasági felügyelő, 
Vogt Waldemár tábornok, báró 
Mirbach Antal nemzetgvülési kép
viselő. Kovács József ezredes 
Pécsről es baru Scholz tábornok 
Kaposvárról.

A kocsikon ezután programm 
szerinti sorrendben helyezkedtek 
el a magas vendégek es a sor
falat álló közönség es iskolás- 
gvermekek éljenzese között a 
Pálya- es Kossuth Lajos utcán at 
Sátorhelyre mentek.

A pályaudvar rendezese cap. 
Schlemmer Oszkár D. G. T igaz
gató erdeme, a fogadtatást és a 
küldöttségeket Német Károly fő
szolgabíró, a kocsikat pedig 
Schmidt Lajos rendezte.

A sátorhelyi ünnepségek.

A kocsisor a Kossuth Lajos- 
utca feldíszített ablaksora es a 
közönség sorfala között ment vé
gig. Lelkes ünneples volt az egész 
utón a merre a kormányzó ko
csija ment.

Sátorhelyen a magas vendége
ket gyönyörűen diszitett sátor fo
gadta, amely előtt a nyolc beik
tatandó vitéz :

vitéz Horváth Imre tábornok, 
vitéz Aradi József tiszthelyettes, 
vitéz Deák Ferenc tart, őrmes

ter, földműves,
vitéz Deák Máté vámőr tiszth., 
vitéz Takaró János tart, szkv., 

földműves,
vitéz László György tart, tiz , 

földműves,
vitéz Szigeti Márton tart, szkv., 

földműves,
vitéz Madarasi Péter tart, tiz., 

földműves állott sorfalat. Az ün
neplő közönség pedig minden 
üres helyet megtöltött.

A menet megérkezésekor Nagv-
n.yárád és Kölked községek kép
viselőtestülete díszközgyűlést tar
tott, amelyet az ünnepség tarta
mara felfüggesztett.

Ezután a nemzeti ima követ 
kezett, majd ennek elhangzása 
után Német Károly főszolgabíró 
üdvözölte a járás hatósaga és 
közönsége nevében a kormány
zót, aki a sátor alatt Albrecht 
főherceg es katonai kísérete kö
zött foglalt helyet. Körülöttük a 
varmegye vezetősége és előttük 
egy asztalon 8 gyönyörűen feldí
szített kosárban a kiosztandó bir
tokból kiszedett fold egy kis 
mennyisége elhelyezve. A kosarak 
ibolyákkal, pipacscsal és a mező 
vadvirágaival voltak szimboliku
san díszítve.

Ezután Német Károly főszolga
bíró meleg és magasszárnyalasu 
beszédet tartott, majd utana vitéz 
Igmándy-Hegyessy Géza testőr
alezredes, vitézi törzskapitány 
nagyszabású beszédben méltatta 
e vitézi rendet és a beiktatandó 
vitézeket, a kiket névszerint fel
sorolt es ismertette a harctérén 
kifejtett ténykedéseiket. Különösen 
kiemelte vitéz Horváth Imre tá
bornok erdemeit, aki az egész 
világháborút az első vonalban küz
dötte végig es 1916 bán Kelet- 
ga’.iciában oly fegyvertényt haj
tott végre, mely döntően hatolt 
az ütközet kimenetelére.

Somogyi Kálmán kölkedi kis
gazda a szomszedbirtokosok ne
vében üdvözölte a vitézi telkese
ket és annak az óhajának adott 
kifejezést, hogy békés es szeretet
teljes működés fog közöttük létre
jönni.

Faludi Adám nagynyárádi plé
bános lépett ezután az emelvényre 
és beszéde elején kitérve arra, 
hogy ma Buda várának kápolná
jában a szent jobb ünnepét ülik 
tért át erre az ünnepségre, ame
lyet Öföméltósága a kormányzó 
és Őfensége megjelenésükkel na
gyobb fényre emeltek. Azután 
megáldotta a szimbolikus hanto
kat és az uj vitéz telkeseket.

Ádám Imre ref. lelkész pedig 
mélyérzésü, magasröptű imát 
olvasott fel.

Ezután az elhangzott beszé
dekre válaszolt a kormányzó.

— Magyar lelkemnek egész 
melegével jöttem ide, hogy a nyolc 
vitéznek átadjam a területeket és 

a felajánlónak megköszönjem nagy 
nemeslelküségét.

Majd átadta készletesen a ko
sarakba rakott földet, éltette a 
vitézeket és buzdította őket, hogy 
a polgári társadalomnak is oly 
példásan kiváló tagjai legyenek, 
amily vitézek a harctéren voltak.

Beszéde végén éltette Majs és 
Nagynyárád elöljáróságát, a vár
megye vezetőségét, majd kijött a 
sátorból kíséretével és a kastély 
előtornáca felé haladt.

Közben pár percig tartó cerclé 
volt, melynek során Tendl György 
nagynyárádi bírótól igen élénken 
érdeklődött a vetések állása felől.

A kormányzó beszéde után a 
nagynyárádi és a kölkedi bíró 
bezárták a díszközgyűlést meg
köszönték a kormányzónak és 
Albrecht kir. hercegnek megjele
nését és Frigyes főhercegnek, hogy 
adományozta a vitézi telkeket.

Német Károly főszolgabíró 
beszélt azután kérve a kormány
zót és a főherceget, hogy enged
jék meg a díszközgyűlés jegyző
könyvében megörökíteni, hogy 
megjelenésükkel ennek fényét 
emelték.

A Hiszekegy elhangzása után 
a bajtársi szövetségek és a le
ventéd diszfelvonulást rendeztek, 
majd a kormányzó Albrecht kir.

i herceggel és kíséretével
a gazdaság meg
tekintésére

ment. Ennek során legnagyobb 
elragadtatásának adott kifejezést 
az agrikultura e kiváló példája 
előtt. Különös dicséretét és elis
merését fejezte ki Stettner Pál 
jószágigazgató és Schneider Rezső 
főintézőnek.

Az ünnepély elbírálásának össz
benyomásában lehetetlen, hogy 
fel ne tűnjön Nottny István ura
dalmi főtitkár érdeme, akinek 
művészileg kifinomult ízlése érvé
nyesült a rendezés minden rész
letében.

A sátorhelyi ódon kastély egy 
igézőén bájos szorentói tusku- 
lanummá volt varázsolva. Az ő 
érdeme és az ő kezenyomát viselte 
minden, ami szép és nemes volt.

A diszebéd.
Kevéssel 12 óra után az iskola 

feldíszített termében ült asztalhoz 
a társaság, amelyen az egészben 
két hatalmas pohá' köszöntő hang
zott el. Az elsőt Albrecht kir.
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herceg mondotta el körülbelül a 
következőket mondván:

Édes atyámnak, mint földes 
urnák őszinte tiszteletét tolmá
csolom és köszönöm, hogy a ma
napnak ünnepi jellegét megjelel 
nésükkel emelni szívesek voltak- 
A mai nap mély benyomást fog. 
visszahagyni, mert egy jelentő
ségteljes tény rejlik a gondolat 
mögött, amely ma összehozott 
bennünket. Mi gondolatban össze 
vagyunk fűzve a földdel testben, 
lélekben és vérben. Főméltóságod 
megtanította a nemzetet arra, hogy 
vitézeit megbecsülje, dö viszont 
látjuk azt is, hogy itt Magyar
országon meg is becsülik a ka
tonákat. Erre az emberre, aki 
megtanította a nemzetet meg
becsülni hőseit: Horthy Miklós 
kormányzóra ürítem poharamat. 
Éljen !

Pár percre a kormányzó vála
szolt :

Boldogsággal telített el ide
jönnöm. Ez az uradalom meg 
van csonkítva mint hazánk és 
önerejéből megy előre, mint 
hazánk. Ez a föld, hol azt a 
kedves kötelességet teljesítettük, 
hogy nyolc vitézt iktattunk 
telkükbe az ország déli végén, 
a nemzet szeretetének az a 
pontja, amelyre ma az egész 
csonka haza felfigyel. A törté
nelem glorifikálja az esemé
nyeket. A magyarságot az Isten 
különös figyelmével halmozta 
el. Itt ma mindenki dolgozik. 
Régente az ur nem dolgozott, 
mert ha a haza sorsa kívánta 
mennie kellett és meghalt a 
hazáért. Ma mindenkinek dol
goznia kell és mindenkinek 
egyformán meg is kell halnia I 
a hazáért. Emelem poharamat | 
a munificcns nagy urnák, a \ 
hadsereg volt főparancsnoká- \ 
nak egészségére. Éljen Frigyes 
kir. főherceg!
A kir. herceg beszédének pon

tos szövegét megszerzendő min- 1 
den lehetőt elkövettünk és ekkor , 
meglepetésünkre a jószágigazga- , 
tótól azt az értesítést kaptuk, 
hogy a kis herceg mindig ex 
abrupto szokott beszélni. Eltű
nődtünk ezen a szónoki vervvel 
előadott nem magyarul, hanem 
igazán magyarán konstruált be
széden és büszke megelégedés 
töltötte el lelkünket, hogy az 
első fájó emlék, amely évtizedek
kel ezelőtt a közhangulatot uralta 
micsoda rokonszenves, kedves 
millieube fordult.

A diszebéd után Öfőméltósága I 
és kísérete kocsikon Mohácsra a 1 
pályaudvarra hajtatott és az össze
jött közönség lelkes ünneplése 
mellett különvonatán 14 óra 30 
perckor elutazott.

Nem mulaszthatjuk el, hogy a 
közrend fenntartásában tapasz
talt precizitásról meg ne emlé
kezzünk, melynek érdeme Pókay 
Antal csendőr őrnagyot, dr. Fa- 
zakas Péter államrendőrségi fo
galmazót és a községi elüljárósá
got illeti.

— A forgalmi adót nem tör
lik el, mint hiresztelték, de sok 
könnyítést adnak. Minden kisiparos 
és kereskedő átalány összegben 
fize.liei, enyül az ellenőrzés és a 
könyvvezetés alól is felmenteseket 
adnak.

A református i
Megható, gyönyörű ünnepség 

keretében történt vasárnap, az 
országosan kimondott »Hősök 
napján* a mohácsi református 
hitközség által, hősi halottjai em
lékezetére emelt emlékmű lelep
lezése. Talán soha olyan nép
tömeg a református templomot, 
annak udvarterét és az előtte el
nyúló széles utcatestet még el 
nem lepte, mint ez alkalommal. 
Ünnepi hangulat ült ki az arcokra 
s a szép májusi vasárnap akác- 
virágillatos verőfényébe belemo- 
solygott a magyarok nagy Úr
istenének éltetadó napja.

A valóban praktikus beosztású 
református templom hármas hajója 
zsúfolásig telt volt a katonai ala
kulatok parancsnokai, hatóságok 
képviselői, egyéb dignitáriusok 
és a helyi intelligencia tagjai és 
az egyik hajó a szép asszonyok 
és leányok színes tömegével. Jó
val 3 óra után felbugott az orgona 
méla hangja és Pápay János 
kántor a XC-ik zsoltárt intonálta. 
Ennek befejeztével Varga Zsig
mond leikész felhaiadt a szószékre 
és egy imát mondott, gyönyörűen 
megszövegezett, a szivekbe mar
koló, hatalmas imát az elesettekért, 
akiknek amidőn neveit egyenkint ' 
felsorolta és az imába foglalta, 
felcsukló, fájdalmas zokogás tört 
elő az ünneplő közönség soraiból. •

Ima végeztével még pár strofás 
zsoltár hangjai zúgták be a tem
plomot s aztán a közönség, — . 
melyet tisztes prezbitereknek lát
szó éltesebb kisgazdaalakok rend- i 
kívül illedelmesen, gyengéd figye
lemmel igazgattak — példás rend
ben, minden tolakodás és tüle
kedés nélkül a templomelőtti 
hősök emléke körül állt fel. Majd 
csakhamar megjelent Varga Zsig- , 
mond lelkész is, ki mikor fekete, 
lobogó palástjában az emlékmű ■ 
talapzatához lepett, a kivonult 
folyamőrszakasz tisztelgett. A da- ; 
lárda a Himnust elénekelte.

Varga Zsigmond az emlékmű 
talapzatára lépett fel s az ő be- 
hizelgően kellemes hangján be
szédébe fogott. Évtizedek óta jeles 
szónoknak ismertük Varga Zsig- ! 
mondot, sok egyházi, politikai és | 
társadalmi aktusnál elhangzott ' 
szép beszédére emlékezünk, de j 
ily nagynak nem láttuk őt még 
soha, mint ez alkalommal. Beszé
dének exordiumában az aradi 
13 gyászos emlékezetéhez vezette 
el hallgatóságát, kiknek emlék
művéhez sírni, imádkozni és haza- •

— Meghívó- A mohácsi esp. 
kerület tanítói köre 1924 junius 
17-én d e. 10 órakor Lánycsókon 
gyűlést tart a következő tárgy
sorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Világi elnök beszámolója az 
elmúlt évről. 3. Múlt évi gyűlés 
jegyzőkönyv felolvasása. 4. Pénz
táros jelentése. 5. Minta tanítás, 

i tartja Erős József ig.-tanitó, Mo
hács. 6. Tóth Aladár népmüv. 
titkár előadása. 7. Indítványok, 
melyek junius hó 10-ig bezárólag 
Erős J. v. elnöknél Mohács járás
ban nyújtandók be. 8. Tagdíj 
fizetések. E gyűlésen szívesen 
láttatnak az érdeklődők és tanügy- 
barátok is. A résztvevők száma 
bejelentendő a papikoronán.

ősök emlékezete.
szeretetet tanulni zarándokolt a 
magyar. A trianoni átok ezt el
vette tőlünk, kegyeletien ellenség 
vandál keze lerombolta azt, de 
van azért egy másik emlékoszlop, 
melyhez eljárhatunk sírni, imád
kozni és hazaszeretetei tanulni. 
Csudás szónoki erő varázsával 
hatott hallgatóságára s amidőn 
a 47 hősi halott emlékét idézte 
szülők, hitvesek és árvák leikébe, 
ismét felzokogott az a csodás, 
el elcsukló, a sajgó szív vonagió 
fájdalmában születő emberi hang, 
mely könnyet lop a legkeményebb 
ember szemébe is. Varga Zsig
mond után Czvenits Blanka lépett 
az emlékmű mellé és elszavalta a 
Magyar Hiszekegy-et. Elszavalta! 
Nem lehet azt ezzel a szóvai ki
fejezni: eiiinádkozta, elsírta, el- 
pörölte, vagy nem is tudom én 
mit kellették róla írni, csak azt 
láttam, hogy annak a kellemdus, 

I bájos, szép leánynak egy egy 
szavánál megremegett még a 
meztelen kardpenge is a vezénylő 

' tiszt kezében. A hősi halottak 
emlékén borongó bús emlékezés 
ennél a szavalatnál átváltozott 
jövőben bizó, egetostromló, lelki
vihart szító lelkesedéssé.

A dalárdaaHiszekegy-eténekelte 
és úgy látszik az ünnepi beszéd 
és Czvenits Blankának gyönyörű 
szavalata, melynek mélységes át- 
érzése végig reszketett Junói ter
metén, mint az argoszi éjszakuk 
méla holdsugára az istenasszony 
patyolat köntösén, — inspirálta 
a dalárdát is,mert fokozott.érzéssé' 
énekeit és Molnár Pál színes, 
lyrai tenorja úgy sirt ki az erő
teljes kíséretből, mint a parti 
falucska kis harangja a háborgó 
tenger morajából.

Szirányi Rezső alezredes lépett 
ezután az emlékmű talapzatára s 
egy lendületes, katonásan rövid, 
de tartalmas beszédben buzdított 
hazaszeretetre. Következett aztán 
az emlékmű megkoszorúzása öz
vegyek, árvák, bajársak részéről, 
mely után a kurátor uram hiva
talosan átvette a virágba temetett, 
Turulmadaras gyönyörű emlék
művet. Varga Zsigmond a Szózat 
elhangzása után pár meleg szó
val megköszönte azoknak meg
jelenését, kik hivatalból voltak 
ott, akik azonban lelkűkben épen 
olyan fájón édes emlékezéssel 
távoztak a lélekemelő ünnepély 
heiyéről mint azok, kiket a hősök 
emléke iránt érzett kegyeletes 
érzés vezetett oda.

— Drágább lesz a vasút. Junius 
hó 1-ével a személy, podgyász 
és express szállítási dijak 50° 0-al> 
a gyors és teher dijak pedig 
309 ,,-al emelkednek.

— Szerbia kártérítése Ma
gyarországnak. A párisi konfe
rencia az SHS állam birtokáka 
jutott területeken levő állami va
gyonért 2 milliárd 360 millió 
536.147 aranydinárt — 225 milliárd 
papirkorona — kártérítést ítélt meg 

( Magyaronszagnak. A szerb ineg- 
! szállás alatt innen elhurcolt állami 

felszereléseket stb. nem ítélte meg 
a tanács. Szerbia a hatat ozatot 
megfelebbezte.

A belvárosi plébános 
installációja.

Dr. Frey János c. apát, 
ki rövid mohácsi tartózko
dása folyamán már is befér
kőzött hívei szivébe egyenes, 
szívélyes és konciliáns mo
dora révén, kezébe vette hit
községe kormányrudját, mint 
arra legilletékesebb; de át
vette híveinek vezetését tár
sadalmi és politikai téren is, 
mint hívei bizalmának, sze- 
retetér.ek letéteményese; va
sárnap, junius hó 1-ső nap
ján tartja hivatalos beiktatá
sát a mohácsi belvárosi plé
bániai tisztségbe, melyet ed
dig is közmegelégedésre ve
zetett.

Ez ünnepségre való tekin
tettel az aznapi szent misék 

l sorrendje megváltozik. Misék 
lesznek 7, fél 9, 9 és 10 
órakor. A fél 12 órai kis- 
mise elmarad.

Az installáció a 10 órai
■ nagy mise alatt lesz.

A beiktató tisztét dr. Han- 
| nwy Ferenc apátkanonok, ki- 
I érdemesült rector magnificus, 

az installálandó különös lelki 
nexusokkal fűzött oltártest
vére végzi.

Az installáció sorrendje a 
következő lesz:

1. a kinevezési okmány 
felolvasása;

2. a hitvallás letétele;
3. a plébánosi jelvények 

átadása (investitura);
4. plébánosi szent beszéd;
5. ünnepi nagymise, mely 

alatt az egyházi vegyeskar 
Brand Ede remek B-dur mi
séjét énekli és

6. diszebéd.
A mohácsi hívek nagy 

örömmel és szeretettel ké- 
i szülnek ez ünnepségre, mert 

dr. Frey János eddigi köz
életi agilitása hatalmas Ígé
rete annak, hogy végleges 
inthronisatiojával egy uj. 
áldásosabb korszak nyílik 
meg a mohácsiak hitéleté
ben úgy, mint egyenetlen
kedések sorvasztotta társa
dalmi életében.

Frey dr. eddigi mohácsi 
működése férfias Ígéret arra, 
hogy azok a remények, a 
melyeket jövő munkájához 
füzünk, meg is fognak va
lósulni.

Ezt bizonyítja minden lé- 
; pése, a mely a széttagoltat! 
| álló mohácsi társadalmat 

mindközelebb hozza egy- 
: máshoz.
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A Mohácsi Muzeum 
Egyesület

ri.rkos/ hétfőjén nagyszabású 
^js. közg'ülést tart, amelyen jelen 

s; Pilch Jer.< ezredes a Magy. 
q ,j ulemia tagja, mint a 400 
eve- ú'T.:épség rendező bizot'ság 
cir cs dr Spolarich Lajos, a 
V •>< ;tsag titkára. Ezen diszköz- 
g; jesev tartja meg, De Sgardelli 
Caesar őrnagy. a mohácsi muzeum 
t’-. > ál sztott örökös tagja szék 
fc ,<.ió beszédét a mohácsi csata 
elvesztésének okairól.

A közg\ ülés első és rövidebb 
részé hivatalos jellegű lesz, a kö
vetkező tárgyrontokkai: 1. Hiszek
egy, -• Elnöki megnyitó, 3. Titkári 
jelentés. 4. Alapszabáiyszerü meg
alakulás kimondása, 5. Tisztikar 
megvalasztasa, 6. Esetleges indít
ványok.

A hivatalos részt követni fogja: 
De Sgardelli Caesar őrnagy szék
foglaló beszéde, melynek végezté
vel átadjak neki a muzeum elis
merő okmányát, majd egy klasszi
kus zeneszám, egy szavaló-művész 
és egy énekmüvésznő előadása. 
Végezetül az egész közönség a 
Hymnuszt énekelve szétoszlik.

A muzeum egyesület tagjai (sze
mély szerint) díjtalan fentartott 
helyet kapnak és pedig az örökös 
tagok a páholy sorokban, az ala
pitó tagok zsöllyékben, a rendes 
és pártoló tagok a zartszekeken. 
A nem tagok mérsékelt árujegyet 
váltanak.

Jegy máris előjegyeztethető 
Rátkay múzeumi titkárnál. A tag- 
igazolványok és tagjegyek junius 
5-től átvehetők a titkártól.

A díszközgyűlés a Színkörben, 
pünkösd hétfőjén délelőtt fél 10 
orakor kezdődik.

Pontos megjelenést kérünk.
Az elnökség.

A Keresztény Városi Párt 
nagy győzelme.

A Mohácsi Általános Ipartes
tület május 25 én délelőtt rend
kívüli közgyűlést tartott, melynek 
első alkalomra történt határozat
hozatalra képessége bizonyítja 
iegjobban az iparosság általános 
érdeklődését. Menczinger József 
elnök fél 11 órakor nyitotta meg 
az ülést, melyen a hatóságot 
Horváth Miklós szolgabiró kép
viselte. Az elnök megnyitó be
széde után Márton János ipar
testületi jegyző ismertette a köz
gyűlés legfontosabb tárgyát: az 
iparosságnak a rendezett tanácsú 
város szervezetében való elhelyez
kedését illetőleg. írásos előter
jesztésében oda konkludált, hogy 
az iparos osztály egyik párthoz 
se csatlakozzék, de kérje mind
két pártot, hogy az iparos és 
kereskedő osztálynak a városi 
képviselőtestületben megfelelő 
helyet biztosítsanak.

A tárgyhoz elsőnek Dobszay 
Mátyás szólt, aki a Márton János 
előterjesztésében jelzett végcélt: 
hogy az iparosság számára a 
r. t. város képviselőtestületében 
számarányának, értelmiségének és 
kulturértékének megfelelő helyet 
és befolyást kell biztosítani, ma
gáévá teszi, de a Márton János 
áltál megjelelt kiviteli módot célt- 
levesztőnek tartja, mert ezáltal az 

erők szétforgácsolódnak, az ipa
rosság egyik párthoz sem csatla
kozik és épen azért mind a két 
pártnak malmában őröl, aminek 
végeredménye az lesz, hogv 
megint a kitűzött cé mellé esik. 
Egyszerű kortestrükkneu mondja 
azt az itt-oíi elhangzó állná>i, 
hogy a Keresztény Várói Fari 
Prakaturpari. O látja, hogy az a 
Prakatur a pártban semmi más, 
mint csences közember és ha azt 
látná, hogy az a párt Prakatur- 
párt, ő lenne az első ember, aki 
a pártból kilépne. Mivel azonban 
Mohács város iparossága 95" 0- 
ban keresztény, máshoi nincs , 
számára okosan megválasztott és 
becsülettel betölthető hely, mint 
a Keresztény Városi Pártban. I 
Indítványozza, hogy küldjenek ki 
bizottságot, mely a Keresztény 
Városi Pártnál az iparosság kép
viseletében és érdekeiben eljárjon, j

Dobszay Mátyás hatalmas, su- I 
lyos érveivel minden esetleges 
ellenvéleményt még csirájában 
letörő beszéde után a szót 
Schmidt Lajos vette át, aki hig
gadt, de nagyon objektív be
szédében igyekezett még azo- j 
kát a hézagokat is kitölteni, 
melyeket Dobszay talán beszédé
nek hevében hagyott volna. Ki
fejtette, hogy a Keresztény Városi 
Párt legeminensebb feladatául 
tűzte ki azt, hogy a politika a 
városházáról teljesen kiküszöböl- 
tessék, mert minden ki tudja és 
látta, hogy ott a város legvitáli- • 
sabb érdekét képviselő ügyet is 
rögtön politikai szempontból néz- 

i tek. Nem azt tekintették, hogy 
mit mond valaki, hanem, hogy 
ki mondja s aszerint alakult a 
vélemény és ez volt Mohács í 
város érdekeinek a megölője. j 
Ajánlja a Keresztény Városi Párt- i 
hoz való csatlakozást már csak 
azért is, mert ott már meghala
dott állapot az, amiéit Márton 
János egyik és másik pártnál is 
kilincselni javasolja, a Keresztény ■ 
Városi Párt ugyanis már elvben 
kimondotta, hogy a r. t. város 
képviselőtestületében a 78 válasz
tott képviselői tisztség 1 3 részét 
az iparosság számára akarja biz
tosítani. Hatalmas éljen zúgott el l 
a beszédek nyomán s midőn 

j Menczinger elnök feltette a kér- 
\ dést szavazásra Dobszay indít- i 
| ványa fölött, egyhangú zajos és 

tüntetőleg lelkes megnyilatkozás
ban a Keresztény Városi Párthoz 

| való csatlakozást mondták ki, 
melynek a párttal való közlésére 
elnök, jegyző, Lacher János és I 
Gulyás Ferencből álló bizottságot 
küldték ki. Hatalmas győzelme 
ez a Keresztény Városi Pártnak, . 
mely máris biztosítja a hegemo-

. niát a becsületes, meilékcéloktói j 
i ment munkának.

A „Turul" cserkészek.
A pécsi feiső kereskedelmi 

iskola »Turul< cserkeszcsapata 
múlt vasárnap városunkba érke
zett. A vasútállomástól Keinráth. 
Zsiga köri igazgató kalauzolta be 
a csinos, életvidor fiukat, kik 
zászlajuk alatt Decsy Antal pa
rancsnok vezetésével egyenesen 
az Iparosom Olvasóköre májusi 
pompában álló parkjának lomb
sátrai alá vonultak, hol le is tá
boroztak.

Délután a mohácsi Levente 

Tornaegylet footballcsapatával 
tartottak egy barátságos mérkő
zést, melyben a gazda Levente 
Tornaegyletnek minden előzé
kenykedése dacára sem éltek 
semmi vendégjoggal s igaz cser
kész őszinteséggel engedték a 
footballra még csak kezdőleg be
rendezett csapniuk qualitását 1 :6 
goal arányában a Levente Torna
egylet javára megállapítani.

Esie az Iparosok Olvasóköré
ben egy kedves műsoros előadás 
keretében szórakoztatták a közön
séget, melynek konferánsa ifjú 
báró Oertzen Gusztáv volt, egy 
rendkívül szimpatikus megjele
nésű, kedves fiú, kit családi em
lékek révén kedves lelki nexus 
fűz Mohácshoz. A »Turul« ének
karának számai mind kellemes 
élvezetet nyújtottak. Ifjú karmes
terük (szintén cserkész) nem kö
zönséges zenei tudással állt csa
pata élére s ha ehhez hozzá szá
mítjuk, hogy a kar minden egyes 
tagja cserkész volt, akinek első 
életjelensége a vas fegyelem, el
képzelhető az a precizitás, mely- 
lyel a programm énekszámai le
peregtek.

Decsy Antal parancsnok fel
olvasásának szövegét sikerült 
megszereznünk s igazán fájlaljuk, 
hogy azt megtorlódott anyagunk 
miatt egész terjedelmében nem 
hozhatjuk, izelitőül mégis ide
iktatunk belőle egy részletet. »Mi 
a cserkészet célja? Mi a magyar 
cserkész ideái? Célunk: vissza
hódítani a fejlődő testi szervezet 
számára az áldott napsugarat, a 
tiszta levegőt, az erdők illatát, a 
vizek frissítő erejét és visszahó
dítani az ifjú lélek számára az 
egyszerű, a hatalmas éltető ter
mészet isteni indításait, tisztitó, 
szépítő, fölemelő benyomásait. 
A magyar cserkészet alapgondo
lata a nemzeti újjászületés!

Az újjászületés vágya két irány
ban tört gátat:

1. A fiuk megérezték, hogy 
cselekvő és a jelen embernél 
egyénibb, mélyebb, emberebb 
emberekre van szükség. Az egyéni 
újjászületés tevékenységet, önálló
ságot, érzések gazdag kivirág
zását, de különösen lelkiséget és 
tevékenységet jelent. Az egyéni 
újjászületés eszközei a cserkész
törvények, a fogadalom és a tá
borozás. Mindkét eszköz nélkü
lözhetetlen abban a nagy élet
rendező munkában, amellyel a 
nemzetmentés kezdődik. Á tör
vény a jellem titka. A tábor az 
erők érvényesülésének tere. És ez 
az egész cserkész élet fölött ott 
lebeg a fogadalom, mint amely 
a lelkiség tömör szimbóluma.

2. Az ifjú telkekből kitör a vágy: 
tudatosan magyarnak lenni! A 
nemzetnek újjá kell születnie ab
ból, ami benne legértékesebb. 
A cserkésztábor nemcsak mester
séges Robinson-sziget, hanem: az 
államalkotás iskolája is.*

igy folytatta Decsy parancsnok 
fenkölt szárnyalással, szebb jövőt 
álmodó reménykedést kellőleg.

Rézbányay szavalata hatásos 
volt s ifj. báró Oertzen zongora
játéka magas technikáról tanús
kodott. A kis egyfelvonásos: A 
cserkész, ahol tud segít... oly 
megkapó, jellemnevelő, érzés- 
nemesitő kedvesség, melyet min
den iskolában legalább évenkint 
egyszer elő kellene adatni. Minden 
szép, nemesen előkelő volt, meg

érezte az ember, hogy müveit 
urifiuk körében szórakozik, csak 
a közönség, a mohácsi közönség 
tüntetett absenciajával. Persze 
szerény invitálás, az Mohácson 
eredménytelen, hanem hölgyeket 
kilincseltetni végig a városon 
kényelmetlen helyzetbe hozva a 
kilincselőt is, a viszonyai által 
meg nem engedett kiadás elől 
kitérni nemtudót is, ez a mohácsi 
telt házak titka.

1926. év augusztus 29.
A mohácsi csata 400- ik évforduló

jának kegyeletes megemlekezését 
előkészítő s közelmúltban a m. kir. 
hadtörténelmi muzeum közremű
ködésével mar megalakult orszá
gos bizottság vezetősége május hó 
23-án tisztelgett gróf Klebelsberg 
Kunó vallás- es közoktatásügyi 

i miniszter előtt es egy memoran- 
i dum átnyujtásával fölkérte az or- 
i szagos bizottság elnöki méltóságá

nak elfogadására.
A memorandumot Pilch Jenő 

i vezérkari ezredes nyújtotta at a 
I miniszternek, aki lekötelező szives- 

seggel fogadta a küldöttségét és 
í az elnöki tisztet — tekintve Mo

hács fontos történelmi múltjára — 
i készséggel vállalta.

Ezután dr. Margitai Lajos a 
Mohácsi Muzeum Egyesület elnöke, 
a mohácsi kiküldött bizottság és 
Mohács közönsége neveben magas 
szárnyalásu üdvözlés keretében 
megköszönte a kultuszminiszter
nek, hogy az országos előkészítő 
bizottság elnökséget vállalta és 
igerte, hogy a mohácsiak a nagy 

i naphoz méltóan mindent el fognak 
i követni, hogy az országos bizott

ság működését siker koronázza, 
mert — úgymond — különösen 
a mohácsiaknak, kik csak a közel
múltban szenvedtek at az ellen
séges megszállás minden gyötrel
met, teljesen átérzik, hogy nekünk 
magyaroknak, akik a nepek nagy 
óceánján csak kis sziget vagyunk, 
hazafias kötelességünk a múlt 
emlékeinek ápolásával gátat vetni 
a huilámcsapasoknak es örömmel 
kell megragadnunk minden alkal
mat, mely a kegyelet lángjának 
meggyújtására kínálkozik.

Végül beszéde végén megemlé
kezett arról, hogy Mohács a közel
múltban a haladás mezejére lépett, 
várossá alakult át, hogy addig is 
inig a trianoni szemfedő lehull, 
szabadabb és magasabb fejlődési 
feltételek mellett, a haza újjáépí
tésének szolgálatában erős védő
bástyája legyen a délvidéknek.

A kultuszminisztert láthatóan 
kellemesen érintettek az elhang
zott szavak és utana lekötelező 
közvetlenseggel beszélgetésbe bo- 
csajtkozott a mohácsi küldöttség
nek többi — dr. Margitai áltál 
bemuiatott tagjaival: Brand Ede, 
a mohácsi muzeum igazgatójával, 
Leovics János bíróval és Lipoka- 
tics János főjegyzővel.

A kultuszminiszter rendkívüli 
tájékozottságot árult el a mohácsi 
viszonyokról és általánosságban 
kifejtette elveit az országos kegye
letes megemlékezés módozatai te
kintetében Fölötte értékes előnyt 
jelent a bizottságra és Mohácsra 
nezve azon körülmény, hogy a 
kultuszminiszter elnöke léven a 
történelmi társulatnak, ezt is be
vonja az akció keretébe es Ígérete 
szerint már junius hó középén az 
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összes érdekeltek és szakférfiak 
bevonásával egv értekezletet fog 
összehívni, melyen a rendezés 
kereteit megállapítani óhajtana

Közölte továbbá, hogy Frigyes 
kir. herceggel mar is tárgyalt, aki 
szívesen adta beleegyezései az 
uradalmán tervbe vett ásatások 
engedelvezésere : végül kilátásba 
helyezte azt is, hogy rövid időn 
belül városunkat ez ügyben sze
mélyesen meg fogja látogatni.

Megemlítem, hogy a küldöttség
ben mohácsi vonatkozása révén 
résztvett dr. Spolarich Lajos buda
pesti kir. járásbiró is, aki már eddig 
is lelkesen karolta föl ügyünket és 
közvetítőként szerepelt az országos 
es helyi bizottság között

Sajnálattal kell azonban meg
említenem, hogy a mohácsi társa
dalom — különösen vezetői 
ezen hazafias ügyben is teljes 
közönyt tanúsítottak, mert dacára 
az elüljáróság részéről idejében 
eszközölt értesítéseknek, a község 
által kiküldött elüljárósági tagokon 
és a muzeum vezetőségen kívül 
egyetlen egy taggal sem képvi
selte magát. Legalább a társadalmi 
körök egy-egy taggal képviseltet
hették volna magukat. a. E.

(A „Dunántúlban* több nevet 
olvastunk Különben sem újság 
ez Mohácson. Csak fűződött volna 
valami egyéni érdeke az ügyhöz 
azoknak, kiknek fél milliót el 
költeni Hecuba, majd lett volna 
monstre-deputáció. Szerk.)

Esküvő. Szombaton délután a 
református templomban örök 
hűséget esküdött Marosi Gyula 
főhadnagy Varga Jolánkának, 
Varga Zsigmond ref. lelkész leá
nyának, Tanuk a menyasszony 
részéről: dr. Asztalos József mi
niszteri tanácsos, a vőlegény 
részéről Marosi Ferenc munkás- 
biztositási tisztviselő. A ifjú pár 
templombalépésekor az orgona 
Lohengrin nászindulóját búgta, 
majd a szertartást maga az öröm
apa Varga Zsigmond ref. lelkész 
végezte. A szertartás alatt 
Windisch Antónia Hammer Ili 
kísérete mellett énekelt. Megható 
volt a hívek ragaszkodása és, 
szeretete a nagytiszteletü papjuk 
és leánya iránt, amelyet ez alka
lommal azzal mutattak meg, hogy 
május legszebb virágaival díszí
tették fel a templomot és virág
gal szegélyezték az ifjú meny
asszony útját a boldogság felé 
a legszebben fejezve ki örömü
ket és jókívánságaikat. A zsúfo
lásig megtelt templomban köny- 
nyes, örömkönnyes szemek ra
gyogtak Várga Zsigmond be
széde alatt, amelybe úgyis mint 
pap, úgyis mint apa egész lelkét 
öntötte. Este a vacsora alatt a 
dalárda lampionos szerenádot 
adott

— A Mohácsi Múzeumnak 
ajándékoztak: Horváth Imre — 
regi halászpatkót. Kis Béla — 3 
darab montenegrói papírpénzt, — 
J. Fér. Józs. szózatát 1914. Balogh 
Erzsébet — szerb megszállásból 
nyomtatványokat. Mohácsi állami 
polg. iskola növendékeinek ásása 
Dunaszekcsőn — római sir fel
bontásából Cohor VII. és kutya- 
körmös téglát, 2 pitykét, fazekat. 
Schneider István Dunaszekcső — 
3 drb halászorsót, tégelyt. Brand 
Ede 21 drb római és 34 drb kü
lönféle pénzt. Özv. Gaal Istvánná 

i — Pázmány (1812.) imadsagos 
könyvet. Prókay Ádám — régi 
pénzt. Auber Arisztid — 12 római 
pénzt és 1 nyílhegyet. Markovics 
Dezső — Háborús érmét. Alabert 
István — II. Józs. pénzt. Gyuro- 
sovics János — 1 drb római pénzt. 
Sommer Dezső — rézkarcsattot. 
Vörös Imre — 1848 bői ágyú
golyót. Markovics Dezső — régi 
vázát Konrád Karoly — régi pisz
toly t (török). Spuller László — 
2 lírás papírpénzt.

— A Keresztény Városi Párt 
központi végrehajtó bizottsága a 
kerületi elnökök bevonásával má
jus 23-án délután 6 órakor a bel
városi iskola egyik helyiségében 
dr. Frey János apatplébanos elnök
lete alatt tartotta első értekezletet, 
mJy szervezési és administrativ 
problémákkal foglalkozott, ame
lyekről azonban taktikai okokból 
részletesebb közlést nem adhatunk, 
jelentős előkészítő munkájának 
azonban legbeszédesebb bizonyí
téka az az eredmény, melyet a 
párt május 25-én az Általános 
Ipartestületben az önzetlen becsü
letességgel kezeit városi közügy 
érdekében elért.

— A róm. kath. Hitközség 
képviselőtestülete május 24 én dél
után 6 órakor a belvárosi iskolá
ban dr. Frey János apátplébános 

I elnöklete alatt közgyűlést tartott, 
melynek legfontosabb tárgya volt a 
fogadalmi templom ügye. Dr. Frey 
János elnök bejelentette, hogy a 
megyéspüspök a hitközségi képvi
selőtestületnek a fogadalmi tem
plom ügyében hozott és jóváha
gyás végett hozzá felterjesztett 
határozatát a kért jóváhagyással 
1411/1924. szám alatt ellátta. A 
jóváhagyó végzés szerint engedélyt 
adott a megyéspüspök arra, hogy' 
a belvárosi plébániatemplom és az 
ugynevezeit püspöktemplom le
bontassanak es azok anyaga a 
fogadalmi templom építéséhez fel- 
használtassék. A fogadalmi tem
plom mellett építendő plébániaiak 
építési és fentartási költségeit a 
kegyúri jog révén Ő Kegyelmes- 
sege a püspöki javadalom terhére 
vallalja, e címen tehát a községet 
semmiféle költség nem terheli- 
A fogadalmi templom a Széchenyi- 
térre terveztetik, a beérkezendő 
pályázatok bírálata során eldön
tendő stílben és pedig a templom 
800, a plébánia ak 1600 Q-öl 
területen, melynek kieszközlése 
végett a politikai község képviselő
testületénél leendő eljárásra bizott
ságot küldöttek ki

i — Halálozások. Á görögkeleti 
egyház mohácsi hívei pásztor 
nélkül maradtak. A szerény, alá
zatos, kíilsőleg-bensőleg szerze
tes Jankovics Szergiusz életének 
47-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése május 
27-én délután általános részvét 
mellett folyt le, a melyen a többi 
felekezetek papjai és hívei is 
képviselve voltak.

Herrnhuth Zsigmond, közbe- 
csülésben álló kereskedőt súlyos 
gyász érte. Neje az elmúlt hét 
szombatján rövid szenvedés után 
meghalt. Temetése hétfőn volt 
általános, őszinte részvét mellett.

— A szociális kurzus junius 
elsejére tervezett előadásai a misz- 
sziótársulat egyházi (anácsadójá- 
nak, dr. Frey János apátplebános 
urnák installác ója miatt elma
radnak.

— Gyógynövénygyűjtőkhöz! Úgy 
értesülünk, hogy az országos hír
névnek örvendő «KAPOSVÁRI 
GYÓGYNÖVÉNY ÉS VEGYI
IPARI R. T.» Mohácson is kép
viseletet állított fel, melynek ve
zetésével Glied Adolfot bízta 
meg. A kik tehát gyógynövény 
gyűjtéssel foglalkozni óhajtanak, 
forduljanak a megbízotthoz: Glied 
Adolfhoz, Deák-te'r 136. szám.

— Nyugdíjasok figyelmébe! 
Újabb rendelkezés folytan az il
letmények kifizetése nem juinus 
hó 3 ig, hanem junius hó 10-ig 
fog eszközöltetni, miről a nyug
díjasok torlódások elkerülése vé- 

I gett értesittetnek.
Tanítók figyelmébe! Illetmények 

felvétele végett csakis a jegyző- 
seg által közölt napokon jelent
kezzenek.

— Tizenhárom hónapos idő
számítás. Sok lap komoly an írja, 
hogy a Vadikán valószínűleg el
fogadja és a közei jövőben beve
zeti a 13 hónapos időszámítást. 
Minden hónap 4 hétből fog állni, 
tehat 28 napból. Elseje mindig 

1 vasárnap es minden hónapban 
' számszerinti minden napja a hét

nek ugyanarra a napjara esnék 
Újév napja a hónapokon kívül 
álló nap lenne es szökőévben két 
ujévnapja volna. Az uj időszámí
tás szerint az eddig változó ün
nepekre fixdátumra esnének. -- 
A tisztviselők valószínűleg azt 
mondják : 13 hónap, 13 elseje,
nem is olyan ijesztően szerencsét
len szám az a 13

— Az általános kereseti 
adót 1924. évtől kezdődőleg 
aranykoronában fogják kivetni, 
úgy, hogy az adó megállapítása 
először papirkoronában lesz, mely 
adóalapot a pénzügyigazgatóság 
számit át aranykoronára és pedig 
úgy, hogy minden 3500 papír
kor. egy aranykoronának veendő. 
A helyreigazitasi törvény érteimé
ben a pénzügyminiszternek joga 
van az 1924. junius 30 ig ki nem 
egyenlített összes köztartozásokat 
kivétel nélkül aranykoronára át
számítani és ennek megfelelőleg 
behajtani.

— Adóhivatal lesz ismét az 
állampénztárakból, mert igy kí
vánja ezt a szanálási törvény. 
A ki- és befizetéseket a postata
karékpénztár fogja lebonyolítani, 
miért is annak személyzetét az 
állampénztárak feleslegessé vált 
személyzetéből és a B listásokból 
szaporítják fel. Az eddigi állam
pénztárnak legutolsó kifizetése a 
közalkalmazottak illetményeit il

letőleg junius hónapban lesz. 
Aztán tovább már a posta hozza 
a gázsit. Közalkalmazottak köré
ben nagyon vegyes érzelmeket 
vált ki ez az intézkedés, mert 
igaz, hogy az adóhivatalbani ál- 
longás megszűnik, de a posta
sekk szelvényéről nem lehet meg
állapítani mi fejében mennyit vett 
fel az illető s igy soha sem lesz 
tisztában illetményeivel, másod
szor lehetséges lesz-e, hogy annyi 
közalkalmazottnak a hónap első 
napjaiban kitudja kézbesíteni a 
posta pénzét, pedig ma nem 
mindegy, hogy 2-án, vagy 20-án 
kapja-e meg azt valaki. Harmad
szor a magas pósta-kézbesitési 
dijak is sokakat bántanak.

— Egy millió orosz áll az 
oláh határon. Egy kemalista 
távirati ügynökség jelenti, hogy a 
Dnyeszter mellett erős vörös had
sereg vonul föl Oláhország ellen. 
Hir szerint egy millió embert moz
gósítottak. A csapatoknak Budieni 
tábornok a parancsnoka. Más ver- 
ió szerint Románia ez idén Be- 

szarábiában rendez nagy hadgya
korlatokat, hova 100 ezer embert 
koncentrál. Szép kis hadgyakor- 

i lat lesz az I
— A tisztviselő állások címet 

Amikor a régi jó öreg adóhivatal 
állampénztárrá avanzsált s a taná- 

i csosi állások, — bíróságoknál az 
elnöki stb. címzések jöttek divatba, 
eszünkbe jutott az egyszeri zsidó 
földesur, aki ispánt (ez is most 
intéző) szerződtetett s nagyon 
gyenge javadalmazást helyezett 
neki kilátásba. A szerződő gazda
tiszt megvakarta a fületövit, na
gyon keveseite a beneficiumot, de 
azért megkérdezte, hogy: és a 
címem mi lesz ?

— Azt szabadon választhat, 
ispán, számtartó, tiszttartó, jószág
felügyelő, vagy akár kormányzó, 
miattam mind rendelkezésére all.

Hanem, hogy most hirtelenében 
visszacsinálja a kormány ezt a 
bőkezű címadományozást s a ta- 

1 nácsosi címek helyébe jönnek a 
szürke: „állami segédkönyvelő*, 
„könyvelő* es „főkönyvelő", „ke
zelő*, „hivatalnok* és „tiszt* akár 
egy jobb specerei üzletben, vagy 
fűrésztelepen, azt nem tudjuk 
mire jó.

— A földigénylés tárgyalá
sait befejezték — Baján. 4900 
házhelyet igénylő kérelmet talál
tak elfogadhatóknak. Júliusban 
már ki is osztják a házhelyeket. 
Hát Mohácson mi lesz ezzel a 
szerencsétlen ügygyei ? Ismételten 
óva figyelmeztetjük az elöljárósá
got, hogy 1926-ban felszabadul
nak a bérlakások, százan és szá
zan maradnak fedél nélkül, külö
nösen családok, melyekben na
gyobb a gyermekáldás. Kit fog
nak ezek vádolni azért, hogy haj
léktalanul, az Isten szabad ege 
alá szorultak porontyaikkal, a kik 
majdan hivatva lesznek életükkel 
védeni meg a — háztulajdonosok 
vagyonát ?

— No lám! Az angol minisz
terelnök, ki tudvalévőén az angol 
munkáspárt bizalmából feje az 
angol kormánynak, nagy beszédet 

' tartott, melyben hitet tett a maga 
nacionalizmusa mellett és kijelen
tette, hogy a nacionalizmus ön
magunk megbecsülése, a mellett 
tiltakozott az ellen, hogy a nem
zetközi szocialisták őt elvtars- 
képen ünnepeljék. No lám! egv 

! munkáspárti vezér is, még ha



1924. junius 1. MOHA C Sl HIRLA P 5

egész világ szeme csüng is rajta, 
állhat nemzeti alapon!

__ Aki sokalja a nemzet
gyűlési képviselők számát. 
Zalavarmegx ében a napokban 
megtartott közgyűlésén Sümegi 
József biz. tag indítványozta: 
Írjon at a varmegy e törvényható
ságokhoz és írjon fel a kormány
hoz hogy a tisztviselői létszám- 
apasztás kapcsán a nemzetgyűlési 
képviselők létszámát is apasszák 
az ország megcsonkított területé
nek arányához. Javaslatát azzal 
indokolja "meg. hogy mig Nagy- 
Alagyarorszagnak 413 országgyű
lés” képviselője volt, addig az egy- | 
harmadara csonkított országnak 
240 képviselője van, holott az 
arany szerint csak 138 képviselő
nek kellene lenni. Mivel azonban 
Sümegi József indítványát nem 
terjesztette be 24 órával előbb, a 
javaslat felett a közgyűlés nem 
határozott.

— Az emberi test, mint ba
rométer. Az öregek dicsekvése, 
hogy csontjaikban megérzik az 
időjárást. Régi dolog, hogy kösz- j 
vényes és rheumás betegek, a 
sebesültek és sérültek, nemkülön
ben a hugysós diethesis folytán 
szenvedők megérzik az időválto
zást Dr. Czernikaner berlini orvos 
szerint a radiokisugarzas terén 
folytatott kiserletezesei során ki
tűnt, hogy ennek a tünetnek a 
levegő radioemanaciós tartalma az 
előidézője. A földkéreg ugyanis 
rádiumot tartalmaz, mely emanació 
utján (a rádiumnak kémiai utón 
gázzá való átváltozása) a földből 
a levegőbe jut, mely a rheumasok 
es köszvényesekre fokozottabb 
mértékben hat. Most már tehát 
minden rheumás es köszvényes 
tudni fogja, hogy neki a radio- 
emanáció faj, kár, hogy dr. Czer
nikaner nem inkább e fájdalom 
biztos enyhitőszerét árulta el.

— Tannenburgi Róza. A Leány
klub műkedvelő gárdája csütör
tökön este a középkor mély val
lásosságával átitatott színdarabot 
adott elő e címen a Színkörben. 
Azok a nagysikerű előadások, 
amelyeket eddig a Leányklub be
mutatott zsúfolt házat vonzottak 
és igy úgy az anyagi, mint az 
erkölcsi siker biztosítva volt. A 
szereplők közül különösen ki
emelkedik Probszt Etelka mű
vészi játéka, amely túlnőtte magát 
a dillettans szereplésen. Méltó 
partnere volt Pazaurek Erzsi, aki 
a címszerepet alakította. Kiváló 
még Pazaurek Böske, akinek 
egyéniségéhez való szerepe volt, i 
de jók voltak a többiek is Stelz 
Tódor, Führer Ferenc, Szász Ida, 
Vincsek Etelka, Antoni Etus, 
Hafner Lenke, Vattay Manci, 
Fűrész József, Dorn Böske, Ug- 
rósdy Lenke és igazán aranyosok 
voltak a kisművészek Schmidt 
Duci és Margitai Máriusz.

— A jó, hidegvérű angolok 
s irtóznak már attól a rabló, 
kapcabetyár fajzattól, mellyel le
törésünkre szövetkeztek. Az an
golok vett jelentésekből nagy meg
ütközéssel vették tudomásul, hogy 
az oláhok és szerbek a határren- 
Jezesek során átadandó községeket 
könyörtelenül kifosztják. Oláh- 
orszag legutóbb 2 falut adott át 
Szerbiának, de az átadás előtt i 
tökéletesen kifosztotta azt. Többek 
közt elvitték az összes vasúti 
kocsikat, vagy 360 darab sertést, 
az egész szarvasmarha állományt 

s a községben található volt egvet- 
len cséplőgépét, úgy az összes 
kályhákat is. A szerbek most pár 
falut kötelesek átadni Magyar
országnak, de mar is kipucolták 
azokat mindenből, még a haran
gokat is, az iskolák összes beren
dezéseit elvitték, sőt magánosokat 
is kifosztottak. Most az angolok 
követelik, hogy határrendezések 
alkalmával a községek átadásánál 
semleges bizottságok vegyenek 
részt.

— Sörkostoló. Kedden délelőtt 
az Iparoskor törzsvendégei sör- 
kostolóra jöttek össze az árnyas 
kerthelyiségben. Csapra került a 
pécsi Pannónia Sörgyár söre, 
amelyet most Lettnigg Alajos 
képvisel Mohácson és aki ma
gyaros vendégszeretettel kóstol
tatta az igazán zamatos italt. A 
vendégek általános véleménye az 
volt, hogy a Pannónia sör egyen
rangú a felsőausztriai békebeli 
sörökkel, amit az egyik jelenlevő 
osztrák származású kostoló né
metül röviden »mundvoll<-nak 
jellemzett. Fogy is azóta a Pan
nónia sör mindenhol, ami iga
zolja azt a közmondást, hogy ami 
jó az nem drága.

— Ez is reklám. A Színházi 
Elet, Ince Sándor lapja országos 
pályázatot hirdet, hogy olvasó
közönsége döntse el: kik a korzó 
szépéi. E héten valószínűleg sorra 
kerül a mohácsi szavazás is, mely
nek eredménye eldönteni, hogy a 
mohácsi korzónak ki a királynője. 
A szavazás a Színházi Életben 
közölt szavazólapokon történik s 
a győztesek megkapják a Színházi 
Elet művészi kivitelű gyönyörű 
oklevelét. Szépünk van sok, kor
zónk nincs, kiváncsiak vagyunk 
a szavazás eredményére.

— Vitriol merénylet Német
bolyban. Folyó hó 22-én este, 
az utcán üldögéltek asszonyok, 
leányok. A sötétből egy alak kö
zeledett, de senki sem tulajdo
nított neki nagyobb fontosságot, 
mig nem az illető közelükbe ért 
és egyszerre csak vitriollal leönti 
Hoffmann Annuskát, aki szeren
cséjére éppen akkor fordult meg 
s igy a gyilkos folyadék csak a 
hátát érte, ahol a ruha megaka
dályozta, hogjr súlyosabb sérülé
sei legyenek. A merénylő Beck 
István, aki Hoffman Ánnuskát 
régóta üldözi szerelmével azonban 
meghallgatásra nem találván kö
vette el tettét. Beck ellen a csen
dőrség megindította az eljárást-

— Agyonütötte a villám. Kedden 
éjjel Tadics Stokán mohácsi szi
geti lakos szállását villámcsapás 
érte, amely a házat rombadöntötte 
és Tadicsot agyonsujtotta. Fiai 
kisebb sérüléseket szenvedtek az 
összeomló ház részektől. Az 
anyagi kár is igen nagy.

Kedden délután Bezedeken 
Schatzl József földmives öt nap
számossal a mezőn a vihar elől 
akart elfutni. Hirtelen valami fényt 
láttak s a másik pillanatban mind 
az öten a földön feküdtek. A vil
lám sújtotta őket s az egyik nap
számos meghalt, a másiknak pedig 
a jobb karja béna lett.

— Az anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. május 23-tól 1924. 
május 30-ig: Születések: Kern 
János, Sümegi Mária; Laklia An
na, Schnadenberger Erzsébet, 
Kohl Ilona Margit, Kovács János, 
Cselinácz János, Ivánácz Anna. 
Házasságkötés: Marosi Gyula

és Varga Jolán. Halálozások : 
Harczi Pál 78 éves, özv. Keller 
Henrikné 73 éves, Kostánczi Já
nos 23 éves, Rohr Románné 71 
éves, Jankovics Szergiusz 47 éves, 
özv. Húsz Istvánné 88 éves, Bá- 
rácz Mária 18 éves, Sümegi Má
ria 4 napos.

,,A Mohácsi Levente T. E.“ 
folyó hó 25 én tartotta évi rendes 
közgyűlését, melynek tárgya a 
tisztujitás volt: Napirend előtt 
Schmidt Károly elnök bejelentette, 
hogy a Testvériség SE.-tői egy 
levél érkezett, melyben azok ki
fogást emelnek a Levente T. E. 
vezetősége és különösen ő ellene, 
mert szerződés nélkül nem haj
landó a pályát átadni és egy iz- 

i ben a Testvériség játékosait ki is 
utasította a pályáról Bejelenti to
vábbá azt, hogy a Testvériség a 
pályát úgy tekinti, mint amely 
felerészben őket illeti. A közgyű
lésnek felolvastatja a szerződést, 
melyet az minden pontjában he
lyesnek és elfogadhatónak talál. 
A k^zgjülés a vezetőséget arra 
utasítja, hogy jelen szerződés 
pontjait minden változtatás nélkül 

I a Testvériség S. E. nek újra be
mutassa és az alairásra őket fel
szólítsa, amennyiben azt a Test
vériség junius 8 ig nem teszi meg, 
úgy a pályahasználatra nézve 
minden további tárgyalás szük
ségtelen. A Testvériség azon ki
jelentésére, hogy a pálya felerész
ben az övék, utal a közgyűlés a 
135/kgy. I. 23. számú véghatáro
zatra, melyben a község a terü
letet kifejezetten a Levente T. E.
nek adja használatra, mint olyan
nak, mely alapszabályaiban a test
nevelési törvény pontjait figye
lembe véve a végrehajtási utasi- 

I tás megjelenésével, a kötelező 
testnevelés megkezdője lesz és 
egyben a testnevelésre kötelezet
tek védőszárnyai alatt mint „Le
venték* működhetnek. Hogy a 
Testvériség a pálya felépítéséhez 
hozzájárult, nem teszi őt ott bir
tokossá is, legalább is annyira 
nem, hogy szerződés nélkül, mely 
különben mindkétfélre nézve kö
telező, saját kénye-kedve szerint 
működhessen és a pálya felépítőit, 
kik az anyagiak aránytalanul na
gyobb részét és a munkát telje
sen végezték, figyelembe se ve
gyék. A közgyűlés a vezetőség 
minden ténykedését a legteljesebb 
mértékben helyesli es kéri azt 
továbbra is az egyesület érdeké
ben működni.

A tisztujitás eredménye : Elnök; 
j Schmidt Károly, Alelnök: Petri- 

csevics Mátyás, L’gyv.-igazgató: 
Kiss Ferenc, Footballintéző : Puppi 
András, 1. jegyző: Pál Lajos, II. 
jegyző : Faragó Gábor, Pénztáros : 
Vereby Jóksef, Ellenőr: Szinstein 
Lajos, Szertárnok: Puppi József, 
Ügyész: dr. Schmidt Miklós, Or
vos : dr. Rüll Miklós.

Választmányi tagok : Brand Ede, 
Bánovits József és Sándor, Mar
gitai Lajos, Schmidt Lajos, Mayer 
Károly, dr. Prakatur Tamás,

Steidl Antal, Dr. Német Kálmán, 
Mayer Ferenc, Petrovics Károly, 
Pichler József, Német Károly, 
Lipokatits János, Fridrich Oszkár, 
Deutsch Kornél, Zsuzsits András, 
Keinrath Zsigmond, Hemrich Ká 
roly, Varga Zsigmond

Póttagok : Meltzer Emil, Nemet 
Géza, Stolllár Béla, Dobszay Béla, 
Leovics János ifj dr. Német Ist
ván.

Mohácsi Levente T. E Pécsi 
keresk. isk. 141. sz. cserkeszcsa
pata 6 ; 0,3 : O/'Az I. B T. C- 
meccs előtréningjeként lejátszott 
kétszer 30 perces mérkőzés lany
hán és kissé unalmasan folyt le. 
A cserkészcsapat tőle telhetőleg 
igyekezett, mit a Leventéről ki
véve Leovicsot és Krositsot nem 
lehet mondani. Szűcs egy pár le
futása igen sikerült volt, lövései 
erőteljesek, játéka határozott fej
lődésre mutat.

Mohácsi Levente T. E.—Pécsi 
Ip. B. T. C. 0:0. — A Levente 

Németvarga
Puppi J. Leovics 

Szmerkács Kiss Krosits 
Haffner Schmidt ReinerNagy Szűcs 
összeállításban mindvégig egyen
rangú ellenfele a Bőrgyáriaknak, 
kik komb. csapaital álltak fel a 
Levente ellen. A játék hullámzó 
menete a legteljesebb feszültség
ben tartja a közönség idegeit. 
A Bőrgyár a mezőnyben gyönyö
rűen kombinál, a Levente kapu
hoz jutva azonban meg kell áll
jon a két beck, de különöse Leo
vics mindent megakasztó szerelé
sén. A Levente halfsor Krosits és

I Kiss gyönyörű védöjátékot mutat- 
i nak, de a csatársort nem támo

gatják eléggé. A csatársorból első
rangú inunkat végzett Reiner, de 
akcióit nem kísérte szerencse 
Schmidt védőjátékosnak való csak. 
Nagy pedig bebizonyította, hogy 

I csatársorban többet ér, mint a 
védelemben. Szűcs első félidőben 
szépen dolgozott, második félidő
ben azonban ellustult; traininge- 
ken többet kellene futnia, lövései 
nagyon szépek

Az ingyen publikum (köztük 
sok olyan is, kiknek pirulnia kel
lene, hogy azt a 6000 koronát 

I igy takarítja meg) ugylatszik sza
porodik.

Bajai M TE— Testvériség S. C 
3:2. Nagyon gyér közönség.

*
A Mohácsi Torna Egylet és 

egy alkalmi műkedvelő csapat 
mérkőzik vasárnap d. u. fél 6 
órai kezdettel. A szezon legérde
kesebb mérkőzését remélhetőleg 
sokan fogják megtekinteni. A 
csapat két kapussal fog felállni 
és összeállítása a következő: 
Mayer Kari—Kiss Feri, Bauer 
Kari—Puppi Drisa, Szieberth
Jóska — Pál Lajcsi — Tertinszky 
Anti, Faragó Gamó—Uhl Franci— 
Bánovics Sanyi—Pichler Jóska— 
Stollár Bélió.

A bevételt a T. E. műit va
sárnapi mérkőzésének kiadására 
fordítják.

Biró: Schmidt Károly.
Taccsbirók: Petrovics Kaía és 

Kecskés Laji.

Laptulajdonos és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR,
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nyiltter.
<Az e rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség.)

2>r. jfjerger J. László 
oryos és 

Qláser Jrén 
folyó évi junius hó 3-án 
'délután 5 órakor tartják 
esküvőjüket gőzhajó-utcai 

lakásukon.
(Minden külön értesítés 

helyett.)

Búcsúzó.
Mohácsról Baranyaszentlőrinc- 

re történt áthelyeztetésem követ
keztében ezúton búcsúzom ked
ves vadásztársaimtól, barátaimtól, 
jóakaróimtól és ismerőseimtől. 
Tartsanak meg emlékezetükbe, 
viszont én sem fogom elfelejteni 
a mohácsiakat.

Hazafias üdvözlettel
DANSZKAY ANTAL

m. kir. pénzügyőri főbiztos

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik lelki pász

torunk

JANKOVICS SZERGIUSZ 
temetésén megjelenni szíve
sek voltak, fogadják őszinte 
kflszflnetűnket.

Gör. kel. hitközség 
választmánya. I

Egy 8 éves hasas

pásztor szamár 
sürgősen eladó. További meg
tudható

UDVAR KÖZSÉG 
vendéglőjében

A szőlőhegyen 
egyszobás-konyhás lakást 

keresek julius, augusztus hóra 
Pakusz KáreSy.

I I

Molnár-utca 1551. sz. HÁZ, mely 
áll 3 szoba, 2 konyha és kamrá- 
rából, 8 lónak istálló, szivattyús 
kút, köves udvarral, szép kerttel 
szabad kézből eladó. Bővebbet 

IZSÁK JULIS, háztulajdonosnál

---- --
934 924.

ÁBVEBÉSI BIBDETBEÉNY.
Ráctöttős község elöljárósága ezennel közhírré teszi, 

hogy Ráctöttősön, 1924. évi junins hó 4-én délután 1 órakor 
az alább megnevezett tárgyak nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek eladatnak: 
Herbszt János 1 drb 6 hónapos sertés: becsár
Beer Pál 6 q széna
Noll István 1 drb felszerelt ágy 
Hangé Alajos 1 drb vörös tarka tehén 
id. Engert János 1 drb vörös tarka tehén 
StrébI Domonkos 1 drb 8 hetes sertés 
Ulrich Jánosné 1 drb 2 hónapos borjú 
Treutz Frigyes 1 drb 2 hónapos sertés

w

w 

»

Amennyiben az árveres eredményre nem
elárverezendő tárgyak becsáron alul is el fognak

Ráctöttős, 1924. évi május hó 25-en.

Elöljáróság
T'f

Nyári hónapokra bérbe venne 
úri család szőlőben 2—3 szo
bás lakást megfelelő bérért. 
Ajánlatokat 822. telefon szám 

alatt kérünk.

E

NÉ
cv

A SCHÁFFER - vendéglőbe, 
ahol Bús Pali bpesti cigányprí
más kitűnő zenekara naponta 

hangversenyez. 
Frissen csapolt Haggenmacher 
sörök és kitűnő borok mellett 
mindenki jól érezheti magát.

I. rendű sásmentes

x é aa at 

olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 

házban Kossuth Lajos utca.

MÁGNES 
javítások gyorsan 
j ó t áI ás sál

Bosch k. f. t.
Budapest, Vili,, Vas-utca 16. 

Telefon József 113—39.

150.000
100.000
50.000

1.000.000
1.000.000

100.000
300.000
100.000

vezetne, az 
adatni.

K
K
K
K 
K
K
K
K

tavaszi cikkei:
Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és

Linóleum
matt

Ía MELTZER drogéria
iI
sí MARX-féle BoZtyán p1a®' 
£ Zománc ldKK

• Marx-féle zománclakk
$ konyha és kerti bútorokra.

Padló (parkett) fényesitö és

I
3
|
* 
s
3 * *♦
«íiJ padlóbeeresztő paszta.

♦ Gyógycognae, likőrök és likőr- f 
J eszenciák. *

í Reklám árak ’ Telefon 128. J

4

Egy bútorozott szoba 
magányos úriember

nek kiadó.

Cím a kiadóhivatalban.
IV

ESadó
25-30 méter széna.

Cim a kiadóhivatalban.

Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT író- és varrógépét. 

KERÉKPÁRT, 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRÖT.

Kerékpár alkatrészek és villany- 
cikkek raktára.

Schöffer Károly
technikus.

Eladó
Gőzhajó-utca 1038. számú Mi 

HANGOS ANTAL.
Kézíiiiparosok általános for
galmi adójának átalányozása

Mohács nagyközség általános 
forgalmi adóügyosztálya a kézmű- 
iparosokat kötelező átalányozására 
vonatkozólag közli, hogy azon 
kézműves kisiparosok, akikre a 
Pénzügyminiszter ur rendelete 
értelmében kötelező az átalányo
zás, az átalány megállapítása és 
az egyezség megkötése végett az 
alább közölt napokon és foglal
kozási ágak szerint Mohács nagy
község forgalmi adó osztályá
nál a hivatalos órák alatt és pedig 
d. e. 8—12-ig, d. u. 2—6-ig for
galmi adókönyvükkel és egyéb 
vonatkozó üzleti feljegyzéseik és 
üzleti könyveikkel megjelenni tar
toznak. És pedig a forgalmi adó 
osztály által kézbesítendő idézések 
sorrendje szerint: a pékek—sütők, 
mézesbábosok és asztalosok folyó 
hó 31-én, bognár, kádár, faeszter
gályos, ács, hajóács, kosárfonó 
és tímárok junius hó 2-án, cipé
szek junius hó 3-án, csizmadiák, 
bocskoros, papucsos, szíjgyártó, 
szűcs, fehérnemű tisztitó, varró
nők és himzőnők junius 4-én, 
szabók junius 5-én, borbély, fod
rásznő és manikürözőnő, fésűs, 
köszörűs, kalapos, kefekötők ju
nius 6-án, szitás, mázoló és kár
pitos, kötélgyártó, takács, haris
nyakötő, könyvkötő junius 10-én, 
kovács, mechanikus, lakatos, bá
dogos és drótos junius 11-én, 
kőműves, kövező, kőfaragó, fa
zekas, korsós és szobafestő ju
nius 12-én, fuvaros, szállító, ladik
fuvaros és bérkocsis junius 13-án.

A megjelenés annál is inkább 
kötelező, mert junius 1-től, illetve 
15-től kezdve forgalmi adókönyvet 
tovább nem vezethetnek, akik 
ezen jelentkezési kötelezettségük
nek eleget nem tesznek 5000- 
1.000.000 K pénzbírságig bün
tetendő.

Elüljánóság.

Hirdetmény.
A községi elüljáróság közhírré 

teszi,‘hogy az 1923. évi gőzkomp-, 
apaállat beszerzési és fenntartási-, 
szegényházi-, iskola-, közös is
kola-, munkássegély-, közmunka-, 
emlékmű-, gyermekvédelmi-, köz
ségi törzsvagyon-, kövezetvám- 
jövedelem-, Regále kötvények 
értékeinek visszatérítése és a 
Korona szálló ingó berendezése 
értékcsökkenési alapjának, vala
mint a letétként kezelt Margitai 
Péter-, Herr Miklós-, Markó-, özv. 
Funták Józsefné-, Liliéin Maria-, 
Bubreg Tóni és Ilona-, Serly 
Sándor dr.-féle alapítványok és 
szegényházi alapítványok szám
adásai a községházán f. évi junius 
hó l-ével kezdődő tizenöt napra 
közszemlére ki vannak téve, mely 
idő alatt azok betekinthetők s 
ellenük az észrevételek meg
tehetők.

Elöljáróság.
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Egy könnyű

Szán <1 oliia
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női 
magas 

fűzős cipő 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

tudni, hogy legolcsóbb
minden

raj

fi 
u

fűszer,

Telefon: 145.

Kereskedők, iparosok 
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

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

Langer-ház,

Ül

1924. jumus L

Szives tudomására 
hozom a mélyen- 
tisztelt közönség
nek, hogy fuvaro
zási vállalatom ke

retében

szénosztályt 
létesítettem, ahol 
waggon tételekben, 
valamintkicsinyben 
is a legjobb minő
ségű külföldi és 
belföldi szenek, úgy
mint: koksz, porosz, 
salgótarjáni, pécsi 
stb. a legolcsóbb 
napi árakon kapha
tók, illetve elője- 

gyezhetők.
Jó indulata pártfogást kér 

„DUNA“- 
száliitási vállalat 

szénosztálya.
REINER GYULA.

II i V <1 o s s e n 

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

Tessék—
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében "
városházával szemben.

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezá
rására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

8® is* ini a a e 8 us i ® i e

csemege és festék

Ifjú Naislisnál
Szívós órás mellett
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Piaci árak:

Előzetes értesítés!
Értesítem a m. t. Hölgykö

zönséget, hogy budapesti tar
tózkodásomat megszakítom és 
Mohácson újra

kalap szalont 
nyitok. Működésemet elsején 
megkezdem. Elvállalok min
dennemű uj kalap készítést, 
alakítást, díszítést, továbbá 
csokor és koszorú kötést is.

a szerdai hetipiacon

Búza .... 330.000 K
Zab .... 270.000 K
Rozs .... 290 000 K
Tengeri morzsolt uj 260 000 K
Árpa .... 270.000 K
Bab .... 570.000 K

Vasárnap délután 
azaz junius 1-én 

csak BÁLINT gyógyszertár 

lesz nyitva.

E heten csak BÁ ki N F 

gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

Pencz Emma.
Érdeklődni lehet 133. sz. telefon alatt.

HÁZELADÁS.
Vadász-utca 383 számú HÁZ, 
szabad kézből eladó. Bővebbet

Kunics Ignác
háztulajdonosnál.

p 
(• 
6 
Q 
6 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
Q 
Q 
G 
G

VORISEK LAJOS
DIVATÁRU HÁZA

mohácsTELEFON 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-ridikül 

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak 2

• ••••••• • V*

19
19
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1 
Első Mohácsi Műszaki üzem | 
Deák-tér 143. Telefon 83. I

Cégtulajdonos: SCHAFFER KÁRORY technikus.

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 12^

Szép és bájos arca lesz, 
szeplóje. májfoltja eltűnik, ha a 
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.

Dns raktár:
Kölnivizekben és illatszerekben.

N .... I

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

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fogászati ieútermeben és laboratoriQínaban 

MOHÁCS, Felső Dnna-sor 478. sz. sarok. 

Yidékiek azonnal kielégittetnek.

Üzletáthelyezés I 
i n. é. közönség b. tudomására adom, 
hogy fűszer- és vegyeskereske
désemet az Armuth Miksa-fele házból 
áttol két házzal fel
jebb; (Kohn szappan
gyár á*ellenében) saját 
helyiségembe helyeztem át. — 
k erem a m. t. közönség becses pártfogását.

Kiváló tisztelettel
Teiefot 41. SPULLER MÓR 

fűszer- e6 vegyeskereskedő.
Ugyanott füszerüzlet berende
zés és egyes használt butor- 

darabok eladók.

1 Egy segéd 
és egy tanonc 

felvétetik

FÜHRER (iYULA
fényező és kárpitos.

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

Pécs, Jókai-tér 6. és
Budapest, Kossuth Lajos u. 15. 

Továbbá a világhírű

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

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő és nászaján
dékokból nagy választék.

SCHLICK-NICHOLSON 
4 Vés magánjáró cséplőgépek, fél
stabil, stabil, vetőgépek és minden 
gazdasági gépek a legolcsóbban 
kaphatók RÉSZLETFIZETÉSRE is 
.Kruppa ígnacnal 

' Mohács, Árok-utca Ili. szám.
\ Továbbá kapható:

1 db 1 éve§ Höfher és Schrantz cséplőgép elevátorral 
5 „ „ ,,

12'„ n v 
6-os Magyar áll.
Hofher és Schrantz 3-as
3 lóerős benzin motor
900 mmétere? jókarban lévő Unrauch cséplő.

lokomobil

»

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

>5

n n

Kiváló jó bor, must, tej és szesz
mérőkből állandó raktár.

A legjobb minőségű

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL

i'i I a el <’» 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos. :< 
■- - - - - - - - ■ ■■ ■ —ö

ELADÓ.
|| A Czernik dűlőben 1189 » 

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

Cim a kiadóhivatalban.

FRIDRICH OSZKÁR. KÖNYVNYOMDÁJA ftiOHÁCS.


