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A tisztviselő kérdés.
Hónapok, sót évek óta fek

szik a kormány előtt ez a 
gordiusi csomo, de csak kerül
geti, mint a macska a forró 
kását. A lelkiismerete azt 
súgja, hogy a kérdés rende
zése. még pedig a tisztviselői 
osztály általános megelége
désére való rendezése köteles
séged. emberi és becsületbeli 
kötelességed, maga a kor
mány meg, mint végrehajtó 
hatalom azt mondja, mint jó 
Pato Pál, hogy: majd rá érünk 
arra még, aztan mint a sunyi 
kreizler. aki boldog, hogy a 
fizetnivalóját még 24 óráig 
magánál tarthatja, zsebre- 
dugott kézzel mutat fügét.

Hat ez nem méltó dolog 
a kormányhoz, ez axiómává 
való statualasa annak az elv
nek, hogy: a politikában nin
csen erkölcs, mert ez közön
séges hálátlanság. A kormány 
elfelejtette, hogy az a tiszt
viselői kar, amidőn végig- 
küzdötte a világháborút az 
összeomlás nagy földrengésé
ben is maradt tántorithatat- 
lanul tiszte, kötelessége, es
küje mellett. Elfeledte, hogy 
az a tisztviselői kar, melyet 
egyedül kerültek el azok a 
háborús konjunktúrák, melyek 
annyi ezreket tettek milliár
dosokká és soha nem álmo
dott anyagi jólét uraivá, — 
némán, megadással viselte 
mindig nyomorát, lerongyo
lódott, de panaszszó nélkül s 
még tömegsóhajt is tartóz
kodott hallatni, erélytelen, 
eolhárfaszerü lágy sirámát 
legfeljebb a KANSz utján 
tolmácsoltatta.

Még azt sem látja meg a 
kormány, hogy a csonka 
Magyarország tisztviselői kara 
is ponderál annyira, mint a 
budapesti nyomdaipari szak
szervezet s korlátlan sikere
ket érhetett volna el, ha oda
dobja magát eszközül egy 
politikai sztrájk céljaira azok- 
nak, kik busás hasznot vág
tak zsebre azoktól, kiknek 

érdekében állott ez a sztrájk. 
Mert a nyomdászoknak nem 
igaz, hogv érdekükben állott, 
ezek a legjobban dotált ipari 
munkások, akiknek még kér
niük sem kell a munkaadóik
tól a béremelést, elvégzi ezt 
helyettük a központi szak
szervezet hétről-hétre. Azért 
a vidéki hazafias nyomdász- 
sag nem is ingott meg, csak 
a fővárosi dőlt be az ország, 
a magyar társadalom, a nem
zeti állameszme ellenségeinek.

Távol áll tőlünk, hogy a 
tisztviselői karnak ezt a néma 
megadást érdeméül tudjuk be, 
sőt lesajnáló Ítéletünk oly 
lesújtó, hogy foglalkozni vele 
sem tartjuk érdemesnek. A 
birkának sem érdeme, hogy 
némán vérzik el a vágóhídon. 
Ha a tisztviselői kart egy 
eszme mellett consignálni 
lehetne, legelőször is azt 
mondtuk volna neki itt hely
ben, hogy ne nézze olyan 
táltott szájjal az eseményeket, 
melyek a fórumon történnek. 
Lám az iparosság just kér 
magának a r. t. város veze
tésében, hát jutott-e az még 
tisztviselőnek eszébe, hogy 
ugyanott a tisztviselői érdekek 
is megfelelő képviselethez 
jussanak? Persze az öröklött, 
beteges szerénység félreállani 
készteti őket. Az iparosság 
arra alapítja igényét, hogy 
sok adót fizet, — hát tessék 
egy tisztán ipari keresetéből 
élő iparos és egy kizárólag 
tiszti illetményeire utalt tiszt
viselő adójat összehasonlítani 
s ki fog tűnni az igazság.

Valamint az volt a meg
győződésünk mindig, hogy 
az intéger Magyarországot 
csak a külpolitikai konstellá
ciók kedvezőbb alakulásai s 
ezen 
okos 
vissza; úgy a köztisztviselői 
kar helyzetén is csak a mások 
érdekei szerint alakuló viszo
nyok javíthatnak. Most pél
dául kedvező auspiciumok 
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alakulások élelmes és 
kihasználása adhatják

nyílnak meg erre nézve, mert 
a nemzetgyűlésben pártkér
déssé avanzsál a tisztviselői 
kérdés. Egyik párt a másik 
párttól igyekszik elhódítani a 
tisztviselő kérdés rendezésé
nek érdemét, szóval a tiszt
viselő kérdés belecsúszik a 
politikába s abban a nagy 
kohóban majd megoldódik. 
A kormány a rongyaiban lé
zengő köztisztvi. elő kérő sza
vával szemben süket, de a 
politikai partnak majd előzé
kenyen deferál. Ebből azon
ban a tudatos cselekvés érde
mét illetőleg semmiféle hímet 
nem varrhat maganak a tiszt
viselői kar, valamint, hogy a 
megoldásnak ez a módja néni 
enyhít semmit annak a meg
állapításnak erkölcsi su.yán, 
hogy a kormány a tisztvise
lőkkel szemben hálátlan.

A belvárosi plébános 
installációja

mint előre jeleztük junius elsején 
a megadott programm szerint 
folyt le és, hogy ismét vissza
térünk rá, csak annak tulajdonít
ható, hogy az ünnepségnek egész
ben és részleteiben oly emelke
dett volt a hangulata, olyan meg
kapó programmon kívüli rész
letei is voltak, melyek fölött napi
rendre térni nem lehet.

Tiz órakor kezdődött az ün
nepélyes szentmise, melyen az 
introitus után Hannuy apát a 
Veni Sanctét intonálta, aztán az 
oltár zsámolyára helyezett zsöllébe 
helyezkedve a „Jó pásztor1' 
gondosságából fűzöttassociaciók- 
ból vezette le a nap jelentőségét, 
a hires egyházjogász tudásának 
bőséges tárházából vett adatok
ban gazdag beszédében.

Utána Kozáry György káplán 
olvasta fel a kinevezési okmányt, 
mire dr. Hannuy apát kivette dr. 
Frey Jánostól a plébánosi esküt.

Dr Hannuy átadván a plébá
nosi jelvényeket: a templom, a 
tabernákulum kulcsait és az evan- 
géliumos könyvet, szerepét vé
gezve lelépett az oltár mellől. 
Dr. Frey János apátplebános a 
hatalom szimbolikus jelvényeinek 
birtokában az oltár evangéliumi 
oldalára lépett és rövid, de erő
teljes, gondolatokban és szónoki 
szépségekben gazdag beszédben 
mintegy székfoglalóját tartotta 
meg.

I
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Ez után követk< zett az ünnepi 

nagy mise, mely alatt az egyház 
énekkar Brand Ede B dur misé
jét énekelte. Egy zsúfolásig tö
mött templom jórészt intelligens 
közönsége gyönyörködött a ha
talmas zenei koncepció pazar 
szépségeiben, melynek során 
Sanctus előtt Gelencsér Teruska 
ezüstcsengésü szólója fenome
nális hatást váltott ki. A további 
miserészleteknek (Benedictus és 
Agnus Dei) zeneköltészeti magas- 
reptüsége, szinfonikus szépsége, 
harmonikus tömörsége kellett, 
hogy a kis szóló méla szépsé
geiről a figyelmet elterelje.

A szentmise végeztével a meg
hívottak a plébánia lakban gyü
lekeztek, hol a jóságos lelkű 
Halvax apát, a közszeretetben 
álló , Józsi bácsi'' gondoskodott 
a magasabb kalóriák hűsitéséről. 
A déli harangszó már az asztal
nál érte a társaságot, mely ott
honos fesztelenséggel költötte a 
kitűnő ebédet, melynek során az 
első felköszöntőt az ünnepelt 
mondotta a pápára és annak helyi 
kormányzójára a megyéspüspökre. 
Utána Hannuy Ferenc apátkano- 
nok, a budapesti tudományegye
tem kiérdemesült rektor megni- 
ficusa mondta a második pohár
köszöntőt ugyancsak Freyre, 
kiemelve az ő érdemekben gazdag 
múltját s energiáktól feszülő 
egyéni qualitásait, melyektől Mo
hács kulturfejlődésében sokat vár. 
Ezután aztán valsóságos áradata 
zudult a tósztoknak: dr. Prakatur 
— Freyre, Német Károly főszolga
bíró — Freyre, Schmidt Elek 
püspöki jószágkormányzó — 
Freyre, Inkei József szerkesztő —■ 
Freyre, Halvax József ny. apát
plébános — Freyre, Szencsár 
Péter zárdafőnök — Freyre, 
LipokaticsJános - Freyre, Schmidt 
Károly — Dobszay és az iparos
ságra, Dobszay Mátyás — Freyre, 
Keinráth Zsigmond (MANSz) 
Freyre, dr. Fazakas Péter — 
Freyre, Frantz István — Freyre, 
dr. FreyJános — dr. RüllJánosra, 
Pókay Antal csendőrőrnagy 
a Magyar nőkre, Lipokatics Já
nos — Brand Edére, Schmidt 
Elek püspöki jószágkormányzó 

dr. Prakatur Tamásra. Ké
sőbb már humorba gázolt a 
csevegőláz és pajzán viccekben 
évődött a kacajos jókedv, mely 
sokat foglalkozott a szimbolikus 
papuccsal inig csak egyszer meg
nyílt az ambitus portája és üde 
lebbenéssel rajzott be azon egy 
hatalmas deputáció szépasszo
nyok és lányokból. Nossza tor
kon akadtak a csintalan viccek 
és a Damokles kardja nem fe
nyegetett annyi veszéllyel, mint
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az a könnyelműen idézett papucs, 
melyet még az imént annyit em
legettek.

A Szociális Missió Társulatot 
dr. Rüll Jánosné. a Mária Congre- 
gaciót Schmidt Lajosné úrnők 
vezették az ünnepelt apát elé s 
dr. Prakatur Tamásné gyönyörű 
virágcsokrot nyújtott át a 
egyletek nevében. Dr. Frey János 
meghatóban köszönte meg a 
kedves figyelmet és egy kis 
nyalánkságra hívta meg a rózsa
szín deputációt.

A hölgyek távoztával vissza
zökkent a társaság (a javíthatat
lanok !) az előbbi hangulatba, 
melyben a szép júniusi alkonya
iig maradtak együtt,

A Mohácsi Mozenoi Egye
sület díszközgyűlése. 

(Magas nívójú liceális előadás 
a Színkörben.)

Pünkösd hétfőjén délelőtt 10 
órakor a Színkörben díszközgyű
léssel kapcsolatos liceális előadást 
rendez a Mohácsi Muzeum Egye
sület.

A diszközgx ülésre Mohácsra ér
keznek a kultuszminiszter meg
bízásából : dr. Bibó István min. 
tanácsos, Pilch Jenő ezredes, riad 
történeti író, a Magv Tud. Aka
démia tagja es neje, Aggházy 
Kamii alezredes, katonai szakíró, 
Thurner százados titkár, a Had
történelmi Muzeum kiküldöttei, 
Matolcsy Elemér százados, ka
tonai szakíró es neje es dr. Spol- 
larich Lajos, a 400 eves ünnep 
ségek otsz. bizottságának titkára

A 10 perc aiatt lepergő dísz
közgyűlés után atadjak de Sgar
delli Caesar őrnagy, megválasz
tott örökös tagnak a diszokinányt, 
melyet követ a várva várt szék
foglaló beszéd a mohácsi csata
vesztes okairól. Majd Gál Ilonka 
pécsi színművésznő dalszáma kö
vetkezik, mely után Pilch ezredes 
számol be az országos ünnepély 
rendező bizottság előkészületeiről. 
Aztán Vadas Gábor pécsi zene
művesz zongoraszáma következik, 
majd Patonay Vilma tanárnő 
zongora. Bokor hegedükisércte 
mellett Nickman jegyző ad elő 
egy hatásos melodrámát s vége
zetül dr. Molnár Imre, a pesti 
Nemzeti Zenede tanara mutat be 
néhány ősi dalt.

A Muzeum Egyesület tagjai 
tagigazolvanyukat, — mely sze
mély szerint díjtalan belépésre jo
gosít — átvehetik Rátkay titkár
nál s részükre helyek lesznek biz
tosítva. A nem tagok pedig 3000 
korona belépődíj elleneben vehet
nek részt az előadáson.

Feiülfize leseket köszönettel fo
gad a Muzeum Egyesület és ami
kor meg is hiv mindenkit, egyben 
pontos megjelenést is kér

Ha a muzeum rendezési mun
kálatai addigra kész lesznek, úgy 
vasárnap délelőtt es hétfőn délután 
a muzeum eddigi gyüjtemégytara 
is nyitva lesz. Tagoknak díjtala
nul, nem tagoknak 1000 korona 
belepődij mellett.

A fővárosi vendegeket dr. Beck 
Alajos, Schmidt Lajos, Witt Já- 
zsej, Máhr százados, Mayer Vil
mos es Rrausz Viktor urak lat
jak vendegeikül.

Jegyekről ajánlatos lesz jó előre 
gondoskodni Ratkay múzeumi tit
kárnál _ZS 
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Az újdonsült doktor ép egy 
Chopin-áriába kezdett, amidőn a 
zongora körül helyet foglaló 
fiatal leányok közé odaérkezik 
Bárdos Pista, a daliás főhadnagy, 
kinek fess alakja, rokonszenves 
megjelenése s finom modora, 
társalgásban való ügyessége álta
lános kedvességet biztosítottak 
neki a társaságban, főként a 
leányok között. Vele szemben a 
kis doktor szerény, kissé bátor
talan föllépésével, melyen meg
látszott a tanulásban eltöltött 
hosszú évek hatása, nem igen 
érvényesült a fiatalok között: 
azért inkábbb az idősebb hölgyek 
és urak társaságát kereste, s ott 
szerették is a kedves, komoly 
fiút, kinek minden szavából a 
sokat tanult, meggondolt, okos 
embert ismerték meg. A bakfisok 
csak mosolyogtak a *kis öregen*, 
aki egyáltalán nem sokat látszott 
velők törődni s csak, ha épen i 
kellett, akkor vegyült a zajos, 
élénk társaságba, kivált, ha a 
klasszikus zene szépségeiben 
akartak gyönyörködni, mert Ke
rekes doktor a zongorához biz’ 
jobban értett, mint az udvarlás
hoz, amelyről az egyetemen egy 
tanár sem adott elő, még speciál
kollégiumot sem tartott erről 
egyik sem.

A zongorát azonban művészi 
lélekkel és ritka technikával ke
zelte. A leányok ilyenkor meg
bocsátottak neki minden félszeg- 
séget, sőt egy kicsit szerették is 
a komoly, ábrándos fiút, ki egész 
lelkét beleöntötte a darabba, 
amelyet — hosszú finom ujjaival 
végigfuttatva a billentyűzeten, 
majd lágyan, mint az esti szellő, 
majd fokozodó erővel, mint a 
pályaudvarról folyton gyorsuló 
sebességgel haladó gőzmozdony, 
végre hatalmas zúgással, mint a 
faóriásokat gyökerestül kitépő, 
vad orkán, — játszott el.

Pár lépéssel odébb közel az 
ablakhoz két 17—18 évesnek 
látszó leány vitatkozik. Hangjuk- I 
nak hevessége, a szemek élénk
sége s arcuk tüzes pirossága 
kiváncsiakká tesznek bennünket, 
s mi a társasági illendőséget ez 
egyszer félretéve, ki fogjuk hall
gatni őket.

— >Mit, te a diplomás embe
rekért rajongsz ? Nem érnek 
azok egy üttet taplót! A tanárok, 
orvosok, mérnökök ? Egyik unal
masabb a másiknál! Az ügyvédek, 
a bi róság és megyei közigazgatás 
jogvégzett urai is csak addig 
hasznavehető emberek,amig egye
temi hallgatók. Mert tagadhatatlan, 
hogy a kedélyes jogászgyerekek 
jól el tudják mulattatni a leányo
kat. De aztán? Mihelyt abba a 
korba jutnak, hogy számítani is 
lehet rájuk, csak olyan izetkn 
alakok lesznek belőlük is, mint 
amilyenek a többiek.*

— >No, én ugyan föl nem 
foghatom, felel a másik, hogy 
mennyivel érnek többet a katonák, 
ez az üresfejü, csupán bókolás
hoz, lóditásokhoz, széptevéshez, 
kardesörtetéshez értő, önhitt tár
saság. Hja, az egyenruha! Sok

Ki hitte volna?
A „Mohácsi Hírlap * eredeti tárcája.

leánynak a fejét elcsavarja ez! 
Én azonban, ha soha főkötő alá 
nem jutok is, katonához azért 
mégsem megyek!*

— »Én pedig diplomás ember
nek nem dóm kezem és szivem.*

.. . Hirtelen a vitatkozók közé 
ront a szeles Betti s a zongorá
hoz híja őket. Oizi, a diplomás 
urak rajongója, s Lonci, az uni
formis föltétien híve, lepke
könnyűséggel szállnak tova, hogy 
ők is hallják a szép Schubert- 
zenét, amely Kerekes doktor 
művészi játékában valósággal el
ragadó.

Lonci tágranyitott szemmel, a 
zongora felé hajolva, oly feszült 
figyelemmel hallgatja a zenét, j 
mintha minden ütemét külön 
akarná megjegyezni s azon volna, 
hogy egy hangot se szalasszon 
el a bűvös játékból, melynek ha
tása egészen lenyűgözi az élénk, 
csapongó kedélyű leányt. Gizi 
épen ellenkezőleg, csak gépiesen 
figyel, köteles udvariasságból, a 
művész játékára; pedig a társa
ságban mindenki ugv tudja, hogy 
a fiatal orvos nem egészen kö
zömbös neki. Inkább elfogadja 
Bárdos Pistának ajánlatát, akivel 
kis sétára indulnak a teremben, 
hol most mindenki együtt a 
doktor zongorajátékára figyel.

— *Nem tudom élvezni a klasz- 
szikus zenét s meg sem foghatom, 
hogy kötheti le ez az unalmas 
dallam a többieket annyira. Már 
mégis csak szebb egy jó cigány
zene Schubert, Chopin, Beck 
összes müveinél*, mondja a fő
hadnagy.

— »Én is úgy vagyok ezzel, : 
Pista*, felel a leány. S tudom, 
hogy a doktor neheztelni fog 1 
érte. De nem tehetek róla; nem 
lehet mindenki zeneértő, mint 
Lonci. aki egészen elmerült a 
Schubert-zene élvezetébe.*

— »No talán nem is annyira 
a zene érdekli őt.«

— »Ugyan, hagyja hiszen Lonci 
ki nem állhatja a diplomásokat! 
Hát még a kis doktort?!*

— »Majd meglátjuk!*
Ebben a pillanatban ott terem 

hátuk megett Lonci s hamiskásan 
megfenyegeti ujjával Gizit.

— »Hogy’eltüntetek egyszerre, 
kedvesem, az oka ennek? Csak 
nem esküdtetek össze a társaság 
ellen, vagy mi?«

— »Legkevésbbé sem, Loncika, 
segíti ki a fülig piruló Gizikét a 
snájdig katona, csak a klasszikus 
zenére vonatkozó nézeteinket 
cseréltük ki egymással.*

— »Jó, jó! Te, Gizi, azonban 
jösz velem! Az urak most úgyis ■ 
pár perce a poharak után néznek. 
Mi meg addig leülünk oda ni!«

S a két leány közt rövid, de 
igen érdekes párbeszéd fejlődik.

— »Ugy veszem észre, hogy 
elveid gyökeresen megváltoztak, 
Gizi. Már nem is olyan kiállha- 
tatlanok azok a diplomás emberek, 
ugy-e ?♦

— »Csak úgy, miként te sem j 
tartod többé olyan léha, üres 
alakoknak a fess katonatiszteket.* .

— »No, ami azt illeti, kedve- I 

sem, az a Kerekes doktor ritka 
műveltségű ember s nem is olyan 
félszeg, mint ahogy azt a szele- 
burdi leányok mondogatják. Ki
tűnő muzsikus, s ez is valami 
S a szegénysorsu betegeket in- 
gyen gyógyítja. Valóban derék, 
nemeslelkü ember.*

— > Bárdos Pista sem olyan 
léha, mint a többi katonatiszt. 
Mint hallom, kitűnő katona, föl- 
jebbvalói szeretik, nem lumpol s 
jövedelméből özvegy édesanyját 
tartja. Már ezért is különös tisz
teletet, becsülést érdemel.*

— »Szóval mi ma épen elveket 
és szerepet cseréltünk. De talán 
nem is olyan nagy baj ez!<

— »Nem, nem*, szól közbe 
egy vidám férfi hang, a főhad
nagyé. — »Mi ketien a doktorral 
már megegyeztünk. Amint látom, 
önök is, hölgyeim!*

— >A tea már az asztalon; 
tessék jönni!*

S mentek együtt, ki-ki a párjá
val. A társaságban meg halkan 
suttogták: »Ki hitte volna? Ki 
hitte volna ?< ...

Cserta János.

Magyar-német brit
a dajcse brúderekhez.

— Háborús emlék. -

Kedves pajtás, liber dajcse, 
nem csinálok semmi zárt se, 
aber hidd el, nagy a ládám, 
édes, Jraga kamerádon, 
hogy nálatok mar ájn jeder 
hízni vágy auf linzer léder, 
a bőrünkön, kernmagyáris, 
guter frájnd, ez kicsit nárts.

Megosztjuk mi, vasz vir hab-n. 
adunk néked fiié gábert.
mit mi eszünk, kanszt dú ess zen, 
vir verjen nikt összevesszen, 
jut teneked krumpli, árpa, 
esz ferlirt zik niksz in karba, 
jut neked bor, búza bőven, 
minden részből haszt den lövet.

Jó étvágyat vir dir tincsen, 
hidd el, hogy több nekünk sincsen, 
dú biszt unzer szövetséges, 
andersz ez nem lehetséges, 
a fronton s a hinterlandban 
együtt járunk hand a handban. 
és ka te nyögsz : túszt koplalni, 
glaube : nekünk sincs több falut.

Mindig gúte brúder vagyunk, 
igaz szívből ezt, azt adunk, 
de hát oda van már minden, 
vo niksz isz, tsz niksz cu fűden, 
hombár, magtár üres régen, 
rossz volt az év, vár kájn régen, 
gyenge termés, szedte-vette. 
nincs sok vájcen, nincs sok fette.

Sírnak nálunk bácsik, nénik, 
vir habén most zelber vénig, 
mégis adunk, dajcser, néked, 
nem hagyunk mi veszni téged, 
szerénytelen áber ne légy, 
hclfte helyett mindent ne végy, 
ó, nézd, végső falatunk-e, 
csak akkor kérj; brőd, flajs, sunke.

Nézd a magyar mar mily máger. 
akárcsak egy hózentráger, 
ha elpusztul ínségében, 
kann er dir niksz többé gében 
tehát ha mar viszel innen, 
hagyj kamránkban etvasz Jriunen, 
hagyjatok is, nikt nur nehmen 
gondolj ránk is, liber német.

Koró Pál-
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Sátorhelyi memoárok, i
A vitézi telekbeiktatás gyönyörű 

ünnepségeit műit szamunkban na
gyobb vonásokban vázoltuk. Be 
ke!i ismernünk, hoj;y tudósítá
sunk hézagos is volt, egyes rész
leteibe n a történet: hűseget sem 
^észben fedte. Ennek oka, hogy 
mi lapunkat rendes körülmények 
között csütörtökön zárjuk s pén
tekre már csak a nyomdatechni
ka! munka marad, a vitézi telek 
beiktatás pedig pénteki napra 
esett, még pedig olyan péntekre, 
melyet egy ünnep előzött meg, 
nekünk már tehát voltaképen 
szerdán kellett zárni a lapot és 
minden betördelve készen állott, 
csak az első olda lett meghagyva 
a telekbeiktatás ünnepségei szá
mára. Az ünnepségnek Sátorhe
lyen lefolyt részéről a közleményt 
telefon utján Sátorhelyről kellett 
várnunk, a hol az az egy telefon 
apparátus annyira frequentált volt, 
hogy például felelősünknek az 
ebéd idejét kellett felhasználnia, 
hogy meglophassa az alkalmat, 
melyben közlendőit leadhassa. így 
történt, hogy a kormányzót és 
kíséretét Ripink kocsin utaztatta 
haza Sátorhelyről, honnan azok 
pedig a kis gazdasági vasúton 
jöttek be, a mi azonban Sátor
helyen is az utolsó öt percig 
nem volt végleges biztossággal 
elhatározva és igy Ripinknek jó- 
hiszemüleg kellett feltételezni, 
hogy ugyanazon közlekedési al
kalmatosságokon fog a kor
mányzó és kísérete bejönni, me
lyen kiment, mert más irányú 
telefon értesítést nem kaphatott 
idő és telefonálási alkalom hiá
nyában. *

Idő és hely hiányában kima
radt tudósításunkból az a szép 
beszéd, melyet Somogyi Kálmán 
kölkedi kisgazda intézett a vitézi 
telkekbe iktatottakhoz. Ez a be
széd és annak közvetlen, meleg 
és szabatos előadása az ünnep
ség egyik leghatásosabb részlete 
volt. A beszéd a következő: 

Kedves szomszédok!
Csak egy sorompó, csak egy 

ekevelésnyi föld választja el a 
mi községünktől azt a földet, [ 
a mely a mai naptól fogva a 
tiétek.

Eddig talán hírből is alig is
mertétek a mi vidékünket, de ! 
most már meg kell tanulnotok: 
a «Litfa dülő», a «vizslaki rét> 
stb. nevét, mert az Isten ide 
tette le a ti kenyereteket s nek
tek ide kellett jönni a kenyérért. 
Ma még szokatlan előttetek min
den, a mi itt körülvesz benne
teket: az emberek, szokások, az 
itteni életmód, idegen rátok 
nézve még a ti tulajdon földe
tek is; de lássátok, engem ép
pen azért állított ide az én köz- . 
ségem, hogy már most, első ta
lálkozásunk alkalmával biztosít
salak benneteket a mi jóindula
tunkról s ünnepélyes kézszori- 
tással pecsételjem meg a barát
ságot, a jószomszédságot, mely
nek^ köztünk a jövőben ki kell 
fejlődni. — Mert nagyigazán 
mondja a példabeszéd, hogy: 
jobb a közelvaló szomszéd, a 
távolievő atyafinál.

Egyedül rajiatok áll, hogy a 
nii ajanlkozásunkat elfogadjátok.

Most még csak egy szót a 

földről, melyre csodálkozó sze
mekkel néztek; a földről, mely 
álmélkodó szemekkel tekint reá
lok : uj gazdáira.

Erről a főidről is van biztató, 
jó szavam hozzátok. Mi tudjuk, 
hogy ez a föld háládatos, bőven 
termő, dús kalászokat, nehéz 
kévéket érlelő. Mintha leike 
volna . .. minden kívánságát tel
jesíti annak, a ki megérti a föld 
szavát. A föld azt akarja, hogy 
szeressék. Ne féljetek táplál, el
tart, csak <rtséiek meg a föld 
akaratát.

A nektek osztályrészül jutott 
föld egy kicsi darabja annak 
a szent Magyarországnak, mely
nek képe édes mindnyájunk lel
kében él. Jaj! . . . ezt a földet 
szeressétek olthatatlan, égő, 
halálos szent szeretettel!

Isten hozott! Isten áldjon 
benneteket! Ámen!

♦

Az ebéd egyszerűen fejedelmi 
volt. Stettnerné úrnő rekordjára 
büszke lehet és sikerére az egész 
MANSz felfigyelhet. Nem va
gyunk túlságosan gourmand igé
nyű emberek, de ez ebéd során 
mégis eszünkbe jutott egy kör
kérdés, melyet vagy 15-20 év 
előtt egy, jobban hölgyek 
által olvasott szépirodalmi lap 
intézett olvasóihoz: *Hogy fér
het a nő jobban a férfi szivéhez?* 
A kérdésre százait közölte le a 
lap a beérkezett válaszoknak. 
Volt azok közt rövid, hosszú, 
volt roppant naiv, igen szellemes 
és volt akadémikusán terjengős, 
de frappánsabb egy sem volt 
annál, mely igy szóit:

^ Tartsa, jól a bestiát!*
Ebéd alatt a Bús Pali bandája 

játszott. Pali a szokottnál is job
ban behúzta a nyakát, látszott, 
hogy nagyra készül és az sike
rült is neki. Lehet azonban, hogy 
csak annak a híres primáspárbaj- 
nak a nimbusa övezte, melynek 
vitézi győztese lett s ez tette őt 
igényessé a vitézi ünnepségen 
való muzsikálásra. Földet a Pali 
nem kapott, de kapott egy hely
ről magáról olyan kép.t, hogy 
szakértők véleménye szerint is 
megér egy millió takarékkoronát.

♦

Nos hát igen, visszafelé a kis- 
vasuton jöttünk. Nagy allűrökkel 
dolgozik ez a kis masina, úgy 
kellett hanyatt-homlok rohannunk 
a beszállásnál, mintha az Orient 
Express-sel volna direkt össze
köttetése. Még annyi időt sem 
adott, hogy a kedves Oberst 
mama kezére lehelhettük volna 
hálánk csókját. S már indult is. 
Tartottunk kezdetben tőle, hogy 
ha az a masiniszta, ki a gőzöst 
igazítja a mai nagy nap dicsősé
gére valami csomós sebességi 
rekordot akar elérni, hát ebből a 
labilis cukorrépa alkalmatosságból 
úgy fordulunk a pályatest mellé, 
hogy vagy a vetésből, vagy a 
vízállásból kell kiiktatni bennün
ket. De nem történt semmi baj, 
csak a kis kehes nagyon sokat 
fütyölt s a mikor fülyölt, akkor 
permetezett, vagyis jó meleg, 
olajos vízzel sóhajtott végig ben
nünket. Oda se neki! A mikor 
a kis kehes fütyülni kezdett, 
egyik újságíró kollégánk mind
annyiszor felsóhajtott: Óh Ste- 
phenson ! s mi megértettük, hogy 
ez a permet valami öröklött be

tegség, melyet a lokomotivok ős
anyjánál okozol: a bába: Stephen- 
son. Nagy megnyugtatásunkra 
szolgált az is, hogy velünk egy 
kocsiban utazott a kisvasút for
galmi főnöke is. Jóravaló sváb 
bácsi von Száj!:, oder von Nimes, 
de katonavise’' embernek kell, 
hogy legyen, mert egész utón 
azzal vesződöit — folyton állva 

hogy a pályatest mentén ál- 
longő pályamunkásokat figyel
meztesse a tiszte'vtadásra. Persze, 
a következmény'* az lett, hogy a 
jó emberek meglepődve oda
figyeltek, mi lelte a forgalmifőnök 
urat, hogy úgy kapkod a kalap
jához, hisz' nem fuj a szél s e 
közben elfeledtek szalutálni a kor
mányzó kocsija mellett.

*

Lapsus csak egy történt. Meg
feledkeztek a regősökről. A kor
mányzó környezete ugyanis két 
regőst hozott le Budapestről, kik 
szabadidejükben különben az 
opera kórusában énekelnek és 
ezekről a regősökről megfeled
kezett mindenki. Itt várták Mo
hácson, hogy mi jön onnan alul
ról Szulejmán-e, vagy Szapolyai 
György, vagy egy pirosra sült 
malaccomb s a mikor a I' petit 
Express berobógott, a kormányzó 
kíséretéhez csatlakozva beszálltak 
a villányi vonatba és nekünk 
Isten tudja hogyan, eszünkbe ju
tott a Szondy két apródja és .. . 

pengeti, pengeti sírván.

200 év.
A világ, a tudományos világ 

ünnepet ül. Ravatalnál ül ünnepet, 
mely egyben öröm és gyászünnep.

1724 április 22-én volt 200 éve, 
hogy Kant Immánuel, a nagy 
német filozófus Königsbergben 
meglátta az Isten napját.

80 éves korig szakadatlan, er- 
nyedetlen szorgalmú munkában 
dolgozott s amikor ma a letört, 
megalázott, elnyomoritott német 
nép ott áll staffázst a kőnigsbergi 
dóm Stoa Kantiánának nevezett 
oszlopcsarnokánál, büszke gyász
szál a világ legnagyobb filozó
fusának sírboltjánál, elgondolko
zunk, ha nem is a >Tiszta Esz 
Kritikájának* azzal az éleslátásá
val, mellyel a nagy halott életében 
gondolkozott, de az egyszerű 
tömegember józan eszének egész
séges következtetésével és keres
sük, hogy annyi ész, olyan mé
lyen szántó gondolkozás, mint 
amennyi a Stoa Kantiána szarko
fágjánál megkövült, miért nem 
tudott erre a nyomorult, máról- 
holnapra tengődő szegény emberi
ségre több áldást, több jót hozni ?

Ha az Ö a végtelen nagy 
lélek, ki titáni erővel verte 
agyon az érzék fölötti metafizika 
föltételezését a jelenségvilág tér- és 
időbeli szubjektív szemléleti for
máiban érzékelhető pozitívumok
ká., — most meglátná azt a pusz
tulást, azt a nyomort, azt a döly- 
fös erőszakot, mely a Rajna vi
dékén elnémítja a Niebelungi 
mesék romanticismusát, váljon 

nem mondaná-e ő maga, hogy : 
grau ist Freund aller Theorie és 
jobb lett volna a Ding an sich 
elméletével kevesebbet foglalkozni 
s helyette intézményes biztosíté
kait keresni annak, hogy a büszke 
porosz sas annyira megtépázva 
ne kerülhessen ki a nagy leszá
molásból.

Igen, az a zokogó, éhes, mo
rális erejében megtört nemzet a 
jelenségek legszomorubb v aga 
s Kant, aki felállította a kritikai 
transzcedentális idealizmus tanai 
200 évvel ezelőtt megszületett 
géniuszának évforduló ünnepén 
maga is bizonyára sírva elmél
kedne el mélységes theoriáinak 
szürkeségén s az emberiség bol
dogságát csak messziről tendáló 
rétekén.

Ö, aki az elidegeníthetetlen 
emberjognak fogalmára építette 
fel jogbölcsészetét. melynek fo- 
kusa az volt, hogy államot és 
társadalmat az erkölcsi szabadság 
föltétien megbecsülésére kell ala
pítani, mit szólna ma az ember
jogoknak eme barbár lábbaltip- 
rásához, melyet kulturnépek insz- 
ceniroztak kulturnépek fölött s 
teljesen kultúrálatlan népek foly
tattak.

Ha nem volnánk biztosak ab
ban, hogy a tudomány világitó 
szövétnekére még vezető szerep 
vár az emberiség életében, ha 
nem tudnánk, hogy a szellemi 
munkának a világháború és kö
vetkezményei során való botrá
nyos leértékelődése csak efemer 
jelenség, hidegen mennénk el a 
kőnigsbergi sírbolt előtt, melynek 
sötét boltozata alatt Kant Immá
nuel nagy szellemének lángja 
foszforeszkál; de igy letesszük 
koszorúnkat a ravatalra s a nagy 
német nemzet gyászában oszto
zunk, mert Kant tudománya révén 
az emberiség közkincsévé lett s 
ravatalánál a világ népei és nem
zetei találkoznak.

Gyászunk és emlékezésünk 
annál bensőségesebb, mert Kant, 
tudománya révén nem lendült ki 
abból az erkölcsi világnézetből, 
melyben mi nevelkedtünk és élünk. 
Még más bölcsészek és természet
tudósok mélységes fejtegetéseik 
révén többnyire beleszédültek az 
atheismusba, addig Kant »meg- 
szünteti a tudást, hogy helyet 
készítsen a hitnek<.

Kant születésének 200 éves 
évfordulóján Európa leghatalma
sabb volt nemzete a német, úgy
szólván összetört roncs régi nagy
ságához képest, de a porbaros- 
kadtan is bizalommal, remény
séggel néz a jövőbe, mert az a 
nemzet, mely olyan fiakat nevelt, 
mint Kant Immánuel, az a nemzet 
el nem veszhetik soha.

— Evangélikus istentisztelet 
F hó 9-én, Pünkösd másnapján 
evangélikus istentisztelet .esz az 
állami polgári iskolában, amelyen 
magyar es nemet nyelven szent 
beszéd f g tartatni.

— A Petöfl-gárd a teljes szám
ban jelenjen meg k< Jde i este a 
népünnepély, de kür.kmsen a cser
keszei ügyébe^.
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— Vitézzé avatás. Ránits 
(Hunyadi) Mátyás hivatalnokot 
és Stcibler (Sasvári) Keresztéi}’ 
fodraszmestert junius hó ló ikén 
fogja Budapesten Horthy Miklós 
kormányzó Ú Főméltósága vitézzé 
ütni. .

— A Szociális Misszió Tár
sulat junius hó 14-én, szombaton 
délután fel 6 órakor tartja az ál- 
1 mi polgári iskola rajztermében 
évi rendes közg} ülését, melyre a 
tagokat es melyen tisztelt érdek
lődőket tisztelettel meghívja rz el
nökség Program: 1. Elnöki meg
nyitó 2 Ünnepi beszéd. Tartja: 
dr. Frey János egyházi tanácsadó 
3. Titkári jelentés. 4. A Leányklub 
évi beszámolója. Tartja Bánovits 
Mariska 5. Leány klubi érmek 
feltüzese: Dobszay Vilma ifjúsági 
elnök. 6. Pénztári jelentés. Tartja : 
Pakuszné, Sípos Vilma. 7. Tiszt- 
ujítas. 8. Indítványok.

— A „Tűzoltó Egylet41 lel- 
készi állása boldogemlékü Ke 
serics Ferenc halálával vakanciába 
jött. A „Tűzoltó Egylet44 vezető
sége junius 1-én, instaliáltatásá- 
nak napjan kérte fel dr. Frey 
János apátplébánost az állás el 
fog’alására. Dr. Frey János apát- 
piebános a kérelemnek engedett 
s az egyleti-lelkészi állást elfo
gadni készségesén hajlandónak 
nyilatkozott. Ezzel apatplebano- 
sunk a Tűzoltó Egylet választ
mányában is szavazati jogot szer
zett maganak. Gratulálunk a 
Tűzoltó Egyletnek uj lelkészéhez.

— A „Leanyklub" csütörtöki 
előadásának referadajaba hiba csú
szott be, amennyiben Schaub Etus 
neve he:vett Probszt került a szö
vegbe. Amikor ezt helyreigazítjuk, 
nem mulaszthatjuk el hozzáfűzni, 
hogy az igazán szép előadás meg
érdemelte volna, hogy bővebben 
foglalkozzunk vele, de a sátorhelyi 
események sok mindent kiszorí
tottak. A műkedvelő gárdának és 
a rendezőségnek csak gratulálni 
lehet az élvezetes estéhez.

— A Mohácsi Muzeum Egye
sület alapitó, illetve örökös tagjai 
lettek . Mohácsi Mezőgazdasági 
és Iparbank, Harczi Sándor, Ma- 
lesevits István, Szász Sándor, 
Auber István, Auber Vilmos, 
Herger János, Hűmmel Gy. (Né- 
metbóly), Kiss Feri, Radó Fri
gyes, Radó Frigyesné és Schleich 
Ferenc 25—25 ezer koronával, 
Horváth Gyula, Mezey József, 
Szalai Sándor es Pávkovics An
tal 10—10 ezer koronával.

— Korona. A mohácsi r. kath. 
esperesi kerület papsága junius 
12 én (csütörtökön) tartja idő
szaki rendes értekezletét (Korona) 
Baarban.

— Képkiállitás. Bajai lapok 
nagy elismeréssel Írtak arról a 
képkiállitásról, mely ott a múlt 
hetekben magas műélvezetet nyúj
tott a festészet iránt érdeklődők
nek. Fiatal festőművész gárdánk 
legjelesebbjei mutatták ott be friss, 
üde, invenciógazdag vénáik alko
tásait. Ez a gárda most szombat, 
vasarnap es hétfőn (junius 7, 8, 9) 
Mohácson is megnyitja az olym- 
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pusi berkek csalitos zugait és a 
ki műveszi alkotásokban akar 
gyönyörködni, módjában lesz e 
szenvedélyének áldozhatni. Nem 
kell a fővárosba utazni, hogy a 
művészi ecset hatalmát csodál
hassa. Itthon a Belvárosi Kaszinó 
dísztermében kiállításra kerülnek 
legjelesebbjeink alkotásai. Belépő
díj 1000 a László közkórház ja
vára.

— Nagyszabású népünnepély 
az Iparoskörben. Űrnapján egy 
már régóta nem látott, hatalmas 
méretű szép népünnepélyt tervez 
a Kör igazgatója. Valóságos tün
dérkertté varázsolnák a kerthelyi
séget, a hol hatalmas sátorok alatt 
lelkes úrasszonyok és kedves ur- 
leanyok fáradoznak a sikeren, 
melynek gyümölcse a nyomorgó 
gvermeklelkek megmentésére for- 
dittatik. Délután csecsemő korzó 
virágos kis kocsikkal, gyermek 
szépségverseny, este tűzijáték. A 
Petőfi gárda a „Mozgó fényképek" 
cimü háromfelvonásos kacagtató 
bohózatot adja elő.

— Adakozás. Dr. Berger László 
mohácsi gyakorló orvos és Glaser 
Jrénke urleany házasságkötése al
kalmával a mén} asszony nagy
bátyja, Lőwy Adolf mohácsi szár
mazású eszeki lakos a Jegyzői 
..rvaház részére 100.000 K-t és 
a mohácsi szegényházi alapra 
200 dinárnak megfelelő 210.000 
magyar koronát, ugyanezen alka
lommal Glaser József örömapa 
szintén a szegényalapra 100.000 
koronát adományoztak, mely jó
tékony adományokért az elöljáró
ság ez utón is köszönetét fejezi ki.

— A rend szett tanácsú vá
ros. A napokban erkező állam
rendőrség részére a püspöki kas
tély emeleti jobbszárnya az elöl
járóság által teljesen szabaddá té
tetvén/a rendőrkapitányság a pün
kösdi ünnepek után megkezdi 
működését. A hivatalos helyisé
gek berendezése a nagyközségét, 
illetve a várost terheli és annak 
sürgős keresztülvitele csak ugv 
érhető el, ha a lakosság tehető
sebbjei ideiglenesen kisegítik az 
elöljáróságot és egy időre, inig a 
városi vezetőségnek módjában lesz 
a szükséges bútorzatot beszerezni, 
sajátjukból kölcsönképen adnak 
felszerelést (íróasztal, szekrény, 
fogasok, padok, ágyak, faliképek, 
mosdók, székek, szőnyegek, stb.) 
Folyó hó 4-én Roheim Jenó' mér
nök ur, képviselőtestületi tag egye
lőre a következő tárgyakat adta 
át kölcsönképen az államrendőr
ségi hivatalos helyiségek : részére
1 drb puhafa íróasztal (2 fiók és
2 rekesz), 1 drb puhafa Íróasztal 
(4 fiók és 1 ajtós), 1 drb puhafa 
irószekrény (3 ajtós), 1 drb puhafa 
irószekrény (I ajtósl és 10 drb 
puhafa szék. Kéri az elüljáróság 
Mohács közönségét, hogy aki va
lamely felszerelési tárgyat egy 
ideig nélkülözni tud és hajlandó 
kölcsönképen átadni, jelentse azt 
be a községházán.

— Aki állandóan egészséges, 
erős, karcsú, munkabíró, jó köz
érzetül akar lenni, használja a leg

újabb szobatornarendszert, az 
<üniversal*-t, mely kizárólag ter
mészetes, egészséges mozgások

ba rmóni- 
eszköz a 
felnőttek 
ellen is.

rend- 
aniig 
szen-

kai az összes izmokat 
kusan képezi ki, kitűnő 
kövérség, nemkülönben 
és gyermekek restsége 
A mindennapi testgyakorlatok csak
6, illetve 12 percet vesznek igény
be. Kapható Fridrich Oszkár 
könyvkereskedésében.

— Veszett macska. Schneider 
Bálint nagvnyárádi lakos, gazdál
kodó 14 éves fiat f. hó 2-án reg
gel megharapta egy veszett macs
ka. A fiút a Pasteur-intézetbe szál
lítottak

— Póruljárt kommunista. F. hó 
3-ikán Lánycsókon az egyik korcs
mában Tóth Józsefül éves buda
pesti gyümölcsárus borozott s a 
budapesti miazmák az egészséges, 
tiszta falusi levegőn feldagadtak 
és nem fértek meg benne s Tóth 
J. a korcsmába belépőket nagy 
konfidensen lefoglalta s szinte 
követelte, hogy az ő lebujbeii s 
a Népszavából szopott társada
lomtudományi doktrínáit meg
hallgassák. így szemtelenül rá
erőszakoskodott Petricsevics Má
tyás banktisztviselő és Oswald 
Ferenc szigeti korcsmárosra is, 
kik borvásárlás céljából jártak 
Lánycsókon. Tóth József amolyan 
13 próbás kommunistához illőleg 
rögtön a zsírosabb falatokat ke
reste: kezdte csunyamód szidni 
a papokat, meg a grófokat. Oya- 
lázta a kath. vallást, miért ad a 
papoknak annyi földet, el kell 
szedni tőlük. Jobb volna, ha 
kommunista kormány maradt 
volna. Szidta a jelenlegi 
szert, a kormányt, mely 
nyakunkon lesz, sokat kell 
vednie mindenkinek.

Oswaldék soká tűrték 
kommunista apostolkodását 
ricsevics egy párszor le is intette, 
de pesti kommunista az ilyesmit 
linknek vesz, mire aztán a robusz
tus termetű Oswald azt mondta, 
hogy: itt a kocsim, tessék fel
ülni, a többit majd elmondhatja 
ottbent a csendőrségen. Tóth 
gondolt egy merészet és nagyot: 
vakulj paraszt, hisz’ úgyis Mo
hácsra szándékoztam menni . . . 
és azzal elsőnek ugrott fel a 
kocsira. Oswald melléje ült a 
hátsó ülésbe, Bencenleitner Péter 
bankszolga és Vidovics János, 
Oswald felese szemben vele, 
Petricsevics a lovakat hajtotta. 
A környezet kezdte kissé gon
dolkozóvá tenni Tóthot, de azért 
egész utón böfögte a maszlagot. 
Mohácson aztán a Mészáros-utca 
sarkánál olyat ugrott le a kocsi
ról, akár egy olympiászi uajnok, 
de Oswald, Bencenleitner és Vi
dovics utána s a harmadik utcá
nál elcsípték, egy pár falusi egész
séges pofonnal csillapították a 
kommunista maszlag okozta lá
zát és átadták a rendőrségnek, 
hogy a többit majd mondja el 
az ügyésznek.

— A Pécsi Dalárda Űrnapján 
a Színkörben nagyszabású hang
versenyt rendez.

Tóth 
:, Pet-
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MAGYAR OLYMPIAI BÍZOTT 
SÁG FELHÍVÁSA!

,A sport az egcsz világé.
A mi sportunk a magyarságé* 

A magyar társadalomhoz!
A Magyar Olympiai Bizottság 

megkísérli, hogy a magvar társa 
dalom áldozatkészségéből lehetővé 
tegye a magyar sport reprezen
tánsainak az idei évi jun. es ju.1 
havában Párisban rendezendő 
Olvmpiászon való résztvételét.

Minden igaz magyar ember — 
politikai, társadalmi és felekezeti 
tekintet nélkül — kell, hogy át- 
érezze azt, hogy szomorú ma- 
gunkrahagyatottságunkban mek
kora nemzeti érdek, hogy csonka 
Magyarország sportifjusága a többi 
szerencsésebb nemzetek versemé
ben méltóképen képviselve legyen, 
tanúságot téve létezésünkről, élni 
akarásunkról és tudásunkról.

Az állam a maga 300 milliós 
adományával megtett mindent, 
amit a mai pénzügyi helyzetében 
megtehetett. Azonban ez az ösz- 
szeg csak egy kis részét képezi 
ama kétmilliárd magyar koronányi 
összegnek, amire versenyzőin’, ki
küldetésére okvetlen szükség van.

A Magyar Olympiai Bizottság 
a hátralevő összeget hazafias ér
zéssel a magyar társadalomtól 
kéri. Ebből a célból Budapesten 
a M. Kir. Üperaházban és a Vá
rosi Színházban művészi- és sport
előadásokat rendez, hogy azok 
jövedelméből lehetővé tegyék a 
szükséges összeg megteremtését. 
Arra kéri tehát a magyar társa
dalom minden egyes tagját, hogy 
nemes áldozatkészségük teljes ere
jével tegyek lehetővé, hogy ezen 
nemes és nemzeti életünkre mész- 
sze kiható célt elérjük.

Kegyes adományokat a kiadó
hivatal továbbit illetékes helyre. 

Hazafias köszönettel:
MAGYAR OLYMPIAI BIZOTTSÁG 

MÚZSA GYULA GRÓF ANDRÁSSY GÉZA 
társelnök. elnök.

DR. MÁRTONFFY MIKLÓS
főtitkár.

r— É. M. E. nagygyűlés Mo
hácson. F. hó 15-én d. u. fél 6 
órakor a belv. rk. el. iskola ud
varán ébredő nagygyűlés lesz, a 
melyre a központból leutazik az 
egész ébredő vezérkar és az az 
nap délelőtt tartandó pécsi ébredő 
gyűlés után délután Mohácsra is 
kiszáll, hol dr. Eckhardt Tibor 
nemzetgyűlési képviselő, országos 
elnök: „Az ébredő magyarság 
feladatai“, Lendvay István nem
zetgyűlési képviselő, orsz. lg. tag: 
„ Sajtókérdés “, „Időszerű szociális 
kérdések“ és Zsirkay János nem
zetgyűlési képviselő, orsz. közp. 
választat, tag: „A keresztény tár
sadalom gazdasági kérdései4" címén 
beszédet fognak intézni az egybe- 
sereglettekhez. — Keresztén}- pol
gárok ! Ébredő bajtársak! Mind 
egv szálig ott legyetek! Hogy 
miért? Azt hiszem mindnyájan is
meritek már a szónokokat keresz
tény magyar hazafias szellemtől 
áthatott és közreadott újságcikkeik 
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és a parlamentben elmondott be
szédeikből. Felszólítunk minden 
keresztény magyar érzelmű pol
gárt, hogv a leutazó ébredő orsz 
vezerek tiszteletére az Iparosok 
Olvasókörében ugyanaz nap este 
s órakor rendezendő vacsorán ve
gyen részt, hogy keresztény mi
voltunkat ezzel is dokumentáljuk. 
Az alairasi iv a köri vendéglősnél 
leteve. Egy terítek 18—20 ezer K.

Az EME mohácsi csoportja.

— Vörös kakas Junius l ére 
virradó éjszakán éjfélután 2 óra
kor tüzilarma, feg\ verlövések zaja 
riasztotta fel a város szunyadó 
lakosságát. Heréb Mátyás istál
lója gyuladt ki s az ejjeli idő, 
vízhiány stb. következtében poi ra 
is egett. Mar mint az ilyenkor 
történni szokott, sok igaztalan 
vad hangzott el a tűzoltóság ké
sedelmes megjelenése miatt, pe
dig illetékes helyen meggyőződ
tünk, hogy ez a vád igaztalan, 
mert a tűzoltóság vészvonata 12 
percen belül a helyszínén volt. 
Ezzel szemben azt a felfedezést 
tettük, hogy azok vádaskodnak 
leghangosabban a tűzoltóság el
len, kiknek az Önkéntes Tűzoltó 
Egyletben volna a helyük. Csak 
ne tessek egy szót se szólni! 
4—5 hivatásos és 8— 10 önkén
tes tűzoltóval egy 16—18 ezer 
lakosú varosban csudákat mű
velni nem lehet. Ki kell emel
nünk, hogy akik az oltási 
munkákban részt vettek, 90° 0- 
ban iparos, k e r es k e d ő és 
tisztviselő emberek voltak. Az 
elismerés oroszlánrésze Grossin- 
ger temetőőrt illeti, ki nemcsak 
fáradhatat anul, de valósággal ön- 
felaldozólag tevékenykedett má
sok vagyonúnak megmentése ér
dekében. Grossingeren kívül való
saggal emberfeletti munkát végez
lek még: Mayer Ferenc polgári 
iskolai tanár, Kiss Feri villany
gyári igazgató, Mayer Károly 
gyógyszerész, Kiéin Ignác keres
kedő és Balázs Misi. íme az em
berséges jó érzés ! Ezeknek sem 
volt a károsult se inge, se gal
lérja, csak egyszerűen embertársa, 
a veszély sem volt egyikre sem 
közvetlenebb, de mentek, siettek 
es dolgoztak — tisztán ember
baráti érzésből.

— A hegyközség megalakulá
sát megelőzőleg a nagyobb szőllő- 
birtokosok esetről-esetre össze
jönnek s legalább a napszámbérek 
egyöntetű megállapításában igye
keznek a hegyközség hiányát pó
tolni. Több nagy szőllőbirtokos 
f- hó 5 én is összejött a város
haza kis tanácstermében és ott 
megállapították, hogy szőllőoltá- 
sert 10 órai napi munkaidő mel
lett 30 ezer korona a bér. Ha a 
munkás 10 óránál tovább dolgo
zik, az órabér 3000 korona. Az 
oltásnál alkalmazott segédmunkás 
a szokványos napszámbért kapja. 
-Jarabszám kiadott oltás 30 cm. 
hosszú hajtással aug. 20-án át
véve darabonkint 50 K-val fize
tendő. Kapálás, kötés nanszám- 

bére 15—20 ezer korona, perme
tezés és kénporozásé 25 ezer K.

— Junius 1-én megdrágult 
a posta, a telefon és a táviró 
A kereskedelmi miniszter a posta 
személyi és dologi kiadásainak 
megnövekedese miatt a posta, 
táviró és távbeszélő díjszabásait 
újból megállapította. Az uj dijak 
általában junius l én léptek eletbe. 
Az uj díjszabás főbb tételei a kö
vetkezők : Levél 30 grammig hely
ben változatlanul 1000 K, vidékre 
1800 K. Ausztriába, Csehszlová
kiába, Lengyelországba, Német
országba, Olaszországba és gyar
mataiba, végül Romániába 4000 K, 
egyéb külföldre 5000 K, levelező
lap helyben 600 K, vidékre 1000 K. 
Ennek a küldeményfajnak díjtéte
lei a belföldi forgalomban nem 
változnak. Levelezőlap a szom
szédos országokba 2400 K, egyéb 
külföldre 3000 K. Nyomtatvány 
belföldi forgalomban 10 grammig 
300 K, ezen a súlyon felül 50 
grammonként 500 K. Ajánlási dij 
helyben 1500 K, vidékre 2200 K, 
külföldre 5000 K. A postautalvá
nyok dija a belföldi forgalomban 
300.000 K-ig 3000 K, 500.000 K-ig 
5000 K, 1 000.000 K-ig 8000 K, 
ezenfelül minden 1.000.000 K vagy 
töredéke után még 4000 K. Egy- 
egy utalványnyal küldhető legna
gyobb összeg 15.000 000 K. A 
csomagdijszabás is körülbelül 30 
százalékkal emelkedett. A távirat 
szódija a belföldre 1000 K. Ausz
triába 1500 K, Csehországba, Ju
goszláviába és Romániába 2000 K, 
Németországba és Lengyelországba 
2500 K. Egyéb országokba az 
aranyfrankban megállapított dijak 
szorzószáma 18 000 K. A távbe
szélőnél az egyenkinti beszélgetési 
dij helyben, Budapesten és vidé
ken 2000 K, nyilvános állomások
ról 2400 K. Távbeszélődijszabás: 
Helyi beszélgetés 2400 K, nem 
sürgős beszélgetés távolsági for
galomban 1. díjövben I8 0O0 K, 
II és Hl. díjövben 20 000 K, IV., 
V., VI. és VII. díjövben 22.000 K. 
Vasárnap es Szent István napján 
háromszoros dij fizetendő. Előfi
zetési dij egy főállomás után havi 
160 000 K, egy főállomás mellék
állomással havi 264 000 K. Kilo- l 
metrikus dij 100 méterenkint havi 
3000 K — Aki a tarifaemelés al
kalmából távbeszelő állomását fel
mondani kívánja és a felmondást 
1924. junius 10-ig a postahiva
talnak Írásban bejelenti, junius 
15 ig még a régi előfizetési dija
kat fizeti. Figyelmeztetés ! 1. Cseh
szlovákiába a posta csak a fel
adáskor teljesen bérmentesített le
vélpostai küldemenyeöet továb
bítja ; nem, vagy elégtelénül bér- 
mentesitteket feladónak vissza
adja. 2. Ha a feladó helytelenül 
bérmentesíti a levélpostai külde
ményt : címzettől a hiányzó dij 
kétszeresét szedi be a posta, ami 
azonban a belföldi forgalomban
1500 K-nál, egyéb levélpostai kül
deményeknél 1000 K-nál, külföldi 
forgalomban hármilv küldeménv-

nél 3000 K-nál kevesebb nem 
lehet.

Ritka vad a város köze
pén. Topálovics János vendéglős 
a Szentháromság-utcai házának 
udvarán, a farakásban nyestet pil
lantott meg. Közölte ezt a felfe
dezését a vadölő Schell Gyulával, 
ki híres pointer vizslájával nyom
ban a helyszínére is ment és a 
szóbanforgó farakásból nem egy, 
de három nyestet zavartak ki, me
lyek közül kettőt agyon is ütöttek, 
a harmadik is csak alig tudott 
megszabadulni. — No már való- 
bae nem fog meglepni bennünket, 
ha ma-holnap rókákra rendeznek 
falkavadászatot a város közepén.

— Felhívás ! Budapest székes
főváros tanácsa a szegenysorsu 
üdülésre utalt budapesti gyerme
keket a folyó tanévet követő nyári 
szünidőben ismételten kívánja jó- 
érzésü családoknál nyaralásra el
helyezni. A vármegye fő- és alis
pánja különös súlyt helyez arra, 
hogy varmegyénkben minél több 
gyermek legyen elhelyezhető, ezért 
felkéri az összlakosságot, különö
sen pedig a tehetősebb egyéneket, 
hogy minél számosabban jelent
kezzenek a gyermekeknek nyaral- 
tatás végett való elvállalására. A 
jelentkezések a közigazgatási jegy
zőnél lehetőleg azonnal, legkésőbb 
azonban junius hó 9 ig megtehe
tők. A községi elüljáróság a leg
felsőbb rendelet folytán szinten 
felkéri a lakosságot, hogy minél 
többen jelentkezzenek.

— A szív szava. Ha minden 
emberben meg tudna szólalni a 
szív, de sok szenvedés, de sok 
könny múlna el. Még napvilágot 
sem látott a fölhívás, melj' a la
kosságot szegény, ványadt fővá
rosi gyermekek nyaraltatására kéri 
fel s mar is jelentkezett egy úri
ember az elöljáróságon és kérte, 
hogy az ő számára okvetetlenül 
juttassanak egy ilyen szegény 
gyermeket, akár fiú, akár leányka 
lesz az. Eddig nem volna az eset
nek semmi különösebb jelentő
sége, — hát egy jobb lelkű em
ber, punktum I De egész más képe 
van a dolognak, ha megtudjuk, 
hogy az illető egy vagyontalan, 
nyugdíjas állami tisztviselő, kinek 
magának 5 apró gyermeke van 
és igy naponta heten ülnek úgyis 
az asztalhoz. Azt a nyolcadikat, 
melyet még odainvitál jólelküleg 
magukhoz, bizonyosan nagy érde
méül fogja eltelekkönyvelni a jó 
Isten.

— Cserkészet Mohácson. Mi
ként hírlik, hamarosan valóra vá
lik az a szerény óhaj, hogy az 
iparos ifjak egy nemesebb cél ér
dekében, főleg Hazank újjáépíté
sének nagy munkájához szerez
tessenek. Ez ügyben tárgyalások 
kezdődlek és erős a reményünk, 
hogy hamarosan megjelennek Mo
hács utcáin a becsületesseg, a 
tisztaság, a tisztel ttudás repre
zentánsai: a liliomjelvényes cser
készek.

— A magyar koronának már 
is 25 százalék ércfedezete van. A

Magyar Nemzeti Bank Jreszveny- 
tőkéje második részletének befize
tése után az ércfedezet 50 száza
lékos lesz. A törvény szerint az 
első öt évben a bankjegyforgaloni- 

i nak csak 20 százalékát kell érc- 
fedezettel ellátni, ezzel szemben 
már az első évben 50 százalékos 

| fedezete lesz a magyar koronának
— A drága kenyér. A nem

zetgyűlés junius 4 iki ülésen a 
vámtarifa tárgyalása során Forster 
Elek nemzetgyűlési képviselő ki
mutatta, hogy nem a gazdák drá
gítják a búzát, hisz’ egy waggon 
gabona 10 nap óta 3 millió koro
nával esett árban, de a kenvér 
ugyanakkor drágult. Hát miért van 
ez? Hogy lehet ez? Hát az sen
kinek sem kötelessége, hogy ilyen 
jelenségeket figyelemmel kísérjen 
és milliók eletérdekében példás 
megtorlásról gondoskodjék ?

— Pusztít a villám. Magyar
bolyban nagy vihar dúlt s ejjel 
lecsapott a villám az uradalmi is
tállóba, a hol egy lovat ütött 
agyon. Az istállóban feküdt egy 
kéményseprő is, a kinek az ijedt
ségen kívül egyéb baja nem tör
tént, noha a villám pár lépésre 
tőle csapott le. — Sokkal szomo
rúbb eset történt Bezedeken, a 
hol Weiszbarth Jánosáét es kis 
fiát érte a villámcsapaa. Az anva 
meghalt, a gyermeknek pedig 1 
karját sebezte meg.

— MÁV. uj nyári menet
rendje megjelent es kapható 
a vasútállomáson, valamint Frid
rich Oszkár könyvkereskedésében. 
Ára 15.000 korona.

— A határátlépés megkönnyí
tése ügyében tárgyalások folynak 
a magyar és szerb hatóságok 
között. A szerb hatóságok a leg
nagyobb előzékenységet tanúsít
ják s igy a tárgyalások valószínű
leg kedvező eredményre fognak 
vezetni.

— Megszűnt a postai cenzura- 
A kormány a napokban beszün
tette a még működött cenzúra 
bizottságokat s ezzel a levelezés 
teljesen szabaddá lett.

— Rossz szomszédság, török 
átok . . . Szegedről írják, hogy a 
porgányi zsillipnél a csendőrség 
három szerbet fogott el, akik be
vallották, hogy megszállt terület
ről azért osontak át, hogj- a Por- 
gánynál elhúzódó tiszai gátat át
vágják, hogy ezáltal a Tisza Ma
gyarországon öntsön ki. Alávaló 
tervük inditóoka az volt, hogv a 
fejletlen jugoszláv partvédelem 
nem bir megbirkózni a Tisza ár
jával. — Ilyen a szerb testvérek 
szomszédi jóakarata.

— Baleset Majson. Könnyen 
végzetessé válható szerencsétlen
ség történt Majson. A házépítés
hez szükséges földet a vályogvető 
gödrökből viszik és heíyenkint 
már házmagasságu a part Trisch- 
ler György is földet szállított fe
leségével ; az asszony a földet 
lekapálta, a férje pedig rakta fel. 
Kis gyermekük is ott settenkedett 

Figyelem!! Csak bárom napig!
junius hó 7- 8—9 szombat, vasárnap és hétfőn 

hírneves festőművészek KÉPKIÁLLITÁSA 
a Belvárosi Kaszinó dísztermében. Nyitva reggel 9-től este 9 óráig.

Belépődíj 1000 korona a László közkórház javára.
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a part alatt. Az asszony éppen a 
gyereket kergette el cnnan és a 
mint újólag hozzáfogott a mun
kához, rászakadt a part és maga 
alá temette. A közelben levők 
rögtön segítségére siettek és sike
rült is az asszonyt a halaitól meg
menteni, noha igv is elég súlyos 
belső sérüléseket szenvedett

Páratlan izgalmas mérkőzés 
színhelye volt vasárnap a Levente 
pálya, a „Mi is tudunk" S. E. 
tagjai előszedték rég pihenő 
hegymászó cipőiket, vadász ha
risnyákat és formálisan átalakul
tak footballistákká. A pattanásig 
megfeszültek a footballdressek a 
neki gömbölyödő tagokon, mi
kor a csapat, a kapitány vezeté
sével a pályára lépett. A biró 
sípjelére a játék megkezdődött 
és az első akcióknál már feltűnt 
a „Mi is tudunk" rövid, lapos
passzos angol stilü játéka. Saj- |

NYILTTER.
iAz e rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. I
Mindazok, kik Istenben bol- ■ 

dogult felejthetetlen jó férjem, 3 
illetve fivérem

Kovács István
elhunyta alkalmával mélysé
ges fajdalmunkat részvétük 
kifejezésével, avagy a teme
tésen való megjelenésükkel 
enyhíteni igyekeztek; úgy
szintén Mohács elöljárósága 
a temetesen testületileg való 
megjelenésükért, valamint 
mindazok, akik a gyászisten
tiszteleten megjelentek, fogad 
ják leghálásabb köszönetün- 
ket.

Mohács, 1924 junius hó 5.
* A gyászoló család.
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Vadászfegyverek
bámítását jótállás

mellett vállalja □ 

BEZERÉDY ISTVÁN 
fegyvermüves.

□ o==ü
Mérlegképes könyvelő

délutáni órákra ajánlkozik. 
Cím a kiadóhivatalban. 

nos a Levente az első percekben 
már két gólt ér el. A „Mi is 
tudunk" most újabb két kapust 
állit a kapuba és a taccsbirókat 
is játékba vonja. Ezen hatalmas 
megerősödésnek meg is van a 
következménye, Gamó — hála a 
biró körültekintő gondosságának 
és a Levente beckek udvariasságá
nak _ védhetetlen gólt lő. A Le
vente egy újabb gólja után Gamó 
szép lefutással csúfít az ered
ményen. Félidő 3:2 a Levente 
javára. A második félidőben a 
„Mi is tudunk" öldöklő iramával, 
de még inkább „Nem lesz sör" 
kijelentésével annyira kifullasztja 
a Leventéket, hogy azok egymás 
után kapják a gólokat. Még arra 
is marad alkalom, hogy Gamó 
nagylelkűségből egy tizenegyest 
a kapu fölé rúgjon (a rossz 
nyelvek ugyan azt mondják, hogy 
kapura akarta). A Mi is tudunk 
részéről kitűnt szép játékával a 
két szélső, de a többiek is na
gyon szépen játszottak, a csapat 
még leghasznosabb tagjai a biró 
és a két taccsbiró voltak. Német
varga a kapott gólokat nem véd- 
hette — mert nem kapott volna 
a sörből. Eredmény — egy kis 
bevétel a Levente javára.

DREHER 
BAKSÖR

Csapolva:
Szombat este: a Koronában, 
Vasárnap: Schaffer Antalnál.

lüiuló
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.

Scháffer Káról -r
technikus.

I

I 
I

Bajai Turul S. E. — Mohácsi 
Levente T. E. mérkőzés lesz 
pünkösd első napján. A Bajai 
Turul jelenleg Baja legjobb csa
pata, a T. E. pedig Vatta?, Szab
iár, László és Kiss hazajőttével 
nagyon megerősödik. A küzde
lem előreláthatólag igen erős lesz. 
Pünkösd hétfőjén ugyanezen 
csapattal revansot játszik a Le
vente T. E. Helyárak: 6000 K, 
3000 K és 1000 K. Az 1000 K-ás 
helyárat a Levente vezetősége 
kísérletképpen azért állította be, 
hogy a sportkedvelő közönség
nek azon része, melyiknek nem 
telik a 6000 vagy 3000 K-ás 
helyekre igy járulhasson hozzá 
a nagy kiadásokhoz. Az 10000 
K-ás hely a pálya túl oldalán a 
Wenc-féle üzlet előtti oldalon 
lesz.

*

Az üzleti szellem a minden 
nemzeties érzést sutba dobó 
léha nagyképűsködés lett az oka 
a favorit magyar csapat 3 :0 
arányú súlyos párisi vereségé
nek. A hazaszeretetük által fana
tizált Egyiptomi labdrugók lel
kesedésükkel legyőzték a sokkal 
nagyobb tudásu, de szív nélkül

A „Mohácsi Hiriap"
Baranyában a legtöbb 
példányszámban meg

jelenő hetilap, tehát 

hirdetései 
feltétlenül eredményesek.

L___________ J

aranyvégü szopóka nélküli 
hüvely 

reklámáron
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében
városházával szemben.

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. 

játszó magyar csapatot, melyben 
egy pár kivétellel ugylátszik csuDa 
primadonnák játszottak, sőt mé? 
ez alkalomra idegenből is haza* 
hozzattak játékosokat, kik nem 
is voltak vagy már elfelejtettek 
magyarok lenni. Nem ártana egy 
nagytakarítás az M. L. Sz.-néi

♦

Szigetvári A. C. — Mohácsi 
Testvériség S. E. 1• 1 A Szak, a 
pécsi I. B. T. C.-től szenvedett 
7 : 1 arányú súlyos vereség után 
a Testvériséggel eldöntetlenül 
mérkőzött. Jó volt a Testvériség
ből Borbély (Mohácsi Levente 
T. E. részére igazolt.)

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. május hó 31 tői 
1924 junius hó 6-ig. Születések: 
Prell Stefánia Anna Mária, Láng 
Éva Magdolna, Kungi Anna, Száj! 
csán Sándor. Házasságkötések: 
Márkus János es Sírok Terez, 
dr Berger László és Glaser lnm. 
Halálozások : Kovács István 61 
eves, Rostás Lídia 12 hónapos. 
Laklia Ágnes 14 napos, Gelányi 
János 5 hónapos, Czugeber Anna 
30 éves, Starkovics Anna 21 éves.

Laptula|donoü és kiadó :
'(FRIDRICH OSZKÁR.

Házeladás!
Gőzhajó-utca 1002. számú 
ház elköltözés miatt sür

gősen eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női 
magas 

fűzős cipó 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

II i r d«k ss e n 

a Mohácsi Hírlapban! 
Előfizetéseket és hir
detéseket a Mohácsi 
Hírlap részére felvesz 
a kiadóhivatal (Telei. 67.) 
és Zsuzsits tőzsde.
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10 darab HASZNÁLT 
HORDÓ 30-tól 200 literig, 
! darab JÉGSZEKRÉNY 
1 drb FEHÉR GADROB 

szekrény.
Cim a kiadóhivatalban.

■■■■■■■■«K*aBBBBBBBBBBBB

Eladó ház.
Rak-utca 1485. számú ház 

szabad kézből eladó.

Özv. Szívós Antalné
órás, ékszerész és látszerész

MOHÁCS, Király-utca 195. szám.

Mindennemű arany, ezüst 
és double áruk, szabályo

zott zsebórák.

Szemüvegek 
nagy raktára. Szemüveg, 
ékszer és zsebóra javítások 
elvállaltatnak. Arany, ezüst 

beváltása napi áron.

Szives tudomására | 
hozom a mélyen- 
tisztelt közönség- 

I nek, hogy fuvaro
zási vállalatom ke

retében

széliosztályt 
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 indulatu pártfogást kér

„DUNA“-
szállitási vállalat 

szénosztálya.
RE1NER gyula.

2 kiló használt rongyért 
l kiló finom kenyérlisztet ad 
Landauer gőzmalom, Mohács.

HÁZELADÁS.
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
■ v ts a s i ■ is b ■ gn ■ ■ 
Nagy megtakarítást jelentő, irodai cikk! 
„Papyrus“ levéllezáró-gép gummirozás nélkül

1
ÍS

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezá
rására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

i ■' i sí i a i ss a h i q i a
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I. rendű sásmentes 

h ap é ii at 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca. 
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Pünkösdre mérsé
kelt áron kaphatók 

a legszebb 
gyermek és nőikalapok 
mindenféle sünben. 

FÖLKÉR ÉS 10RNAI.
Ugyanott egy tanulóleányt 

felveszünk.

Hirdetmény. •
A községi elöljáróság 

a folyó évi fűtermés kaszálási és 
behordási munkálatait a termés 
harmadrészének a vállalkozók 
részére való átengedése ellenében, 
mégis a vállalkozók által árveré
sen megajánlandó ráfizetés mel
lett, nyilvános szóbeli árverésen 
vállalatba adja. Az árverés a hely
színén és pedig a Bégréten folyó 
hó 12-én (csütörtökön) reggel 
8 órakor, a Jenye-dülőben ugyan
azon napon délután 3 órakor 
fog megtartatni.

Elüljáróság.

Vulkanizálok 
kerékpárgummikat 

jótállás mellett.
Bezerédy István

mechanikus.

r

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedésében MOHÁCS, 
Kardos Kálmán utca 148. sí.
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Egy féderes hintó
kocsi teljesen jókarban eladó.

Bővebbet
PAP JÓZSEF

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

füszerkereskedönél.

’ Előzetes értesítés I

Búza .... 300.000 K
Zab .... 270.000 K
Rozs .... 280.000 K
Tengeri morzsolt uj 260.000 K
Árpa .... 280.000 K
Bab . . . . 560.000 K

Vasárnap délután 
azaz június 8-án 

csak SCHMIDT gyógyszertár 

lesz nyitva.

E heten csak SGHMIDT 

gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

Értesítem a m. t. Hölgykö
zönséget, hogy budapesti tar
tózkodásomat megszakítom és 
Mohácson újra 

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

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

HÁZELADÁS.

c (• (• (• (• (• (• (• (• (• (• (• (• C- (•

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

mohácsTELEFON 127. TELEFON 127.

Vadász-utca 383 szánni H A Z, 
szabad kézből eladó. Bővebbet

Kunics Ignác
háztulajdonosnál.

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 bó'r-ridikül 

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak 1

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)

— --------------

MELTZER EMU, 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128. 

Szép és bájos arca lesz, 
szeplöje, 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.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

---------------------------------— — „i

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

Cé^tulajdonos: SCHAFFER KÁRORY technikus.

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 pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

lakk

Üzletát helyezés! 
A n. é. közönség b. tudomására adom, 
hogy fűszer- és vegyeskereske
désemet az Armnth Miksa-féle házból 
attól két házzal fel
jebb, (Kohn szappan
gyár átellenében) saját 
helyiségembe helyeztem át. — 
Kérem a m t. közönség becses pártfogását.

Kiváló tisztelettel
Telefon 41. SPULLER MÓR

fűszer- es vegyeskereskedő.
Ugyanott füszerüzlet berende
zés és egyes használt butor- 
_ _ _ _ _ _ darabok eladók.

Egy 8 éves hasas 

pásztor szamár 
sürgősen eladó. További meg
tudható

UDVAR KÖZSÉG 
vendé glojében.

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

1
1
1
2

SCHL1CK-NICHOLSON 
4j;-es magánjárő cséplőgépek, fél
stabil, stabil, vetőgépek és minden 
gazdasági gépek a legolcsóbban 
kaphatók RÉSZLETFIZETÉSRE is 
Kruppa l^iiácnál 

Mohács, Árok-utca III. szám.
Továbbá kapható:

1 db 1 éves Hofher és Schrantz cséplőgép elevátorral
H
n
n
n
,»

5** » „ M „
12 H

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

»>

lokomobil

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

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

Linóleum 
MARX-féle Borostjá

Zománc
Marx-féle zománclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló (parkett) fényesítő és 

padlóbeeresztő paszta. 
Gyógy eognac, likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

v»

Eladó föld!
A felső mezőben egy fél hold 
föld és egy osztás eladó. Venni 

szándékozók érdeklődhetnek
Vöö Jánosnénái, Szük- 

utca 1101. szám.

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

A legjobb minőségű

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL
Pécs, Jókai-tér 6. és

Budapest, Kossuth Lajos u. 15. 
Továbbá a világhírű

Zeiss Punktál 
szemüvegek és orresiptetökbó! 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnem. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő és nászaján
dékokból nagy választék.

EI a <1 ó”” 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó.
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.


