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Jöjjön el a te országod
Végre sok-sok vajúdás után 

ugylátszik megszületik e beteg, 
kórságos világnak a megvál
tása A népek, nemzetek visz- 
szatérnek ahhoz a forráshoz, 
ahhoz az eszményhez, ahhoz 
a talizmánhoz, melynek égisze 
alatt hazát alkottak, nagyok, 
hatalmasak lettek : a naciona
lizmushoz. Minden nép, mely 
megmaradt nemzeti tradíciói 
mellett, nagy lett és hatal- i 
más, minden nép, mely visz- 
szatért azokhoz, megujho- ■ 
dott, minden nép, mely meg- ; 
szakította a lelki közösséget ! 
nemzeti hagyományaival, nyo- i 
morultul elsorvadt.

Örvendetes jelenség, hogy 
újabban mindinkább domi
náns lesz a nemzeti érzés a 
népek és nemzetek életében. 
Ennek az áramlatnak folya- 
mánya a szocialista-kommu
nista törekvésektől aláakná
zott Olaszországban a fasciz- 
mus, mely szétrugva minden 
korlatokat, a nemzeti eszme 
diadalutján vezeti be Itália 
hajóját a boldogulás révébe. 
A jo példát, Mussolini mél- 
tósagos gesztusát most utá
nozni igyekszik Románia, hol 
a máris román Mussolininek 
nevezett Avarescu tábornok 
radikális kúrával igyekszik 
szanálni a kétségbeejtőleg zi
lált államviszonyokat. Hát 
Avarescunak majd nem fog j 
ez oly könnyű lendülettel si
kerülni, mert neki sem áll 
jogában a végzet útjába ál- 
lani. Romániának oly sötét, 
nehéz bűnök terhelik a lelki
ismeretét, melyekért még vé
resen kell vezekelnie s me
lyekről egy nacionalista fel- 
lobbanással Isten és a világ 
figyelmét elterelni nem lehet. 
Igen, ha majd megvezekeit 
bűneiért, ha lerótta borzasztó 
penitenciáját, ha visszaadta j 
mindazt, amit másoktól lopott, 
ha engesztelődést talál azért a 
sok könnyért, vérért, melyet 
lakasztott, akkor még remél
het annyi kegyelmet a sorstól, 
hogy nemzeti ideáljai előtt le
borulhasson, de addig nem. j

Hát ez a mi boldogtalan, 
szegény nemzetünk mikor fog 
a nemzeti ideálok oltárzsámo
lyára térdepelni ? Keserves az, 
ha valaki nem latjaazt, hogy itt 
századok, sok századok, ezer 
esztendő óta tervszerű, követ
kezetes, kíméletlen pusztítás 
folyik a magyar faj elien, annak 
hiába beszélnek a Kaciányok.

Minden véres, nagy hábo
rúnk után azzal jutalmazták 
vitézségünket, hogy idegen, 
ellenséges indulatu népeket 
telepítettek örökeinkbe, azok
nak adták a bánáti televény- 
hez hasonló, tejjel-mézzel fo
lyó Kánaánokat s a magyar
ság számára maradt a szikes 
avar és a sívó homok.

Ránk szabadítottak fajokat, 
osztályosaivá telték őket min
den jogainknak s a mikor 
azok kapzsi élelmességgel 
magukhoz ragadták a veze
tést politikai és gazdasági té
ren, kitűnt, hogy nemcsak 
semmi lelki közösséget a ma
gyar fajjal nem ismernek, de 
sőt halálos gyűlölet, gyilkos 
erőszakra képes ádáz indulat 
tölti el őket ellenünk. De zok
szóra meg ne nyíljon ajkunk, 
mert Európa Ítélete fenyeget 
meg bennünket. Tudtuk na
gyon jól a világháború előtt 
is, hogy a monarchia poli- 
glott népei közt mi vagyunk 
a trón mostohagyermekei, 
Hamupipőkéi, de azért a ma
gyar vitézség hozta meg a 
dicsőséget, a tekintélyt az 
osztrák ármádiának úgy a 
Doberdó szikláinál, mint a 
volhiniai mezőkön, hanem 
azért mi voltunk az „utáltak", 
a megvetettek és mi lettünk 
a letiportak, az áldozatok.

Nyíljanak meg már egyszer 
szemeitek, halljanak füleitek, 
ébredjen fel bennetek a nem
zeti öntudat és követeljétek 
az egész vonalon a nemzeti 
gondolatnak, a hazafias érzés
nek, a magyar jellegnek a 
kidomboritását.

Az a nép, mely lemond 
nemzeti aspirációiról, az a nép 
maga fekszik a koporsójába.

Az ébredő arsás
vezérei Mohácson!

jNópcyíiloH ;i 1><'1 
imIvíii'íí íi. — Alin<le 

íívai* ott

, Vasárnap délután az 5 órai vo
nattal Mohácsra érkeznek r/r. Eck- 
hardt Tibor, Lendvai István és 
Zsirkay János nemzetgyűlési kép
viselők és velük az EME buda
pesti és pécsi kiküldöttei.

A vasútállomáson a mohácsi 
csoport elnöksége várja^ majd 
kocsikon a belvárosi r. k. elemi 
iskolába hajtatnak, ahol d. u. fél 
6 órai kezdettel népgyülést tar
tanak.

A Mohácsi Hírlap múlt szá
mában jelezte már az illusztris 
vendégek érkezését. Hírünkre Mo
hács és környéke keresztény tár
sadalmában élénk és általános 
érdeklődés indult meg s a kör
nyékbeli falvakból is lelkes ma
gyarok Jelezték részvételüket.

Az ÉME mohácsi csoportja a 
a népgyülésre a következő pla
kátot bocsátotta ki:
Eng. sz. 9977,1924.

Magyar
Testvérek!

Hosszú ideje várjuk már a ke
resztény magyarság talpraállását. 
De mindeddig hiába!

A liberális gondolat napról- 
napra jobban terjed s nyomában 
halmozódik a tisztességtelen esz
közökkel szerzett tőke, a vörös 
internacionalizmus szelleme itt is, 
ott is újra felüti fejét s a mun
kásság helyzete kétségbeejtőbb 
lesz, gyülemlik a sok keserűség, 
a maradék fajmagyarság | meg a 
nehéz terhek alatt roskadozva 
járja a kálváriás utat.

Afz mindnyájan fanatikus hívei 
vagyunk az integer Magyaror
szágnak, a keresztény erkölcs 
uralmának minden vonalon. En
nek a gondolatnak meg nem al
kuvó, harcos tábora az Ébredő 
Magyarok Egyesülete 

folyó évi junius hó 15 én d. u. 
fél 6 órakor a belvárosi róm. 
kath. iskola udvarán tartandó 

ébredő
népgyűlésen 
ismerteti a magyar faj talpraállá- 
sának s boldogulásának eszközeit. 

városi i\ k. iskola 
ii keresztény ma
legyen !

A gyűlésen beszélni fognak: 

dr. Eckhardt Tibor or
szágos elnök, Lendvai 
István és Zsirkay János 
nemz. gyűl, képviselők.

A gyűlésen ott legyen 
minden keresztény ma
gyar ember! A leghiva- 
tottabb vezérek ajkáról 
halljuk a szenvedő ma
gyarság bajait s a feltá
madás módjait.

Ébredő Magyarok 
Egyesületének 

mohácsi csoportja.
♦

Mi a magunk részéről a leg
nagyobb örömmel üdvözöljük a 
keresztény eszme vezérharcosait 
és felhívjuk Mohács keresztény 
magyarérzésü társadalmát, hogy 
jöjjenek el mindannyian a nép
gyülésre.

Ma az egész világon a világ
nézetek harca folyik és minden
hol a nacionalizmus, az önbizal
mas faji gondolat tör elő és he
lyet kér magának.

Vasárnap a magyar fajvédelem 
harcosai beszélnek, akik már hó
napok óta járják a vidéket, hogy 
felrázzák álmából, lethargikus 
nemtörődömségéből a magyarsá
got, hogy ébredjen nemzeti ön
tudatára, dolgozzon a magyar 
nemzet feltámadásáért.

Azokat pedig, akik eljönnek a 
gyűlésre, kér ük őrizzék meg nyu
galmukat, méltóságteljesen, öntu
datosan viselkegjenek, mert — 
mint üömbös Gyula is e héten 
megállapítja — az igazi keresz
tény eszme nem a kiabáló anti
szemitizmust, hanem a fajvédelmi 
politikát hirdeti és a probléma meg
oldását gazdasági téren keresi.

Halgassuk meg a szónokokat 
illő komolysággal, mert ők is a 
reális keresztény politikát jönnek 
hirdetni.

Este az Iparoskörben társas
vacsora lesz, melyre eddig több 
mint 120 jelentkező van.



MOHÁCSI HÍRLAP 1924. junius 152

Mohács iparosságához!
A Mohácsi Áltaiános Ipartestü

let május 25-én tartotta rendkí
vüli közgyűlését a testületi tagok 
nagy érdeklődése mellett. A tárgy
sorozat első tárgya: A városi 
képviselőtestületi választások mel
letti állásfoglalás. Mint ismere
tes. a közgyűlés egyhangú hatá
rozata az volt, hogy az Ipartestű- 
let a Városi Keresztény Párthoz 
csatlakozik.

Ha másként határoz — tekintve, 
hogy az Ipartestület 981' 0-a ke
resztény, — ellenkezésbe ju
tott volna az iparosság már 
számtalanszor bebizonyosodott 
keresztény és nemzeti alapon álló 
érzületével. Mikor tehát én az el
ismerés zászlaját hajtom meg 
iparostársaim előtt, megvagyok 
győződve, hogy ez nem pillanat
nyi felbuzdulás vagy szalmaláng, 
mely lobbot vetve elalszik, hanem 
lelkekből jövő lelkesedés. Tűz, 
mely ég, lobog, mint a Veszta 
lángja. Az iparosság iránti ren
díthetetlen hitem, szeretetem és 
meggyőződésem sugalja, hogy 
azok is, kik üzleti elfoglaltság, 
vagy más akadály miatt a köz
gyűlésen nem jelenhettek meg, 
velünk éreznek.

Ha iparostársaim a közgyűlés 
ált il hozott egyhangú határozatot 
magukévá teszik, akkor a mi cé
lunkat, a kisiparos régi álmát, 
óhaját, hogy a városi képviselő
testületbe bejussunk, elértük. Az 
iparosság szervezetlensége, nem
törődömsége volt az oka, hogy 
a város ügyeibe nem volt bele
szólása. A tespedésböl, a fásult
ságból, a nemtörődömségből elég 
volt. Ébredjünk! Cselekedjünk! 
Követeljük magunknak a városi 
képviselőtestületnél megillető ré
szünket, mert mi is adózó pol
gárai vagyunk a Hazának, a tár
sadalomnak.

Hiszem, hogy az egész keresz
tény társadalom ebbeli törekvé
seinkben támogatni fog bennün
ket. A mi cétunk, a mi törekvé
sünk sem lehet más, mint váró- j 
sunkat fejleszteni, széppé s nagy- 
gyá tenni. Közös erő, közös aka
rat hozza meg a kívánt célt.

iparostársaim ! Fel a nagy mun
kára ! Mint egy ember tömörül
jünk, sorakozzunk a Városi Ke
resztény Párthoz! Ne hagyjuk 
magunkat áltatni, megfélemlíteni! 
Mutassuk meg: hogy önállóan 
tudunk gondolkodni, cselekedni!

 Egy iparos.

A m. kir. állampénztár 
ez utón közli az érdekeltekkel, 
hogy mindazok, akik 1924 május- 
junius hóra járó fa és szén já
randóságuk váltságösszegét még 
fel nem vették folyó hó 18-ig 
’ ezárólag jelentkezzenek, illetve I 
vidékiek nyugtáikat és tíz. köny
vecskéiket küldjék be. Kivetélt 
csak a tanítói nyugdíjasok képez
nek, mert ezeknek utalványa erre 
meg nem jött meg. Nyugtáikat és i 
fiz könyvecskéiket azonban ezek 
is küldjék be, hogy ha utalvá
nyuk időközben megjönne, hogy 
illetményeiket kifizethesse állam
pénztár, vagy postára tehesse, 
n.eit aztán újabb rendelkezésig 
semmi kifizetve nem lesz. Akik
nek valami elmaradt (fa, burgonya 
stb követelésük van, fiz. köny
veiket és nyugtáikat szintén küld
jék be.

A mi kirándulásunk.
A „Mohácsi Hirlap“

Már kezdünk beleszokni, hogy 
igényeinket a béke színvonalon 
jóval alul tartsuk. Háború előtt 
a nagyobb kirándulás legalább 
is egy hétre terjedt; az Aldunára, 
a fiumei tengerre, vagy legalább 
is a Tátrába ruccantunk le, illetve 
föl. Ma a trianoni országhatár 
szűkre szabja kirándulásaink kö
rét ; no, meg pénzügyiviszonyaink 
sem engedik a tulnagy nyújtóz
kodást. Nézzük meg legalább jól, 
gyakran, amink maradt.

Igy állapodtunk meg mi is 
abban, hogy Budapestre fogjuk 
az idei u. n. nagy kirándulásun
kat irányítani.

Kétharmad részben a IV. o.-ból 
alakult meg a vállalkozó csoport, 
melyben két szegényebb sorsú, 
jobb fiú teljesen ingyen jött ve
lünk. Stefán Gyula (III. o. f.) 
kisérő és Varba István (IV. o. f) 
vezető-tanárokkal együtt 29 főből 
állott a kiránduló társaság. Ere
detileg is két napra szólt a terv, 
de közben kellemetlenül kacér
kodott velünk az a lehetőség, I 
hogy *nem tudván a közbeeső i 
éjszakára előzőleg letelepedési 
helyet biztosítani, esetleg kény
telenek leszünk érkezésünk esté
jén visszafordulni. Útközben azon
ban ez az aggodalmunk eloszlott. 
Ezer hála ehelyütt is az M. F. 
T. R. igazgatóságának, mely 
Lázár Miklós ur, a Sas cordiális 
parancsnokának — ezen a hajón 
utaztunk ugyanis — nagylelkű 
közbelépésére megengedte, hogy 
a közbeeső éjszakát az Eskü-téri 
kikötőben álló Sas-on tölthetjük 
el. Fáradt, álmos éjszaka volt ez 
a nagy látások után, melyekben 
részünk volt a nap folyamán. 
Ahogy kiszálltunk, az épen ébredő 
Központi Vásárcsarnokot futottuk 
át. Á gyerekek ugyancsak fintor- 
gatták az orrukat. Onnan — ál- i 
talánosságban a Váci-utcát kö
vetve — az Erzsébet-ligetbe men
tünk gyalogosan, hol megkávé- 
reggeliztünk. A Lánchídon át, az 
Alaguton keresztül, bekukkan
tottunk a Krisztina-városi, Nyári 
színkör kertjébe is, de az Aiagu- 
ton újból visszajőve, siklón 
mentünk föl a Várba. A sikló 
állomásánál megélveztük a gyö
nyörű panorámát, mely elénk 
tárul a kőkerítés mellől. Pestre 
átnézve. A Várat nagyjában, a 
Várkápolnát is besétálva, a Má
tyás templomot és utána a Ha
lászbástyát csodáltuk meg, majd 
a Pénzügyminisztérium cpülete 
mellett, az Ostrom-utcán át — 
a Kis Rókus kórházhoz jöttünk 
le, gyalogosan a Margit körúton 
végig, a Pálffy-téren jöttünk ki a 
Dunapartra, hol is éppén össze
találkoztunk a villamos közúti 
vasúttal. A Margittaszigetre be
érve, Margit királykisasszony ko
lostora romjai közt ebédeltünk 
meg a magunkkal hozott elemo- 
mozsiából. Ittunk a Margit-viz 1 
langyos, vízesései medencéjéből 
és a lóvasut mentén a Strand
fürdő mellett el, jöttünk ki a 
pesti oldalra, hol legelőbb az 
Országházhoz mentünk. A ház- 1 
nagyi hivatal szives előzékeny- 1

eredeti tárcája.

sége lehetővé tette, hogy az 
ülésterembe is bemenjünk, hol 
éppen Görgey István képviselő 
a vámtarifa szakaszait pertraktálta. 
Az irredenta szobrok és a Tőzsde 
előtt el, a Bazilikánál kijőve, a 
Vilmoscsászár-utról kivillamosoz- 
tunk a Rákóci-uton át a Város
ligetbe. A «vurstli»-részt nagyban 
befutva az Állatkertbe tértünk. 
Itt találkoztunk a testvér kirán
duló csoporttal, leányiskolánk 
növendékeivel. Megélvezve min
den látnivalót és érdekességet — 
a tropikus halak külön pavilon
ját is — a városligeti ártézi-kut 
74° C. forró vizét kóstolták meg 
fiaink, majd a Városligeti-tó, 
Vajdahunyad vára környékének 
bejárása után, földalattival vissza
jöttünk a Vörösmarty-téren át a 
hajóra éjjeli pihenőre. Másnap 
reggel az Attila-köruton, Krisz- 
tina-köruton és a Margit-köruton 
végig villamoson kimentünk a 
Császárfürdőbe, hol az ottani 
igazgatóság nagylelkűségéből 
kedvezményesen olcsón frissítet
tük fel, egy órás fürdésben, fá
radt tagjainkat az uszoda 23°-os 
medencéjében. Innen gyalogosan 
a Lipót-köruton — figyelemmel 
lévén a Nyugati pályaudvarra is 
— és a Vilmoscsászáruton át 
a Bazilikához mentünk, melyet 
ezúttal belülről is megélvezve, 
az Andrássy utón, az Opera előtt 
el a Párisi Nagy Áruházba tér
tünk be, melynek legfelső etázsán 
a büffében bekávéztunk; felmen
tünk a terraszra és onnan gyö
nyörködtünk fővárosunk nyüzsgő 
életében. Innen a Nemzeti Mú
zeumba sétáltunk el, hol is az 
Állattani osztályt néztük meg. 
Itt találkoztunk újból a leányis
kolái csoporttal, mellyel együtt 
gyönyörködtük végig Dudics 
fenomenális, a múlt hó 14-én le
leplezett impozáns festményét, az 
»Eskü a Vérmezőn»-t.

Mi aztán a villamoson a Nép
ligetbe vágtattunk ki, itt besöröz
tünk elemózsiánk mellé. Egy 
órai labdarugdosás után az Elnök
utcán át az Orcy-kert mentén a 
Ludovika elé sétáltunk, hol meg
bámultuk Horvai gyönyörű fehér
márvány Névtelen hősök emlék
szobrát, melyet most május 31-én 
lepleztek le. Aztáu a Kerepesi- 
temetőbe villamosoztunkki; meg
szemléltük: Jókai sírját, Deák, 
Kossuth mauzóleumát, Klappka, 
Arany, Vörösmarty síremlékét és 
a Keleti pályaudvar belső meg
tekintése után villamoson Petőfi 
szobrához tértünk vissza. A Klo- 
tild palota mögött elegáns ét
teremben vacsoráztunk finom 
frissen készített bécsiszeletekkel, 
jó hideg sört huzva rá, utána 
vígan szálltunk fel újból az in
dulandó Sas ra, melyről pénteken 
reggel úri I. o.-os reggelizés után 
sok tapasztalatban gazdagodva 
szálltunk ki, egy messze elkö
vetkezendő igazi nagy kirándu
lás édes reményében, a Tátrába, 
az Aldunára, vagy épen a fiumei 
tengerünkre. Adja Isten, hogy 
mielőbb elkövetkezzék. Segítünk 
hozzá! v 1

Az urnapi körmenet rendje,
Hét, nyolc, kilenc órakor szent 

misék. Ezután megindul a kör 
menet a mellékajtón ki, Szent 
János-, Szentháromság- Temnlo™ 
utcán át a 4. sátoroltárhoz. Sor
rend :

1. Katonaság, keresztet vivő 
minister, mindennapi iskolások 
ismétlők nem szerint kűlön-külön 
ismétlősök után a tanoncok, p0|’ 
gáristák. Felállás már mise alatt 
a plébánia-ház előtt és templom 
mögött az utón.

2. A Kath. Legényegylet, Tűz
oltó- és Hadastyánegy et, Föld- 
míves Olvasókör, Sokackör, Ipa- 
roskör, Korsósok, stb. egyletek 
zászlójuk alatt lehetőleg 10-es 
sorokban.

3. A többi férfiközönség 10-es 
sorokban. Feiállanak a 2. és 3. 
pont alattiak a templom északi 
oldalán és a templom mögötti 
utcatéren és innen kapcsolódnak.

4. MANSz, Leányklub, Szo
ciális Misszió Társulat, Urinök 
Kongregációja, Harmadrend. Fe- 
rencrendiek, Kórus, ministerek, 
menyezet alatt a legfölségesebb 
Oitáriszentség, oldalán jobbra- 
balra fáklyavivők, valamint a 
diszőrség.

5. A tisztikar és hatóságok, 
városi és hitközségi képviselők 
és notabilitások. Lehetőleg zárt 
10-es sorokban.

6. A női szervezetek (4.) a 
templom mellékajtajának jobbol
dali részén, mig a férfi reprezen
tánsok ugyanezen ajtó baloldalán

1 állnak és innen fejlődnek fel.
7. A csendőrség és rendőrség 

sorfala. Gyülekezés a plébánia
kapu előtt.

8. Az Olvasótársulat. Gyüleke
zés a templom előtti keresztnél, 
nagy ajtó előtt.

9. A többi nőközönség. Gyü
lekezés a keresztnél.

10. A katonaság záró sora.
11. Valahányszor a Szentség 

előttünk elvonul, valamint a 4. 
sátornál adandó áldás alatt tér
den állva imádjuk az Ur Jézust.

12. Visszaérkezve a menet sor
rendjében a Templom-utcában 
férfiak jobbra, nők balra térden 
imádva fogadják a Legszentebbet. 
A menet az utca sarkánál kezd 
megállani. A templomban fejező
dik be az ájtatosság.

A rendfentartók a Kulturklub 
és Leventék.

Mohács, 1924. junius hó 11.
Dr. Frey János 

c. apát, belv. plébános.

A ,,Mohácsi Muzeum 
Egyesület"

junius 9-én díszközgyűlést tartott 
a Színkörben, melyre Budapetről 
Mohácsra érkeztek: dr. Bibó Ist
ván min. tanácsos a kultuszmi
niszter képviseletében, Pilch Jenő 
ezredes, hadtörténeti iró, Thurner 
százados, a Hadtörténelmi Mu
zeum titkára és dr. Spolarich La
jos, a mohácsi vész 400 éves év
fordulójának megünneplését elő
készítő bizottság titkára.

Dr. Margitai Lajos, mint a 
Mohácsi Muzeum Egyesület el
nöke a Magyar Hiszekegy után 
megnyitotta a díszközgyűlést és 
remek, valóban magas szárnya- 
lásu beszédben vázolta a Mo
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hácsi Muzeum Egyesület létesü- ' 
lésének körülményeit és azt a 
magasztos célt, melyet betölt.

Utána Rátkay István olvasta 
fel titkári jelentését. Ezt követő
le Pilch Jotá alezredes számolt 
be azokról a teljesítményekről, 
n• -iveket a 400 éves évforduló 

eeit előkészítő bizottság 
eddig eszközölt.

[)r. Margitai Lajos elnök a 
díszközgyűlés köszönetét tolmá- 
e-soini indítványozta a kultusz
miniszternek, hogy az előkészítő 
bizottság védnökségét elfogadni 
kegyeskedett, a mit a díszköz
gyűlés egyhangú helyeslése alap
ján távirati utón még az nap to
vábbítottak is. Dr. Spolarich La
jos indítványa alapján a mohácsi 
100-as előkészítő bizottság mű
ködését addigra felfüggesztette, 
mig az országos előkészítő bi
zottság az általa irányított egyön
tetű működésbe bele nem vonja, 
— de a 100-as bizottság eddigi 
ténykedését nagyobb vonások
ban emlékiratban örökíti meg.

Ezután dr. Margitai elnök me
leg és meghatóan szép beszéd 
kíséretében átadta De Sgardelli 
Caesar őrnagynak a Mohácsi 
Muzeum Egyesület örökös tag
sági diszokmányát, melyet De 
Sgardelli őrnagy meghatóban kö
szönt meg és aztán megtartotta 
székfoglaló előadását a mohácsi 
csatavesztés okairól. De Sgardelli 
őrnagy nem kapott felsőbb ka
tonai parancsnokságától enge
délyt. hogy tárgyával hadtörté
nelmi szempontból részleteseb
ben foglalkozhasson és ezért 
csak vázlatosan, nagyobb kontu ’ 
rokban, de mindvégig igen érde
kesen és tanulságosan adta elő 
az epochális nagy esemény hiá
nyos kútfők adataiból merített 
anyagát. Ezzel a díszközgyűlés 
kerete bezáródott.

Rátkay István titkár jelentette, 
hogy a múlt számunkban álta
lunk is bejelentett műsor szóró- 1 
san be nem tartható, mert a sze
replők közül Vadas Gábor pécsi 
zeneművész és dr. Molnár Imre 
a pesti Nemzeti Zenede tanára 
akadályozva voltak a megjelenés
ben s ezért az ő számaikat egy 
költemény felolvasásával igyekez- : 
nek pótolni.

A műsor első száma alatt Gál 
Ilonka pécsi színművésznő éne
kelt pár fülbemászó melódiáju 
műdalt. Művészi szárnypróbálga
tása; sok és alapos tanulás mel
lett sokat ígérnek. A zongora
kíséretet Patonay Vilma polgári 
iskolai tanárnő látta el.

Nickmann Ferenc városi 
alkalmazott egy hatásos szép 
melodrámát szavalt el, a melyet 
már hallottunk tőle s készséggel 
honoráltuk dicsérettel. Hegedűn 
Bokor Imre kisérte érzéssel, a 
zongorakiséret lágyan simuló, 
diszkréten bájos melódiáit pedig 
Patonay Vilma tanárnő csalta 
ki a viharvert zongorából, Pato
nay kíséretének zenei szépségeit 
a madárvilág pár csábos prole- j 
tárjanak folytonos kellemetlen és 
zavaró csiripelése dacára is gyö
nyörrel élveztük.

Az ünnepség befejezéséül dr. 
Margitai Lajos elnök mondott 
köszönetét a pesti uraknak, a 
közreműködő hölgyek és urak- | 
nak, nemkülönben a Mohácsi 
Muzeum Egyesület^ sorsa iránt 
érdeklődő közönségnek.

A szépszámmal megjelent kö
zönség a Hymnus unisónó el- 
éneklése után lelkes hangulatban 
oszlott széjjel.

— A „Pécsi Dalárda** f hó 
22 en a Színkörben nagyszabású 
hangversenyt rendez, a pécsi hon
véd zenek; r közreműködésével. 
Műsor következő szainban.

TAR/A/AG

Csütörtökön reggel megjelent 
szerkesztőségünkben egy rendkí
vül bájos és nyílt eszü, 4-5 éves
nek látszó baba és bemutatja ma
gát, hogy ő: Birtalan Jolán. A 
szerkesztő bácsi feltolja a homlo
kára a pápaszemét és úgy néz 
erre a kedvesen selypítő, de meg
lepő biztossággal fellépő csitrire. 
Birtalan Jolán előadja, hogy a 
Rókus utcai óvodában szövetke
zeti alapon megalakult i Liliputi 
társasága vasarnap (junius 15.) 
délután a dédó tágas termeiben 
műsoros előadást rendez, melyre 
a szülőket, az érdeklődőket szere
tettel meghívják és kérte a szer
kesztő bácsit, hogy ezt a meg
hívást a műsorral egyetemben 
tegye bele az újságba.

Mi Birtalan Jolánka és a „Lili
puti társaság- óhajának készség
gel teszünk eleget, az óvónéninek 
pedig őszintén gratulálunk, aki 
már itt a zsenge viragfakadásban 
az irredenta eszmék kultuszát 
plántálja.

A sokat Ígérő műsor a követ
kező :

1. Üdvözlő vers. Verseli: Gu
lyás Mariska.

2. Óvodai énekek. Énekli az 
I-ső csoport.

3. Az elesett hősökért. Verseli: 
Galó Józsi.

4. Halász—Kalász. Verselik: 
Pintér Józsi—Ny ul Sanyi.

5. Szeressük a hadiárvákat. Ver
selik : Rió Ili, Csányi Anci, Petrin 
Manci.

6. Elraboltak.. Verseli: Haj
nal Gyula.

7. Mi leszel te ? . . . Verselik: 
Michelisz Katica, Mihájlovits 1 éter.

8. Ne higyjétek . . . Verseli: 
Merk Pisti.

9. Magyar kettős Táncolják: 
Knoor Gyuszi—Weintraut Gertrud, 
Birtalan Joli—Endl Márta, Gulyás 
Mariska—Jakab Eci, Koller Aran
ka—Ádámovics Mariska, Merk 
Pisti—Gadányi Mariska, Peszt Feri
ke—Balázs Mariska, Pintér Józsi— 
Endl Klári, Hencz Bözsi—Pettkó 
Kató.

10. Magyar vagyok! Verseli: 
Peszt Ferike.

11. Alom az erdőben. Egyfel- 
vonásos színdarab Szereplők: 
Emma, urileány: Weintraut Ger
trud Árva leány: Birtalan Joli. | 
Őrangyal: Balázs Márika. Tündé
rek : Ádámovics Mariska (zöldike I 
tündér), Gadányi Mariska (virág 
tündér), Sa ler Mariska (szellő tűn- | 
dés), Pettkó Kató (lomb tündér), , 
Nyúl Ili (harmat tündér) Tündér- j 
apródok: Lerch Klári, Veszter- I 
gombi Mariska.

12. Énekek. Énekli az I ső csop.
13. A királysas. Verseli: Knoor 

Gyuszi.
14. A sarkam . uvirág álma. Tán

cos körjáték. Előadják az 1-ső és 
II. csoport.

A Rókus-utcai ovodások azon
ban még tovább mennek; más
nap, hétfőn (junius 16-án) délután 
ug\ ancsak a Rókus utcai óvodá
ban „Hazafias ünnepély" t ren- 

1 deznek, melyre szinten ez utón 
j hívjak meg a jó közönséget. A 
I belépődíj nincs meghatározva, ki 

mennyit adhat, annyit adjon s a . 
befolyó összeg fele a tüdőbeteg 
gyermekek részere lesz elküldve, j 
a másik felén ovodai játékszerek 
lesznek beszerezve

Hat kedves, minden szép és 
jóért lelkesülni tudó közönség! 
Fogadja szeretettel a Rókus utcai 
ovoda apró, kedves kis műked
velőinek csicsergő meghívását es 
látogassák meg mennél nagyobb | 
szambán ez élvezetesnek ígérkező ■ 
előadásokat, melyek mindkét na
pon detutan fel 4 ótakor kez
dődnek.

Amíg egy hir az 
olvasóig jut...

A mohácsi tagosítás a Brassói 
Lapokban. Brassóban Jugoszlá

viának tartják. Mohácsot.
Bizony az ujságcsinálásnak 

néha igen furfangos módjai van
nak és néha egy-egy esemény 
egész sorozatán táncol végig | 
az apró különféle furfangoknak 
mig végre az hir alakjában az 

; olvasóhoz jut.
Gyúrják, formálják az eseményt 1 

a redakciókban és ugyanabból 
az «anyagbób mást csinál a ke
resztény lap, mást a liberális, az 
ellenzéki, a kormánypárti.

Igy járhatta meg a mohácsi 
tagosítás is, amely hozzá való
színűleg Mohács—Budapesten át 
Brassóba került s igy keletkezett 
belőle az alábbi szenzáció, amit 
betüről-betüre vettünk át a Bras
sói Lapokból.

„Fellázadtak a mohácsi 
parasztok.

A jugoszláv katonaság tizennégy 
lázadót megölt és ötvenet súlyo

san megsebesített.
A Brassói Lapok eredeti távirata.

Belgrád, április 19. Mohácsról 
érkező rövid jelentés szerint az 
ottani parasztság a birtokreform 
végrehajtása körül elkövetett 
visszaélések miatt fellázadt, meg
támadta a községi elüljáróság 
épületét s a földosztásra vonat
kozó iratokat szétszórta.

A támadás után egy szazad 
jugoszláv katonaság sietett futó
lépésben a helyszínére s őrült i 
tüzelésbe kezdett a lázadó pa
rasztság ellen. A parasztok a 
tüzelés elől kénytelenek voltak a 
községi elüljáróság épületének 
kertjébe menekülni. Itt a lázadó
kat egy század lovasság fogadta 
s irgalmatlan tüzeléssel támadt 
reájuk. A lövések következtében 
tizennégy föld míves azonnal meg
halt, ötven pedig súlyosan meg
sebesült.

A katonai hatóságok rendkívül 
számos egyént letartóztattak. Az 
ország minden részéből érkező 

jelentések szerint a szerb koloni- 
záció miatt általános az elkese
redés."

Igy a Brassói Lapok s mi 
ehhez nem is füzünk kommentárt.

Elkészült a ménné- a 

delmi törvény tervezete.
Bar hazánk mezőgazdasági ter

melését az időjáráson kívül főként 
az állati és növényi kártevők fel
lépése befolyásolja mégis az ezek 
elleni küzdelem — a növények 
védelme — érthetetlen módon a 
magyar mezőgazdasági növény
termesztésnek leghanyagoltabb 
ágazata volt. A növenyvedelem- 
mel foglalkozó intézmények mar 
régóta sürgették ennek a kérdés
nek a rendezését, azonban nem 
sok eredménnyel.

A háború előtt száz millió arany 
koronát tett ki ez a kár, amit 
különböző kártevők hazánk mező
gazdaságában okoztak. A háború 
után a helyzet még rosszabbodott I 
Az elpusztult ember és állat állo
mány következtében a gazdák 
nem tudták jól megművelni föld
jeiket, a növények gyengébben fej
lődtek és ellenállásuk is csökkent. 
A rovar kártevők és a gombák 
mind jobban elhatalmasodtak.

A Álagy. Kir. Földmivelésügyi 
Minisztérium felismerve a kérdés 
nemzetgazdasági fontosságát a leg
jobb mezőgazdasági szakemberek 
bevonásával bizottságot hivott 
össze, amely bizottság — a Nö
vényvédelmi Bizottság — törvény
tervezetet dolgozott ki az óriási 
karok meggátlasára. A bizottság 
javaslatát, melynek horderejűt nem 
tudjuk eléggé hangoztatni, főbb 
vonásokban is közöljük:

A növényvédelmi bizottság a 
kötelező növényvédelemnek tör
vénybe való kimondását mind
azokban az esetekben szükségesnek 
tartja, amelyekben a védekezés 
sikerre vezet és a védekezési el
járás gyakorlati szempontjából 
végrehajtható. Javaslatát azzal 
indokolja, hogy a különböző nö
vény — es állati kártevők hazánk 
mezőgazdaságának sok száz mil- 
liárdra menő kárt okoznak s igy 
a kötelező növényvédelemnek tör
vénybe való kimondása a termelés 
megmentése érdekeben el nem 
kerülhető.

A védekezési kötelezettség 
— a javaslat szerint — általános 
kell, hogy legyen, mert a védeke
zésnek csak akkor lesz meg a 
teljes sikere, ha mindenütt az 
egész országban egyöntetűen hajt
ják végre. Bizottság számol a 
körülménnyel s a védekezést csak 
ott kívánja kimondani, ahol az 
irtási eljárások biztosan sikerre 
vezetnek es a védekezési eljárás 
nem kerül többe, mint a kartevők 
áltál előidézhető kar.

A növényvédelmi szolgálatot 
egyelőre a Földmivelésügyi Mi
nisztérium tudományos gyakorlati 
intézményei végeznek, s a véde
kező szerek engedely ezhetősége 
szempontjából is ezekt ek együttes 
véleménye volna irányadó

Növényvédelem irányítására egy 
uj szervet a Növényvédelmi Ta
nácsot állítanánk fel. Az országot 
felosztanánk növényvédelmi kör
zetekre s minden Mezőgazdasági 
Kamara székhelyén egy Növény-
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védelmi F elügyelőséget szervezné- 
nek, amely a Mezőgazdasági Ka
marával s a Gazdasági Felügvelo- 
segekkel volna hivatva együtt
működni. .... ,

A vedekezes gyakorlati kivitelei 
a Földmivelésügvi Minisztérium 
Gyógy és Ipari Növény forgalmi 
Irodájának utján oldanak meg s 
ennek az Irodának már meglevő 
vidéki szervei felhasználásával 
szerveznék meg a növény védelmi 
hírszolgálatot is Az Irodának a . 
megbízottai a községi növény védő 
mesterek irányítanak a védekezést 
s terjesztenek a védekezési el
járások ismeretét.

A védekezési szerekkel űzött 
visszaélések meggátlására az eddig 
általánosan ismert es gyakorlatban 
is bevált védekezőszereken kívül 
csak az illetékes állomások szak
véleménye alapján elnyerhető Mi
nisztériumi engedéllyel lehetne a 
védekező szereket forgalomba 
hozni. A Bizottság feltétlenül szük
ségesnek tartja a védekező szerek 
forgalmának szigorú ellenőrzését 
s ennek technikai keresztülvitelét 
Gyógy és Ipari Növényforgalmi 
Irodájára kívánja ruházni. A vé
dekezésre legalkalmasabb gepek, 
eszközök és szerek terjesztéséről 
a Eöldmivelesügy i Miniszter a fent- 
nevezett Iroda utján fog gondos
kodni.

Bizottság javaslata szabályozni 
kívánja egészségügyi szempontból 
a vetőmagvak forgalmát is és 
szükségesnek tartja, hogy az uj 
törvény a gyomok elszaporodásá
nak megakadályozására kellő in
tézkedéseket tartalmazzon. Főként 
a gazdaközönség kioktatása vezet 
e kérdésben biztos eredményre, 
mert a gyomirtásnál eredményeket 
tőként a helyes talajmüveléssel 
lehet elérni.

Növények és növényrészek be
hozatalai növényvédelmi szem
pontból bizonyos feltételekhez 
kötnék, s ha bizonyos növény 
epidémiák lépnének fel az ország 
területén. A Földmivelesügyi Mi- j 
niszternek joga lenne ezeket a 
területeket szükség esetén veszteg- I 
zár ala is helyezni es ha a véde- j 
kezés megkívánja a nem célszerű 
művelési módokat betiltani és a ' 
leküzdésre szükséges mezőgazda- | 
sági műveleteket előírni.

A növénykórtani ismeretek ter
jesztéséről a különböző nép és 
gazdasági iskolákban való tanítás 
utján, úgyszintén népszerűén meg
irt közlemények terjesztésével gon- ‘ 
doskodnának, sőt a növénykórtani 
tárgyakat egyetemeinken is ta
nítanák.

A bizottság szerint az intenzív 
propaganda feltétlenül szükséges 
az eredmény elérésére s ennek 
eredményes kivitelére javasolja a 
propaganda egységesítését és terv
szerű kivitelére úgy népszerű elő
adások, mint népszerű kiadványok 
napi es a szaksajtó felhasználá
sával.

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

Mariházy jön Mohácsra.
Ismeretes olvasóink előtt a mo

hácsi sziniévadért folytatott ver
sengés, amely már tavasz óta 
tart. A minisztérium a pécsi di
rektoroknak Ítélte oda Mohácsot, 
de Mariházynak viszont szerző
dése volt az idei nyárra, ami 
mégis döntően ha'.ott

Mariházy julius 1-én kezdi meg 
a színházi idényt uj, sokat Ígérő 
társulattal és műsorral A vezető
ség: Mariházy Miklós igazgató
főrendező, Nyáray Lajos igazgató
helyettes. Nagy Jenő titkár, Ercz- 
kövy Károly általános rendező, 
Thuróczy Gyula, Erdélyi Mihály, 
Földváry Sándor, Szigethy Bandi 
szakrendezők, Pados Rezső kar
mester Művészeti személyzet: 
Gyöngyössy Mary subrett prima
donna, Szigethy Anna táncos sub
rett, Kondráth Ilona drámái hős
nő, Sinkó Gizella drámai és víg
játéki szende, Sebestyén Ilonka 
társalgási színésznő, Szenczy Má
ria énekes naiva, Scarry Margit 
naíva, Egyed Lenke komika, Ke
lemen Mária segédszinésznő. Dán 
Ilona énekesnő, Szabados Gizella 
táncosnő, Markovics Margit anya
színésznői. Érczkövy Károly fass- 
buffo, jellemszinész, Erdélyi Mi
hály operett buffo, táncos komi
kus. Fekete Imre lírai szerelmes, 
Földváry Sándor bariton bonvi- 
vant, Hajnal Károly segédszinesz, 
Károlyi Vilmos táncos siheder, 
Kárpáthy Nándor apaszinész, 
Szabolcsi Ignác jellemkomikus, 
Szigethy Bandi burleszk-komikus, 
Tanay Emil tenor bonvivánt, 
Thuróczy Gyula drámai hős. — 
Ezenkívül 18 tagú karszemélyzet 
és 15 tagú katonai zenekar. — 
Műsor: Mézeskalács, Menyasz- 
szony háború, Három Grácia, Pom- 
padour, Diadalmasasszony, Hattyú
lovag. Sarga kábát, Huncut a lány, 
Dédé és a többi fővárosi újdon
ságok.

— Címadományozás. A kor
mányzó a miniszterelnöknek elő
terjesztésére Kerner Istvánnak 
a m. kir. Operaház főzeneigaz
gatójának a zeneművészet terén 
szerzett érdemei elismeréséül a 
magyar királyi kormányfőtaná
csosi címet adományozta.

— Adomány. Megboldogult 
Poller Antónia lelkeüdvért ko- 
szorumegváltásképen Schmidt 
Károlyné úrnő 50000 K-t ado
mányozott a Soc. Missziótársu
latnak, mely összeget egy nagy 
nyomorban élő családnak azon
nal kezéhez is juttatott a veze
tőség. Ugyancsak Poller Antónia 
koszorumegváltása címén Tyoszits 
Sándor és neje 300 ezer koronát 
a kórházi betegek koszt javítá
sára, 350 ezer K-t a szegényház
nak és 350000 K-t a mohácsi 

, szoc. missziótársulatnak adtak.

— Eljegyzés. A Flórián tér 
egyik ablakába leszállóit a piros 
Pünkösd harmatos virággal. Egy 
hajóalaku kosár tele gyönyörű fe
hér rózsával, a kosárkengyel bal
szárán egv aracsokor hófehér Ni- 
fétuszokbol, a jobbszárán egy le
génybokréta szintén fehér szeg
fűi ől kombinálva. A két cso
korra, mint egv ezüst felhő eresz
kedik alá a patyolat mátkafátyol, 
közepén sárga selyemmel két egy
másba fonódó karikagyűrű hí
mezve, nyilván a Varga Lajos fi
nom ízlésének, műveszötletének a 
beszédes kifejezője. Fehér rózsa, 
fehér fátyol . . . mind, mind a 
tiszta, fehér boldogság szimbó
luma, zöld hajó . . . édes remé
nyek révébe sikló vágyak csevegő 
allegóriája . . .

SCHNEIDER LAJOS 
külvárosi igazgató-kántortanitó 

eljegyezte
SCHILLER BORISRA 

okleveles tanítónőt.
— Jegyzői vizsgák. Kőnig Já

nos és Herger Zoltán egyhangú 
elismeréssel, Frantz Miklós pedig 
kitüntetéssel lettek képesítve a 
szombathelyi jegyzőitan folyamon.

— Jótékonyság. Márton La
jos az általa árverésen megvásá
rolt, tekintélyes értéket képviselő 
gyógyszereket — Schinhov Géza 
a bajai képszalon kiállítás veze
tője a belépődíjakból befolyt 
163000 K-t, Grófjankovich Bésán 
Gézáné úrnő pedig 2 mm. bur
gonyát a helybeli László közkór
háznak adományoztak. — A ren
dezett képkiálli tásnál a pénztar 
ellenőrzését Gelencsér János, 
Goda Lajos és Nickmann Fe
renc urak díjtalanul végezték; 
miért is úgy az adományozóknak, 
valamint a közreműködő uraknak 
hálás köszönetét fejezi ki a kór
ház igazgatósága.

— Halálozás. Junius 10-én 
63 éves korában elhalt Poller 
Antónia. Junius 12-én temették 
általános igaz részvét mellett.

— A polg. leányiskola III. és IV. 
o. növendékei Brand Ede igaz
gató, Baracz Józsefné, Hammer 
Ily és Windisch Antónia veze

tése mellett a fiúiskolával pár
huzamosan szintén Budapesten 
jártak.

Budapestet a fiúiskola kirán
dulásánál közölt programm sze
rint nézték meg és a lelkesedés 
hangján emlékeznek a látottakról 
és tapasztalatokról.

Helyszűke miatt külön referá- 
dájukat nem közölhetjük, de 
mégis abból tolmácsolnunk kell 
hálás köszönetüket dr. Nikolics 
Béla M. F. T. R. igazgatónak és 
Lázár Vilmosnak a,,Sas“ kedves 
kapitányának, akiknek szívessége 
és előzékenysége, amellyel a ki
rándulókat támogatták kedves 
emlékük marad.

— A pécsi börgyári szentség- 
gyalázás. A múlt hetekben tör
tént, hogy egy fiatalkorú, bemasz- 
lagolt bőrgyári munkás a pécsi 
Ferencrendiek templomában ál
dozáshoz járult, de a szent 
ostyát kivette a szájából, haza
vitte s ott a bőrgyár udvarán 
lábbal tiporta a földbe és gya- 
lázta. Óriási felháborodást váltott 
ki ez az eset Pécs városa katho
likus közönségéből, de a felhá
borodás mentén át is változott 
az engesztelődést kereső vezek- 
iéssé. Tömeggyónások, körme- 

i netek, éjszakai szentségimádások 
és egyéb könyörgések egymást 
érték, most aztán a pünkösdi 
ünnepnapok alatt tetőpontját érte 
el ez az engesztelést keresés 
Pünkösd hétfőjén a bőrgyár ud
varán, azon a helyen a hol a 
szentségtörés történt, a bőrgyár 
igazgatósága által emelt imponá- 
lóan fényes tábori oltárnál grőj 
Zichy Gyula megyés püspök az 
udvari papság, a székesegyházi 
plébánia és a pécsi klérus több 
tagjának segédkezése mellett tar
totta meg a kiengesztelő szent 
misét. A városi hatóságok, a fő- 
papi méltóságok, ügyvédi kamara, 
hivatalok stb. képviselőin kivüí 
25 ezer főből álló tömeg vett 
részt a tábori misén. Ákos Ferenc 
dr. püspöki levéltáros hatalmas, 
megrázóan erős szentbeszéde 
oly mély és megindító hatást 
keltett, hogy mise után a hívők 
oly tömegei járultak a szent ál- 

I dozáshoz, hogy a tömegesen 
I összegyűlt áldozárok alig voltak 

képesek a Krisztus testét kiszol
gáltatni. A szent megbotránko
zásnak ez az imponálóan nagy 
arányú megjelentkezése, az en- 
gesztelésnek ez a hódolatos ke
resése legbeszédesebb kifejezője 
annak a mélységes hitbeli meg
győződésnek, mely a pécsiek 
lelkeit betölti. Annak a szociál
demokrata maszlaggal elkábitott

■ mafla timárinasnak, a ki talán 
csak most, az engesztelést kereső 
ünnepségek nagy arányai közt 
jön tudatára cselekménye bor
zalmasságának, alakja teljesen 
elmosódott és szegény megtévedt 
kölyök talán maga nézi legkere
kebbre tágult szemekkel tízezrek 
bocsánatért esdő vergődését az ő 
meggondolatlan bűnös csek- 
ménye miatt, de a vallásos ér- 

i zület eme nemes fellendülése, 
eme méltóságteljes hódolata min
denesetre mély lelki benyomáso
kat fog hagyni a hívők leikei
ben. Ákos dr. beszédének alap
gondolata volt, hogy: Uram! 
bocsásd meg nekik, mert nem 
tudják mit cselekesznek.
Mi az, hogy én úgy hizom? 
Tán mert Lettnigg sört iszom.

— A hősi emlék eszmepályáza
tán az első dijat gróf Bánffy 
Miklós volt külügyminiszter, a 
másodikat dr. Hoffmann Ottó 
pécsi ügyvéd nyerte el. A pá
lyázatra 190 pályamű érkezett be 
és ez adta az impulzust arra a 
gondolatra, hogy Mohács váro
sának is jó lenne a hősök emlék
művére egy eszmepályázatot hir
detni meg, igen alkalmas módja 
lenne a dolog — elodázásának.

— A „MANSz“ népünnepélye 
julius hó 6 án lesz.

— A mohácsi olympiász. 
A balkáni hordák a megszállás 
alatt egyéb kulturátpusztitó cselek
ményeik koronáját tették fel az
zal, hogy kirabolták a polgáriis
kolánkat s ők, akik a gimnaszti
kából csak a cigánykerékvetést 
és a majomtáncolást ismerik, el
hurcolták annak az iskolának a 
tornatermi felszerelését is. Közön
ségünk ’már sok jóakaratot tanú
sított ez iskola felszerelésének 
pótlása körül, de a drágaság e 
téren is oly arányokban szökött 
feljebb és feljebb, hogy semmiféle 
jóakarat, még a kormány segé
lyével sem volt képes utolérni- 
Most az iskola maga kísérletezik,
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hogy ezt a célt valamely jelen
tékenyebb összegű jövedelemmel 
megközelíthesse és ezért junius 
oo-ikén egy oly arányú tornaün- 
nepélyt rendez, mely az iskola 
■fennállásának történetében példat
an es joggal nevezhetjük mo

hácsi olympiásznak. A részletes 
-rogramniot csak jövő számunk
ban’ lesz módunkban közölni 
ezúttal csak nagyobb vonásokban 
adjuk az ünnepség kontúrjait. A 
vezetőség igyekszik az ünnepély 
védnökéül megnyerni Vogt Val- 
demár tábornokot, a 4-ik vegyes- 
dandér paracsnokát, aki utján 
elérhetőnek véli, hogy a katonai 
zenekart is megkaphatja, mely a 
felvonulás alkalmával, valamint a 
mig az atlétikai számok lefolynak, 
gondoskodik a közönség szóra
koztatásáról. Az ünnepélyre meg
hivatnak a vármegyei hatóságok, 
a helybeli hivatalok, intézetek, 
ntézniények és szervezetek s a 

város az napra lobogódiszt fog
fog ölteni. A sikeren elsőnek 
Mayer Ferenc tanár fáradozik, ki 
bízik abban, hogy a tornatermet 
visszaadhatja az ifjúságnak.

— A mohácsi rk. iskolák 
vizsgarendje 1923 24 tanév 
végén a kővetkező: 1. A ta
nulók vizsga napján, mint más
kor is résztvesznek a fél 8 órai 
szentmisén és aszerint, ahogy a 
vizsga sorrendjében vannak, fél 
óraval előbb a tantermükbe vo
nulnak és tanítói felügyelete alatt 
várják a vizsgát. A kültelki isko- 
.ák az iskolában várnak. 2. Jun. 
16 délelőtt a belvárosi 111., IV., 
VI. hu, jun. 16. délután belvárosi 
l v. II. fiú, il. leány. Jun. 17. 
köri tanitóegyleti gyűlés Lánycsó
kon Jun. 18. délelőtt belvárosi
III.,  IV., V.. VI. leány, jun. 18. l 
délután külvárosi összes fiú és 
leányosztály. Junius 19. Űrnap. 
Deák mise 8 órakor. Utána a 
gyermekek az iskolában gyüle
keznek és résztvesznek a 9 órai 
mise után tartandó urnapi körme
neten. Jun. 20 délelőtt a belső 
rihai (Varga) vizsga. Jun. 20. 
délután a sárháti (Katáry) vizsga. 
Junius 21 délelőtt a szőlőhegyi 
(Müller) vizsga. Jun. 22. vasárnap 
tél 8 órui szentmise előtt és alatt 
hálaadás (Te Deum) Junius 23. 
hétfőn délelőtt 9 órakor teljes 
tantestületi évzáró gyűlés, melyen 
az egész tantestület megjelenni 
köteles. 3 A gyermekek többször 
is a tanév befejezte előtt intendők, 
hogy a szinidő alatt, ha iskolába 
nem is járnak, soha se felejtsek 
el, hogy a szentmisére vasár- és 
ünnepnapon ott legyenek és taní
tójuk ezt különös figyelemmel 
fogja kisérni ép úgy, mint általá
ban is a viselkedésüket. Mohács, 
1924. junius hó 11. Nb. A gyer
mekek a vasárnapi 9 órai kül
városi urnapi körmeneten is részt
vesznek. Dr. Frey János, apát
plébános, az aut. egyházközség I 
elnöke.

Elveszett a szentantali bú
csúban Bosnyák Márkó szegény
házi táponc zsebéből egy nevére 
kiállított postatakarékpénztári be
tétkönyv 180 000 K betéttel és 
benne 38.000 K készpénz. A be
csületes megtaláló adja le kiadó
hivatalunkban.
Pannónia szalon-sört 
Bgyál pajtás először. 
Aztán úgy se vágysz másra, 
Ez kell a szanálásra.

— Az Iparosok Olvasóköre 
ma délután 2 órai kezdettel rend
kívüli közgyűlést tart. A tárgy
sorozat egyetlen tárgva: tagdíj 
felemelés s ezzel kapcsolatban 
alapszabály módosítás. Tekintettel 
a tárgy fontosságára ezúton is 
kéretnek a tagok, hogy a köz
gyűlésen minnel tömegesebben 
megjelenni szíveskedjenek A je
lenlegi tagságidij olyan kicsiny, 
hogy a vezetőség, jelen körül
mények között az adminisztrációs 
költségeket sem tudja fedezni. 
A tagok érdeke, sőt kötelessége, 
hogy akkor, midőn a Kör létéről 
van szó mint egy ember ott le
gyen. Ezzel bebizonyítjuk azt is, 
hogy a vezetőségnek nagy gond- 
gal és fáradsággal járó munkáját 
elismerjük.

— Az M. F. T. R. az alábbiak
ban hajóinak menetrendjét közli : 
Érkezési és indulási nap Mohácson: 
jun. 14. szombaton, Szent László, 
jun. 15. vasárnapon, Sas, junius 
17. kedden, Erzsébet királyné, 
junius 18 szerdán, Sas, junius 
19. csütörtökön, Szent István, 
junius 20 pénteken, Erzsébet ki
rályné, jun. 21. szombaton, Szent 
László, jun. 22. vasárnapon, Szt. 
István, junius 24. kedden, Sas, 
jun. 25. szerdán, Szent István, 
jun. 26. csütörtökön, Erzsébet 
királyné, jun. 27. pénteken, Sas, 
jun. 28. szombaton, Szent László, 
junius 29. vasárnapon, Erzsébet 
királyné, julius 1. kedden Szent 
István.

— Mozi a Színházban. Az 
Iparos'.ör fejlődő Petőfi-gárdája, 
mely a kultúrát nemcsak megho
nosítani, de minden igyekezetevei 
terjeszteni is akarja, az Iparoskor 
kebelében, ezúttal a nagy nyilvá
nosság elé óhajt lépni, hogy messze
menő terveit megvalósíthassa. — 
Ifjaink nem pusztán a színpadi 
szórakozást, a szellemi képessé
gek fejlesztését, de a testi fejlő
dést is biztosítani kívánja. — A 
cserkész-csapat szervezése komo
lyan folyik és csak napok kér
dése a rendes munka megkez
dése. Hogy mit jelent a cserkész
csapat a köznek, a jövő generá
ciónak, azt nálunk kevesen tud
ják. Tisztelet, megbecsülés, fegye
lem, szeretet, ép test, ép lélek az 
alapja és főfeltétele annak a nagy 
munkának, melyen felépülhet a 
csapat. A felszerelés sok pénzbe 
kerül ma, mi hisszük, hogy Mo
hács társadalma összefog és tá
mogatni fogja a Petőfi-gárdát az
zal, hogy a Színkörben 19-én, 
Űrnapján előadandó „Mozgófény
képek" cimü színdarabot megte
kintik. Amit kérnek, azért egy kel
lemes estét adnak. Szinlapokon 
bővebbet.

— A pécsiek büszkesége, 
Vass Irma szjnművésznő, leg
utóbb a Renaissance-színház volt 
tagja, a két év előtti kedves em
lékeket — a mikor a Brogli — 
Murgács-féle estélyen a jegyzők 
árvaházalapja javára lépett fel — 
felújítandó, ma az Iparosok Ol
vasókörében négy egyfelvonásos 
színdarabban lép fel, mely estély 
iránt az érdeklődés nagyon élénk. 
Jegyek már csak korlátolt szám
ban és csak a köri jegypénztár
nál kaphatók.

— Svájciak Mohácson. Zü
richi és berni orvosnövendékek 
jártak a napokban Mohácson és 
megtekintették közkórházunkat. A 
német alaposság figyelemmel für

készett a mi kis mostohán kezelt 
lazarettunk körül, mégis kelleme
sen lepte meg őket a négy vilá
gos, szép, parkettes kórterem és 
a kórház legfőbb gyógy tényezője, 
a gyönyörű árnyas park.

— A Pécsi Polgári Daloskor. 
Az 1884. őszén alakult Pécsi Pol
gári Daloskör most a pünkösdi 
ünnepek alatt ülte meg 40 éves 
jubileumát. Tizenegy dalárda vett 
részt az ünnepségen s azon az 
országos Dalosszövetség is kép
viseltette magát Baránszky Gyula 
dr. elnök áltál, sőt jutalmakat is 
osztatott ki. 15—20 évi működé
sért dicsérő oklevelet kaptak 7-en, 
25 éves működésért bronzérmet 
6-an, 35 éves működésért ezüst
érmet 2 en és aranyérmet: Dudás 
Géza, Enge Ádám, Schwartz 
Károly cs Te'szás Pál.
Ha sört csapol a Lettnigg, 
Újra vágyom születni.

— A népjóléti minister a 
kis, de az államsegélyezés szem
pontjából igenis nagy érseki vá
rosnak : Esztergomnak ötszáz 
milliót utalványozott ki kislaká
sok építésére. Önként ötlik az 
ember eszébe, hogy ha ma Esz
tergom, tegnap Czegléd, azelőtt 
Baja, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, 
Jásznagyfényszaru stb. stb. váro
sok egész Mucsáig kaptak e cí
men, hát miért Mohácsnak csak 
kérni sem kéri senki e fontos 
segélyt Tegyenek már valamit az 
illetékesek ! küldjenek deputációt, 
szolgáltassanak misét, vagy kér
jenek képviselőválasztást.

— A ,Mohácsi Kath. Legény
egylet*' agilis vezetősége junius 
15-én nagyszabású juniálist ren
dez, mely még délelőtt tekever
sennyel kezdődik és este Follinusz 
Aurélnak örökszép népszínművé
vel a „NÁNi“-val végződik. A kö
zönség, melynek oly kedves helye 
a „Legényegylet", hogy esetről- 
esetre szinte a rendőri szempont
ból kifogásolhatóságig zsúfolttá 
teszi műkedv.lói előadások alkal
maival a helyiségeket, ezúttal is 
fokozott érdeklődéssel néz a sokat 
ígérő junius 15 ike elé, azért aki 
azon résztvenni óhajt nagyon jól 
teszi, ha belépőjegyét idejekorán 

j biztosítja.
— A mohácsi tömegsírok A 

fővárosi lapokat egy hir járja be, 
hogy a mohácsi tömegsírokat 
1926 augusztus 29-én felbontják 
a törökök képviselőjének jelenlété
ben. Hát meg tudjuk érteni, mennyi 
plausibilitással fogadják e hirt 
szerte e csonka Hazában, mert 
hát iszen mondják, hogy Mohá
cson valamikor nagy csata volt, 
melyben több püspök, százai a 
pécsi diákoknak és ezrei a magyar 

I vitézeknek estek el, akiket más
nap Perényiné Kanizsay Dorottya 
temettetett el. A mohácsiak ellen
ben tűnődve okoskodnak, hogy: 
hát hol vannak azok a tömeg
sírok ? Négyszáz éve múlt annak 
a nagy csatának, sokat Írtak és 
beszéltek róla, alakultak bizott
ságok, jártak küldöttségek stb., de 
azt még nem tudja senki, hogy 
hol vannak azok a tömegsírok, 
sőt a nagy csata helye sincs meg
állapítva. Juj! de szégyenleni kell 
az embernek magát hogy mohácsi!

— Sorsjegyek az Olymplász 
költségeinek fedezésére. A Ma
gyar Olympiai Bizottság a párisi 
olympiai játékokra kiküldendő ma
gyar ifjak költségeinek fedezésére 

sorsjegyeket bocsátott ki. Egy 
sorsjegy ára 10.000 K. Főnyere
mény egy waggon liszt és 1000 
kilogramm cukor. A többi nyere
mények is liszt és cukor. A sors
jegyek minden dohánytőzsdében 
kaphatók. A bizottság ez utón is 
kéri a köznöséget az akció támo
gatására, amely a magyar sportot 
akarja előre vinni.

— Megkezdődik a tisztvise
lők újabb létszám csökkentése. 
F. év julius l ével a tisztviselők 
minden kategóriájából 5° 0-ot fog
nak elbocsátani. Ezzel körülbelül 
10 000 ember lesz az állam szol
gálatából elbocsátva, akiknek el- 
helyezkedese tárgyában megbeszé
lések folynak a KANSz és a kor
mány kzött.

— A párbaj. Csak rövid pár 
nap előtt járta be a sajtót a hir, 
hogy a nemzetgyűlés erélyes tör
vényintézkedéseket kíván tenni a 
párbajmánia ellen és most lapul 
meg a fővárosi sajtóban egy rö
vidke hir, hogy az ügyészség 
utasította a budapesti főkapitány
ságot, miszerint párbajvétség miatt 
indítsa meg az eljárást Klebers- 
berg Kunó gróf kultuszminiszter 
ellen, valamint hallgattassa ki 
Komáromy miniszteri tanácsost, 
a kivel pisztolypárbajt vívott és 
idézze meg a párbajsegédeket és 
a szemtanukat is. — Hát mit 
akar a nemzetgyűlés ? A törvény
hozó testület csak tud róla, hogy 
már van tételes törvény a pár
baj ellen? — Egyszer, régi idő
ből emlékszünk ilyen párbajelle
nes felbuzdulásról, akkor is bele- 

■ fuladt a Wekerle—Polónyi-féle 
párbajesetbe, most megint jön
nek a javasasszonyok, de a Kle- 
bersberg—-Komáromy-eset rájuk 
cáfol, hogy nem minden sértést 
szanálhat a büntető- és a becsü- 
letbiróság.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. junius hó 6-tól 
1924 junius hó 13-ig. Születések: 
Lukacz Mária Éva, Teveljácz Sán
dor, Makai Katalin, Kovács Jenő, 
Bódis Ferenc, Godán Frigyes Fe
renc Tibor, Bakó Imre Mihály. 
Házasságkötés: Gergeta István 
és Szidonya Anna. Halálozások : 
özv. Kovács Sandorné 66 éves. 
Csámpai Dezső 13 hónapos, Peszt 
Ádám 84 éves, Popper József 77 
éves, Poller Antónia 62 eves, Ein- 

I willer József 49 éves.
Nem most mondják először, 
Hogy legjobb a Lettnigg sör.

8-án, vasárnap a Bajai Turul 
S. E., Baja jelenleg legjobb csa
pata mérkőzött a Levente T. E.- 
tel. A mérkőzés eredménye 2 : 2. 
Az első félidő erős Levente fö
lény jegyében folyt le. A kapu 
előtt mindkét csapat meglehető
sen habozó. A Leventéből Szűcs 
az egyedüli, ki néha mer egy-egy 

I lövést megkockáztatni; Szűcs a 
csatársor legagilisabb embere,
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lefutásai erőteljesek, beadásai szé
pek. A félidő vége felé Nagynak 
is van pár szép lövése, melyeket 
a bajai kapus nagy szerencsével 
véd. Orkics sokkal többet nyúj
tott, mint a mire számítottunk. 
Az első gólt Szűcs a 16-os bal
sarkából szépen helyezi a kapuba, 
a második gólt László lövi 11-es- 
ből. A második félidőben fordul 
a kocka; Baja nagy fölénybe ke
rül és halfsorunk a bekekkel 
nagy munkát végez. Németvarga 
néhány igen meleg hetyzetet tisz
táz nyugodt helyezkedésével és 
biztos labdafogásával, nem raj
tuk múlik, hogy Baja a félidő 
közepetáján kiegyenlít. A Turul 
csatársora igen szép kombiná
ciós játékot játszik és emberei 
ha kell testtel is belefeküsznek a 
közelharcokba, ami nem azt je
lenti, hogy durvák, — mert néha 
határozottan szükséges a fizikai 
erőt is igénybe venni. Különösen 
jók voltak belső csatárai. Bánovits 
biró jó volt.

♦

9-én, hétfőn a szerencsésebb 
Bajai Turul nyeri a meccset 3 : 2 
arányban. A Levente dacára an
nak, hogy ezen második mérkő
zésnél sokkal szebben játszott, 
nem tud az erőviszonyoknak meg
felelő eredményt elérni, ami leg
inkább balszerencséjének tudható 
be. A Levente a mezőnyben ál
landó fölényben van és Baja 
csak egy-egy lefutással tud át
törni a tizenhatoson. Az első fél
idő első gólját a Turul lövi. 
Vattay nemsokára a tőle ismert 
hatalmas irammal lefut, a két bek- 
ket gyorsaságáv teljesen zavarba 
hozM és az ötösről beguritja a 

labdát; ezt követi Schmidt gólja, 
melyet egy kiszökésből ér el. 
Baja egy korner alkalmával a Le
vente védelem hibás helyezke
dése következtében kiegyenlít, 
sőt egy kapu előtti kavarodásból 
lőtt labdát Németvarga kiejt a 
kezéből és az a befutó Puppi 
lábáról a kapuba kerül. A táma
dások irányitói Vattay és Szűcs 
voltak, kik igazi szélső játékot 
produkáltak. Nagyon jó volt 
László, ki néha egyedül tartotta 
fel a bajaiak támadását, valamint 
Hemrich. Bekkjeink úgy látszik 
még érezték az előző napi mér
kőzést lábaikban, mert kissé ne
hezen mozogtak. Mindkét mér
kőzésen — dacára egy bizonyos 
irányból induló bojkott kísérlet
nek, — rekord-közönség és ter
mészetesen rekord bevétel volt, 
úgy, hogy a kiadások teljesen 
megtérültek.

*

Vasárnap a Mohácsi Levente 
T. E. ifjúsági csapata a Német- 
bólyi T. C.-ot 3 : 2 re verte.

•

Junius hó 29-én a Levente 
vendége valószínűleg a Buda
pesti Egyetemi A. C. lesz. A tár
gyalások megindultak. A BEAC 
egyike a legszimpatikusabb egye 
sületeknek és az idén bekerült 
az első osztályú bajnokságba.

♦

Junius hó 22 én az állami polg. 
iskola tornaversenye lesz a Le
vente pályán.

♦

Bohóckodás a sporttal. Meg
kérdeztük a <Dunavidék» jun. 
8-iki sportrovatban fenti cim alatt 

1 közölt tudósítás szenvedő hősei 
közül az egyik «öreg fiub, hogy 
mi a véleménye arról az impresz- 
szionista kritikáról, mely az előző 
vasárnapi Old-boy mérkőzés 
<szakszerű* hátbaveregetését tar- | 
talmazta s melynek zöld tónus
ban odavetett soraira Rátkay Ist
ván neve tette rá a megfelebbez- 
hetetlen pontot.

Az «öreg fiu» fiatalos válasza 
a következőképpen csattant el: 
<Végtelenül furcsának találom, 
hogy valaki megütközik olyan 
dolgokon, melyeket a legutolsó, 
sporthoz értő hátulgornbolós kis
gyerek is természetesnek talál 
és kioktat régi sportolókat olyan 
egyén, akinél a testedzés nem áll 
másból, minthogy sétapálcáját az 
ujja körül forgatja, vagy mellét 
nagy büszkén kidülleszti. Persze, 

j ő nem látta tavaly a színészek 
csapatának játékát a Testvériség
gel itt Mohácson, sem a fővá
rosban hetenként szokásos Old- 
boy mérkőzéseket s igy csodál
kozik, mint a mucsai ember, mi
kor eléje tették az első dohány
vágó masinát. No de hát akinek 
nem kenyere, kopasszon inkább 
hüvelyes borsót, mert igy az eset
nek veszedelmesen találó analó
giája a suszterinas, aki az integrál
számításról, vagy a spektrálana- 
lizisről tart tudományos előadást.

Hogy a tudósításban megéne
kelt ‘öreg fiuknak «szőrös láb
szárai* a szerkesztő urnák daliás 
végtagjaival nem állják ki a ver
senyt, azt senki egy pillanatig 
sem vonta kétségbe, csak azon 
töpreng vasárnap óta minden ■ 
fiatal és ‘öreg fiu», mennyiben ' 
is tartoznak a «szőrös lábak* a I 

sporthoz és az Ízléses 0|vatz 
közönség asztalára? Ha a Sz 
kesztő ur mint múzeumi titki' 
követte volna el azt a kritikát S 
egy labszárkollekció szinvonalá 
nak védelmére támadta volna an 
a .szerencsétlen*, borotválath 
<vén fiu»-t, hat értené az emtS 
a viharzó animozitást, de hát 
sportolni csak szabad és leheti! 
egy olyan ‘megbocsáthatatlan, 
testi hibával, mint amilyen azon 
vasárnap óta, azt a szegény fij} 
a sírba üldözi.

Lám, a kritizáló szerkesztő ur 
hatalmas szellemi hibáknak szén 
vedö betege, pláne amikor sport' 
kérdések tárgyalásánál kong mész 
sze hallhatón — mint tartalmát 
vesztett üres hordó — és ennek 
dacára sem tett le mindmáig a 
<Dunavidék»-ben gyakorolt szel
lemi tornáiról, pedig agyszaltói 
bármely cirkuszelőadás program
jának díszére válnának és az új
ságírói sportpályán végzett rúg- 
dalódzásait komoly ember <bo- 
hóckodás»-nál többre úgy sem 
értékeli! No de hát neki kedve 
telik benne, nem irigyeljük tőle. 
Viszont azonban elvárhatjuk 
hogy ne szóljon bele mások dol
gaiba és mint újságíró csak azt 
énekelje meg, a mihez ért. Mert 
utóvégre ha a babsaláta készítés
ben specialista, de a töltött borjú
szegynek preparálásához nem is 
konyit, az még nem szégyen. 
Pont.*

Az in terv ju ezzel befejeződött, 
melynek végére az ‘öreg fiu» 
tette a pontot.

Laptuiajdonns és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYÍLT TÉR.
Az e rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon figyelmes jó

barátaink, ismerőseink- ; 
nek, kik felejthetetlen sze- j 
retettünk
POLLER ANTÓNIA 

halála alkalmából részvé
tüknek szóban, virágban, 
vagy a végtisztességadás- 
nál megjelenésükkel kife
jezést adni szívesek voltak 
ez utón mondunk meleg és 
hálás köszönetét.

Mohács, 1924. junius 14.

11 ^a«— a m

Megszűnt a takarékkorona 
a Mohácsi hitelszövetkezetnél, 
mert a kölcsönöket most már nem taka
rékkoronában, hanem rendes koronában 
igen előnyös feltételek mellett folyósít. 

Telefon szám; 44.

A gyászoló család.

A mohácsi szöllöhegyben 
levő 4500 négyszögöles

szőllö és 
szántóföldből 
álló ingatlanomat szabad

kézből eladom.

id. Weinacht Kálmán.

*

iI
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i

ÓZV. SZÍVÓS ANTALNÉ 
órás, ékszerész és látszerész 
Mohács, Király-utca 195. •».

S Z E 11 í V E (■ E Ii, 
orrcsiptet ők, bormérök, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javitások elvállaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

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

IZSÁK JULIS, háztulajdonosnál
I. rendű sásmentes 

s 2K é n a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSÉ 
házban Kossuth Lajos utca.

Eladó
25-30 méter széna.

_ _ _ _ _ _ Cim a kiadóhivatalban,

2 kiló használt rongyért 
1 kiló finom kenyérlisztet áó 
Landaner gőzmalom, Mohács.
Bérbe keresek 3 5 
szobás lakást vagy 
házat. — Ajánlatokat 
„BÚZA ALAPON11 a 

kiadóhivatalba
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ELADÓ
10 darab HASZNÁLT 
HORDÓ 30-tól 200 literig,
1 darab JÉGSZEKRÉNY
1 drb FEHÉR GADROB 

szekrény.

Cím a kiadóhivatalban.

SS H ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

FRÁNKL ÉS HORVÁTH
MECHANIKAI MŰHELY és üzlet
 BAJA.

L

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát kerékpár, varrógép, 
kötőgép, fegyver és ezek alkatrészeiben. Szakszerű, olcsó 

és pontos javító műhely.
Filz és téli munkákhoz kötőgépek raktáron.

matt

padló
lakk

Eladó ház.
Rak-utca 1485. számú ház 

szabad kézből eladó.

Első Mohácsi Műszaki Üzem 
JAVÍT író- es varrógépét, 

KERÉKPÁRT. 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMERÖT.

Kerékpár alkatrészek es villany
cikkek raktára.

Scháffer Károly
technikus.

IBISIG
Nagy megtakarítást jelentő, irodai cikk! 
„Papyrus" levéllezáró-gép gummirozás nélkül

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

gősen eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női 
magas 

fűzős cipő 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

s
la

ü

Lg

II Í ■’ <1 4> S S O II 

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

Harisnya kötőgép
eladó.

Weiser Füiöpné
Br. Eötvös-u. Pasztrovics-ház 

i»- - - - - - - - -—■ ai B----------------- H

ELADÓ.
I A Czernik dűlőben 1189 ii 

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

Cim a kiadóhivatalban.
-■ M. ■----------------- II

Irodai állást 
keres keresk. isk. I. oszt, 

végzett nő.
Cim a kiadóhivatalban.

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezá
rására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedeseben, MOHÁCS. J

Frissen csapolt barna és vil/i- 
gos sör. tízórai pörkölt és virslii 

kapható

a Scháffer=szállodában.
LCsto S órától

L A S Z L < > C Z 1 LACI 
budapesti prinias zenekara 

HANGVERSENYEZ.

MELTZER drogéria | 
tavaszi cikkei: •

5 Marx-féle szalmakalap 
| lakk, fényes és 
t Linóleum
* MARX-féle Borostyán
j Zománc
• Marx-féle zománclakk
2 konyha és kerti bútorokra.2 Padló tparkett) fényesítő és J padlóbeeresztó paszta.í Gyógycognae.likorök és likór-J eszenciák,

í Reklám árak! Telefon 128.
^G4MCC«4C«C«C«ccceccc

I 
! 
I 
I
I 

J
Eladó

egy öl kemény tűzifa.

Cím a kiadóhivatalban.

Vulkanizálok
kerékpárgummikat

jótállás mellett. 
Bezerédy István 

mechanikus.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. 

Cim a kiadóhivatalban.
------------------------------------------------------------------------------'

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

Fridrich Oszkár
könyv kereskedésében MOHÁCS,
Kardos Kálmán utca 148. sz.
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Előzetes értesítés!
Értesítem a m. t. Hölgykö

zönséget, hogy budapesti tar
tózkodásomat megszakítom és 
Mohácson újra 

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

Kunics Ignác 
háztulajdonosnál.

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 310.000
Zab .... 260.000
Rozs .... 260.000
Tengeri morzsolt uj 250.000
Árpa .... 260.000
Bab .... 550.000

K 
K 
K 
K
K 
K

( ( ( ( ( ( c ( ( ( ( c

TELEFON 127.

DIVATÁRUHÁZA

MOHÁCS. TELEFON 127.

Férfi- és nöiszövet, lüszter és 
mosókeime, grenadin és ba- 

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

kendők-

Illatszer és szappan

Szép választék! Elsőrendű minőség! 
Olcsó szabott árak !

• • A • A* Jt • A > • •

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

Cégtulajdonos: SCHAFFER KÁRORY technikus.

Vasárnap délután 
azaz junius 15-én 

csak AUBER gyógyszertár 

lesz nyitva.

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bó’r-ridikül 

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

0 0 0 0 •) 
•) 
•) 0 •) •) •) •)

f

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplöje. máj foltja 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.

CSERNAYOLGYI 
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. KLs Alajosné, Mohács.

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fogászati műtermében es iaborator umabaa 

MOHÁCS, Felsó Dona-sor 478- sz. sírok. 

Vidékiek azonnal kielégittetnek.
——

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

Kiváló tisztelettel
Telefon 41. SPULLER MÓR

fűszer- és vegyeskereskedő.
Ugyanott fíiszerüzlet berende
zés és egyes használt bútor

darabok eladók.□ □ □
□

Vadászfegyverek 
barnitását jótállás 

mellett vállalja □ 

BEZEREDY ISTVÁN 
fegyvermüves.

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

SCHLICK-NIfHOLSON 
4%-es magánjáró cséplőgépek, fél
stabil, stabil, vetőgépek és minden 
gazdasági gépek a legolcsóbban 
kaphatók RÉSZLETFIZETÉSRE is 
Kruppa Ignácnál 

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

db 1 éves Hofher és Schrantz cséplőgép elevátorral 
A ” ” ’’ »
12
6-os Magyar áll. „
Hofher és Schrantz 3-as lokomobil 
3 lóerős benzin motor 
900 mméteres jókarban lévő Unrauch cséplő.

«
»>

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

n

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

szándékozók érdeklődhetnek
Vöö Jánosnénál, Szűk

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 L^jos u. 15. 
Továbbá a világhírű

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

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

E I a <1 ó 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezöés kárpitos.


