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Lovag Ybl nevezte igy 
Lindvai Istvánt, Cegléd kö
vetét. az ébredő magyarság 
nagynevű harcos újságíróját 
. ő csendesen mosolygott 
-ózza. Valami ilyesfélét mon
dott ő is magáról. Meg is 
indokolta.

— Izgató vagyok — mon
dotta. — Csendes s mégis 
erős, hangsúlyos beszédeben 
ez valahogyan úgy csengett, 
• ogy elhittük, anélkül, hogy 
a szót valódi fogalmában ér
tettük volna. Izgató, amint 
izgató volt a légy, amely az 
oroszlánbarlangban alvó em
bert felébresztette álmából, 
aki ezzel az izgató csipéssel 
ébredt tudatára veszélyes hely
zetének. amely pár perc múlva 
az oroszlán karmai közzé jut
tatja. ha az „izgató“ fel nem 
csípi almából.

Csúnya szó ez: izgató. 
Nemcsak a jogrendes lelkek 
rettennek meg tőle, de vala
hogyan kellemetlenül cseng 
nekünk is. Csúnya állat az 
a légy és hamarjában nem is 
tudjuk, hogy van-e valami 
haszna az embernek belőle, 
eltekintve attól, hogy nem 
“agyja aludni az embert, 
amikor legjobban szeretne.

Kellemetlen lehet ez a 
Lendvai a magyar lelkiisme
ret éber virrasztója, mert az 
ólombetű és az élőszó csípős 
lulánkjával (mellesleg mind 
a kettővel jókedvében aján
dékozta meg az Isten) költö- 
geti, ébresztgeti az alvó, vagy 
álomjáró magyarságot akkor, 
amikor vannak, akik még 
butitóbb és mélyebb álomba 
szeretnék ringatni.

Izgat. Faradhatatlanul járva 
a magyarok között izgat. Izgat 
a gonoszság, a bűn, a rom
lottság és az elsorvadás ellen.

Izgat, mint a pap a szószék
ről. amikor harcra, erőre és 
kitartásra buzdít a bűn és 
ármány ellen. Izgat, mint a 
bíró, akinek Ítélete izgató a 
bűnöző szemében az ő rom

lott. korhadt lelkű világa el
len. Neki az jó. ami másnak 
rossz és az rossz, ami más
nak jó.

Sőt az is igaz, hogy izgat 
a jogrend ellen. Az ellen a 
jogrend ellen, amelyben meg
történhetett, hogy siserehad. 
falánk sibertársaság ülhetett 
az ezeréves magyarság nya
kába és a „jogrend" nagyobb 
dicsőségére a munkanélkül 
szerzett milliók és inilliárdok 
dözsölo uraivá lettek akkor, 
amikor százezrek és százezrek 
koldusokká leitek és a leg
utolsó rongyaikat is eladni 
kellett, hogy gyermekeiknek 
legalább a száraz kenyér 
megmaradjon.

Igen is izgat az olyan rend
szer ellen, amely csak korona- 
rontókat és nyomort tudott 
létiehozni. de megelégedett
séget nem

Izgat, de csak azok szemé
ben izgatás ez a harc, ame
lyet az ébredő magyarság har
col, akiknek ez a rend pénzt 
és gazdagságot adott. Isten
adta hivatását teijesiti azon
ban azok szerint, akik egy
szer már szeretnék látni a 
kiutat ebből az iszapos hínár
ból, akik szeretnék már látni, 
élni azt az időt, amelyben a 
munka is meg lesz becsülve, 
legalább is annyira, hogy 
keresetéből meg élni lehessen.

Ezeket mondotta Lendvai. 
Mi ehhez legfeljebb csak 
annyit teszünk hozzá, hogy 
a méltóságteljesen csende • le
folyású ébredő gyűlés igazolta 
legjobban, hogy az ébredők 
munkája nem az a „rend- 
bontó“ „izgatás", a minek 
még a hatóság is hitte és tele 
tűzdelte az egész várost kar
hatalommal. hanem komoly 
agitaciós munka, a melynek 
gyümölcse a keresztény ma
gyarság talpra állása, az or
szág és a nemzet felvirágo- 
zása lesz.

És ma újra mondhatjuk: 
Jőjjönel a te országod! . . .

Eckhardt, Lendvai beszédei. — Lelkesen ünne
pelték a vezéreket.

Vasárnap délután 6 órára zsú
folásig megtelt a belvárosi r. k. 
elemi iskola udvara közönséggel 
Mohács keresztény társadalmának 
minden rétegét képviselve. A ke
resztény gondolat ébredését, a 
keresztény magyarság felfigyelő 
érdeklődését bizonyítja a legjob
ban az a tömeg, amely vasárnap 
délután ott szorongott az udva
ron s amelyre — bár nagyobb 
is lehetett volna — a legoptimis
tábbak se számítottak.

Hat óra után néhány perccel 
kocsin érkeztek: dr. Eckhardt 
Tibor, Lendvai István, lovag 
Ybl Miklós tábornok, Főrster 

Jenő, Kovács Antal nyugalma
zott alezredes, Schmidt Mátyás 
es Tadics Mihály kíséretében 
a pályaudvarról, akiket odakint 
Erőss József, az ÉME mohácsi 
csoporjának elnöke fogadott.

A népgyülést egynegyed 7 után 
nyitotta meg Erőss József pár 
szóval ismertetve a népgyülés 
célját és bemutatta az érkezett 
vendégeket.

Az első szónok dr. Eckhardt 
Tibor, az Ébredő Magyarok Egye
sületének országos elnöke volt, 
aki általános gazdasági kérdések
kel foglalkozott.

c Minden vasárnap járjuk az 
országot — mondotta — és el
megyünk minden vármegyébe, 
minden nagyobb 'helyre, hogy 
kicseréljük gondolatainkat a nép
pel, amelyet most baj és nyomor 
gyötör. Rengeteg baj érte az or
szágot. Minden bajt egy mon
datban összefog alva azt mond
hatjuk, hogy ma a nemzet azért 
sanyarog, mert ma a becsületes 
munkának nincs értéke. Ma a 
becsületes munkából megélni 
nem lehet. A munka elvesztette 
jövedelmezőségét. Ezzel szem
ben a másik oldalon jövedelmek
ből siberek, szélhámosok társa
sága jól él, nagy lábon él. Ez 
az állapot aláássa a nemzet jö
vője’, elkedvetleníti a komoly tö
rekvéseket, megcsufolja, kigu- 
nyolja a szorgalmat és tisztes
séget.

Ézen a bajon segíteni kell, 
amig nem késő Vissza kell állí
tani a munka megbecsülését, jö
vedelmezőségét. A dolgozó ke
resztény magyar népnek biztosí
tani kell a kenyerét. A négy és 
fél évi lehetetlen hitel- és pénz-

A munka becsületéről.
gazdálkodás tönkretette a mun
kást, az iparost, a kereskedőt, a 
tisztviselőt és mindenkit, aki be
csületes munkával akarta a ke
nyerét keresni. Az iparosok már 
ott tartanak, hogy vissza kell 
adni az iparengedélyt, nincs ren
delő, mert a becsületes munka 
keresményéből élők nem tudják 
megfizetni az árakat. A kereske
dőnek kiürült a boltja, mert föl
felé törtető árak mellett nem 
tudta utánpótolni az árut. A tiszt
viselő alig tud száraz kenyeret 
adni gyermekeinek, iskoláztatásra 
pedig egyáltalában nem telik, pe
dig nincs nagyobb fájdalom a 
szülőknek, mint a mikor gyerme
két nem tudja azzá nevelni, amivé 
szeretné és amire gyermekének 
hajlama van.

Pusztulunk mindannyian. Jól 
csak a nemdolgozók, a siberek 
hada és a hadimilliomosok élnek, 
akik azalatt mig a munkások, a 
polgárok, a jók, bátrak és vité
zek hada a harctereket járta, a 
maguk egyéni gazdaságát szol
gálták és vagyonukat gyarapí
tónak.

Ezek a vagyonok és a zsidó 
nagybankok tartják most kezük
ben és fojtogatják az egész ke
resztény magyar társadalmat. Ez 
az alig 5°’o-nyi kisebbség tud 
csak ma érvényesülni. Érvénye
sülése ’z egész világon meg van 
és annál hatalmasabb ez az arany 
internacionale, mert fajtájából a 
munkásság élére állított vezetők 
révén megtalálta a kapcsolatot a 
másik nemzetköziséggel: a vö
rössel.

Ezeket leküzdeni csak akkor 
lehet, rend csak akkor lesz, ha 
az egész keresztény magyar tár
sadalom össze fog: a munkás, 
az iparos, a kereskedő és kivív
ják .a becsületes munka megbe
csülését, a munkanélküli jövedel
meket pedig 100° o-al megadóz
tatják.

A zsidókérdésről beszélve sta
tisztikái adatokkal igazolja, hogy 
a zsidóság arányszámát messze 
túlhaladva foglalta el a jövedel
mező pályát. Százalékban kife
jezve bankár 89 0, kereskedő 64, 
ügyvéd 52, orvos 48, mérnök 
42" 0- (Közbekiáltás: hány kocsis ?) 
Kocsis az nincs. Azt kérdezem, 
ha úgy a lakosság, mint a fenti 
százalékarány megfordítva lenne,
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megtürnék-e vájjon ezt a zsidók?
Nem gyűlöletet hirdetünk, de 

jussunk "van az életfen tartáskoz. 
Ezt az arányszámot 50 ev alatt 
csinálták, mi lesz ha tovább is 
hagvjuk? A pénz ma teljesen az 
ő kezükben van, a mai hitel
rendszer a zsidó nagybankoknak 
kedvez csak. Keresztény magya
rok még a legnagyobb bajban 
sem tudnak |>énzhez jutni. Ke
rületemben az egyik községét 
arviz pusztította el és a mikor 
az emberek hitelt akartak sze
rezni. csak kosztpénz kamat mel
lett kaphattak volna, hogy házu
kat felépítsék. Ugyanakkor a 
nagybankok milliárdokat és mil- 
liárdokat kaptak.

Arra kell törekednünk, hogy 
minden vonalon tiszta kezű ke
resztény magyar emberek kezébe 
kerüljön a vezetés.

Mohácson is két irányzat küzd 
egymással mint az egész vilá
gon ma. A közeledő városi vá
lasztásoknál ügyeljük, hogy csak 
keresztények kézébe kerüljön az 
uj város vezetése, i ia az eddigi 
rossz sorsotokat megelégeltétek, 
ha egy uj, erős, keresztény Mof 
hácsot akartok, csak azok kezébe 
szabad letenni sorsotokat, akik 
testeslől-lelkestől hívei a keresz
tény' nemzeti eszmének és akkor 
Mohács szép lesz, nagy lesz.

Adja Isten, hogy úgy legyen !» 
Lelkes éljenzés zárta be Eck- 

h-.rdt tartalmas beszédét. Utána 
Erőss elnök bemutatta Lendvai 
István nemzetgyűlési képviselőt, 
mint a következő szónokot.

— Én vagyok az — mondotta 
— én vagyok az a rossz. Kos
suth népének, Ceglédnek vagyok | 
követe, akik a liberálisok minden 
erőlködése ellenére megválasz
tottak Ti is hallottatok rólam. 
Tudom kérdezték tőletek, hogy 
rmért jön. ide Lendvai, mit akar 
itt? A zsidó lapok nyomán le
festettek, tudom, mindennek, csak 
jónak nem. Lehet, hogy ennek 
alapján kíváncsian nézitek a zse- , 
beimet, nem-e kandikál ki vala
melyik zsebemből egy kézigránát, 
géppuska, vagy ágyucső. De 
nincs bajiársak

Amikor Cegléden mint kép
viselőjelölt felléptem, egy alka
lommal a városháza erkélyéről 
besz item ahhoz a jó, becsületes 
mag.ar néphez és elborzadva 
láttam, hogy a hatalom birto
kosai mennyi csendőrrel, rendőr
rel vettek körül minket: önkén
telenül is megkérdeztem magam
tól, ki vagyok én, mi vagyok én ? 
hogy annyira félnek tőlem Hi
szen nekem nincs csendőröm, 
nincs rendőröm! És rájöttem, 
hogy mitői félnek Attól az igaz
ságtól, a melyet meg fogok mon
dani. igazságot kellett ekkora 
felkészültséggel őrizni, hogy ki 
ne jöjjön a napfényre.

Ide is az igazságot jöttem meg
mondani. Politikáról nem fogok 
beszélni nem csak azért, mert 
nem szabad, — mert hiszen én 
éppen azt szeretem, amit nem 
szabad — de mert örülök, hogy 
nem kell beszélni arról az utáia- 
tos politikáról, amelyet ma Buda
pesten csinálnak a |jolitikusok.

Valamikor tanítónak indultam 
és hogy m3 é|?pen iskola udva
rán vagyunk, azt hiszem a leg
jobb lesz, ha iskolai előadást 
jártok.

... És Lendvai aztán tényleg 
előadást tartott, a melyet a kö
zönség feszült figyelemmel hall
gatott. Igen jó iskolásoknak bi
zonyultak és szívták magukba az 
előadás minden szavát s szinte 
áhitatos csend volt, amelyet csak 
a helyeslés moraja vagy az éljen
zés zaja szakított meg olykor.

Benn az iskola táblán egy fel
írást látott: Az egér káros állat. 
A tanító írhatta fel a gyermekek
nek. Ő is a káros állatokról, a 
káros egerekről akar beszélni, a 
melyek ennek az ezeréves hazá
nak’ gyökerét megrágták és az 
össszeomlott, hogy ma már csak 
egy tizennégy vármegyés csonk 
maradt meg.

Azt mondják, hogy ő gyűlöle
tet hirdet. Ez nem igaz. Ö még 
sohasem mondta senkinek, hogy 
gyűlölje a zsidót. Csak tovább
adja mindig, amit édesanyjától 
hallott, amikor Székesfehérvárról 
mint kis diák Budapestre indult. 
Édesanyja figyelmeztette, hogy 
Budapesten igen gyakori egy bi
zonyos rovar, amely igen kelle
metlen, de azért nem azt mondta, 
hogy gyűlölje, hanem hogy tisz
tálkodjon.

Az állatokról lévén szó, a gö
rény is áliat, a tyuk is állat. De 
azért a jó gazdaasszony nem 
zárja a kettőt egy ketrecbe. Én 
is csak ezt hirdetem. Mi is em- i 
berek vagyunk, a zsidó is em- l 
bér, de egy ketrecben nem sze
retek velük lenni.

Azt mondják majd erre, hogy a 
krisztusi szeretet mást tanít, miért 
nem hirdetjük mi nagy kereszté
nyek ezt a gyönyörű, mindent 
átfogó, megbocsátó nagy krisz
tusi szeretetet? Erre az a vála- | 
szóm : Előszűr is ők, akik Krisz- j 
tust megfeszítették, ne beszélje
nek nekem Krisztusról. Másod- i 
szór miért nem jutott eszükbe 
ez a krisztusi szeret akkor, ami
kor Kun Béla és Szamuelli gyil
kolták, akasztották a keresztény 
magyarságot, apácákat gyaláztak 
meg, keresztény templomokba 
lőttek be, — miért nem mentek 
akkor a hitsorsoshoz, hogy: Em
ber, a krisztusi szeretet mást 
tanít! . . .

Azt mondjak: izgatok. Leint, 
de csak azzal, hogy elmondom 
azt, ami igaz, amit látok. A múlt
koriban a keleti pályaudvaron 
voltam. A bécsi gyors indult, a 
melynek harmadik osztályú ko
csijaiban magyar családok Ame
rikába indultak. Becsületes, mun
kás magyaroknak Amerikába kel! 
menni, ha megélni akarnak, mert 
Magyarországon ma becsületes 
munkából megélni nem lehet. 
Azok ott mind magyar arcok 
voltak, de az első és másod
osztályú kocsik és az étkező 
kocsi utasai elegáns alakjainak 
legtöbbje Kun Béla és Szamuelli 
típusát hordta magán. Ez a nem
zetközi társaság, amely lerontotta 
a magyar koronát, tobzódva a 
jóban utazgat és hol itt, hol ott 
spekulál s munka nélkül pom
pásan él, mig amazoknak munka 
mellett kenyérre sem jut s kiván
dorolni kénytelenek.

Egy ízben a pécsi bányában 
jártam. Bányász ruhában, Dawys- 
lámpával a kezemben a szenet 
bányászó, félmeztelenül dolgozó 
munkások közt voltam. A bányá
szat a legnehezebb munka, mert

a föld felett mégis csak ránk süt 
az Úristen napja, de ott a fö^d 
mélyén a sötétben csak a szén 
feketesége. És csodálatos, hogy 
az a faj, amely mindenhol kitúrja 
a magyarságot, ide nem tolak
szik. Itt Szamuelli arcot még 
Dawys-lámpával sem találtam, ; 
de találtam anélkül is, a mikor 
Budapesten a bányatársaság pa
lotájában az igazgatói szobákat 
jártam, ahol a bányász verejtékes 
munkájának a gyümölcsét arat
ják le.

— De — mondotta — jól te
szik a zsidók, ha tehetik. Jól te
szik, ha a keresztények még most i 
sem ébrednek fel nemtörődöm
ségükből.

Lendvai majd egy óráig be
szélt és közben is, de különösen 
utána oly melegen ünnepelték, 
a milyenben Mohácson szónok 
még nem részesült.

A népgyülést Erőss József 
zárta be, kérve a közönséget, 
hogy csendben, rendben oszol
jon haza.

Este az Iparoskörben 120 terí
tékes bankett volt, amelyen Erőss 
József, Schmidt Károly, Lendvai 
István, Inkci József, lovag Ybl 
Miklós és Halvax József ny. apát 
mondott felköszöniőt, aki utóbbi 
mint legöregebb bajtars az ÉME 
mohácsi csoportjának diszelnöke 
lett. A vacsora a késő órákba 
nyúlt s a résztvevők egy szép 
naj) emlékével éjfél felé csendben 
hazamentek.

A Szoc.

Junius 14-én élénk érdeklődés 
mellett tartotta meg a mohácsi 
Szociális Misszió Társulat köz
gyűlését, ahol a szociális karitatív 
munka terén végzett lélekemelőén 
szép és magasztos dolgokról szá
molt be a vezetőség. A közgyű
lést dr. Rüll Jánosné elnök nyi
totta meg. Utána <//: Frey János 
egyházi tanácsadó magas szár- 
nyalásu ünnepi beszédet mondott, 
melynek során kiemelte a nem 
emberi hiúságból, hanem Isten
ből tápláló felebaráti szeretet su- 
galta társadalmi munka szüksé
gességét, a női erények ezen 
ékességét. A katholikus nőnek 
ki kell lépnie a családból a tár
sadalmi köztevékenység porond
jára és a mindennapi kenyér 
gondjaival terhelt férfinak itt is 
— mint otthon — segítségére 
lennie. Igy fog aztán a mi katho- 
likumunk nem a kereszteltek 
anyakönyvének hasábjain pihenni, 
hanem az eleven életben leszünk 
azok, a mire hivattunk: hitből 
élő keresztények.

Szekula Katinka titkáraz utolsó 
év munkájáról számol be arról az 
állandóan fejlődő és erősbödő 
szociális karitatív munkáról,melyet 
városunk lelkes kath. asszonyai 
és leányai önfeláldozással és sze
retettel Istenért és hazáért végez- 

i tek és végeznek. Jelenleg öt dol
gozó szakosztály van s egy szer
vezés alatt: a Leányegyesület.

Az anya- és csecsemővédő szak
osztály az év folyamán 21 ő kör- 

i nyezet tanulmányt végzett, 956 
anya- és csecsemőlátogatás volt, 

j állandó gondozásban jelenleg 31 
szegény anya és csecsemő van.

A gyermekagyas anya 9 naD 
át kap ingyen tápláló ebédet 
Ezenkívül a ráutaltakat ingye 
orvos és gyógyszerkedvezméV 
ben részesítik. A szegény KVfc’ 
mekeket ruhával, fehérnenS 
szappannal, cukorral seviti ’ I 
szakosztály. * |

A második szakosztály a Leán 
klub. Ez a kedves ifjúsági eoy{" I 
sülét munkája oly nagy és sók 
oldalú, hogy külön beszámolj I 
bán ismertette az ifjúság titkára I 
Bánovics Mariska. Itt csak anv 
nyit jegyzünk meg, hogy az ifjú’ 
ság lelkes munkája a kath. misz- 
sziós és hazafias szellemben való 
megerősödése kimondhatatlan 
nagy erőforrás a szebb, a boldo- | 
gabb, a lélekben katholikusabb 
Magyarország kialakulásához.

Harmadik a tanulmányi szak
osztály, melynek célja megfelelő I 
rendszeres olvasás előadások hall- | 
gatása tanuiás utján öntudatos I 
munkás tagok képzése, mert csak 
igy lehet ma az egyesületet ko
moly tanulmányok végzésével ál
landóan a kor színvonalán tar
tané Tanulmányi szakosztály a 
kath. szociális eszmék terjesztése 
céljából Husvét és Pünkösd kö
zött öt hétre terjedő szociális 
kurzust nyitott, a melyeken neves 
szónokok tartottak értékes elő
adásokat. Vetítő gépet szereztek 
be s ezzel az iskolán kívüli nép
oktatásnak, ennek a ma országo
san nagy és fontos mozgalom
nak Mohács városában való rend
szeres felkarolását célozza.

Következő a negyedik osztály, 
a háziipari, melynek célja egyfe
lől a háziipar felkarolása, a közép
osztály leányainak, asszonyainak 
tisztességes kenyérkereset nyúj
tása, másfelől a szervezet karitatv 
szociális munkájához állandó jö
vedelmi forrás biztosítása. A kötő
üzem ma már oly fejlett, hogy 
rövid egy év leforgása alatt 529 
darab ruhaneműt produkált. En
nek az eredménye tette lehetővé, 

I hogy a karácsanyi kiosztás alkal
mából 32 szegény gyermeket fel
ruháztak, valamint a Leányklub 
könyvtárát gyarapították és az 
anya- és csecsemővédelmi gon
dozónő fizetését rendezték és a 
tanulmányi szakosztályt a vetítő
gép akcióban jelentős összeggel 

j segítették. A kötődé jelenleg két 
I harisnya és egy swetter géppel 

dolgozik, azonkívül a birtokában 
levő szövőszéket közel jövőben 
munkába állítják.

Megszervezték az egész város 
területére a szegényügyet, mely
nek célja szegény családok gon
dozása, karrácsonyfa ünnepély 
rendzezése, beteggondozás s ez
zel kapcsolatosan a lelkek gon
dozása. A szegény gyermekek
nek és családoknak ez évben 

i különféle segélyeket osztottak ki 
15.667.613 korona értékben.

(Folyt, köv.)

— Kinevezés. A kormányzó
a mohácsi áll. polg. iskola igaz
gatóját, Brand Edét, kinevezte a 
VI. tiz. osztályba. A paedagógiai 
pálya, ha nem is bőven, de azért 
meghozza a jól megérdemelt ju 
talmát. Jelen esetben e pálya ön 
zetien, derék munkását érte etne 
jutalom, amelyhez hivatalból 
„nagyságos* cim is kijár. Szívből 
üdvözöljük I
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A cseresnye búcsú.
\ „Mohácsi Hírlap' eredeti tárcáin.

W-eni volt a szatyor is, még 
... vjieni semmit. Hát azt kérem 
‘ ,'m lehet kiáltani, amit ezzel a 
J .. ?! csinálnak s mindig

az > >toba megokolással ön- 
! k eló, Fogy: mit ér az az ezer 
kc-ona? ká'doboz gyufát lehet 
erte kapni? Hát ez mind igaz, de 
hát az én fizetésemet is mért nem 
ad ,ik ilyen arányban. Hisz már 
'megint tel akarnak bennünket, 
<tóény tisztviselőket ültetni, ez- 

az aranyparipára s úgy mond- 
ak megkapjuk a békebeli fizetés 

40 -át aranyban. No az gyö- 
!lu rii lesz. Ödafönt hát szépen 
tudnak számítani. Ugyebár ha 
egy aranykorona = 18000 papir-
koronával, akkor 1 arany fillér — 
180 papirkoronával. Már most ha 
békében 1 kiló kenyér 24 fillér 
volt, akkor most csak 4320 ko
ronát szabadna kóstálni s nem' 
•6000 koronát. Egy tojás volt 
bekében 4 fillér, ennek most 720 
korona felelne meg, pedig 1200 
koronát kérnek érte. Egy doboz 
gyufa 2 fillér volt, most 360 le
hetne, de 500-on alul nem adják. 
Ebből látszik, hogy, ha a tiszt
viselő 100 -át kapná a békebeli 
fizetésének, akkor is messze járna 
a jelen drágaságtól. Hát azzal a 
40 ,-al mit csináljon.

Eh ! üsse a kő, — valahogy 
csak lesz, mert soha sem voit, 
hogy valahogyan ne lett volna. 
Nem eszünk cseresnyét, aztán 
auziz! Elmentem egy 40" 0-ig 

- tisztviselőtársamat meg
gratulálni, aki a Toncsi névre 
hallgat.

Már a másik utcába áthallat
szott a nagy nóta, szegény ínsé
gesek hattyúdala. Egyik szobából 
a hölgyek kórusa csengett ki, 
melyet egy szép, molett, barna 
asszony vezetett hanggal, kit üde 
leányhangok segítettek fáradozá
sában, hogy megizenhessen vala
mit a legkisebb Horváth leány
nak, mi által nyilván a drága 
pcstaportót akarta megtakarítani. 
Az asszonyok olyan spórolósak!

En a másik helyiségbe léptem 
be, hol a férfiak voltak. Itt is 
zúgott a dal, mintha csak színházi 
próbán lettem volna. Egy jóságos 
arcú öreg ur félkönyékre eresz
kedve, kalapját szemére huzva 
fújta szívesen, hogy: de ahol a 
szépleány terem, azt a földet nem 
ismerem . . . s édes emlékezések 
regőseiként csillogtak 10 dioptriás 
szemiivegén át szemei bágyadt 
’enyben, mint az alkonyuló őszi 
napsugár.

Hiába igyekezett a mindig ud
varias Furuglás Lajos megnyug
tatni, hogy: Einök ur kérem, úgy 
vélném, hogy az a föld már az 
elszakított területre esik ... Az 
öreg ur nem zavartatta magat, 1 
különben is épen 4 elnök ur volt 
leien a társaságban, hát nem tud
hatta, hogy melyiknek volt a nyi
latkozat adressálva, azért hát egy 
neki fohászkodással tovább foly
tatta, hogy: kidőlt a fa mandu
lástól.. . Láttam, hogy Dobokay 
Matyi rögtön vette elő a papirost 
és ceruzát (nagy merkantil szél

iem lakik benne, előtte való nap 
gombolt fel 10 milliót 3 hízott 
mangalicáért) s számolt, hogy egy 
mandulafának közepes hozam 
mellett mit érhet meg egy évi 
termése.

E közben a Vörös Sütő János 
dilinós állapotot színlelve elment 
haza, de távozása után 10 percre 
veszi észre Tűtinger Józsi, hogy 
eltűnt az ezüst cigarettatárcája. 
Elénk kavarodás támad . ! . a 
Czinger Józsi is panasszal áll elő, 
hogy az ormódi temetőn elveszí
tette volna piros bársony kesz
kenőjét. A Kovács Miki rögtön 
egy meghatalmazás blankettát húz 
elő a zsebéből, hogy talán kár
térítési keresetet lehetne indítani 
Ormod község ellen a vagyon
biztonság ily botrányos elhanya
golása címén, egyben odasiet 
rögtön a Selyem Dirihez s mint 
szakértőt kérdi, hogy micsoda 
értéket képviselhet ma egy piros 
selyem bársony keszkenő?

Á Selyem Diri azonban épen 
egy vanszteppen vesződött Már- 
tukával, hát türelmetlenül rúg 
hátra, hagyjanak neki vanszteppet, 
ő különben is meg nem is látott 
piros selyembársony keszkenőt, 
de azontui is. mi a fenét keres 
Czinger Józsi este 7 órakor az 
ormódi temetőben? Toncsi, az 
ünnepeit házigazda felteszi a 
hordót az asztali a, melléje a lopót, 
o nem ér rá most kiszolgálni, 
hanem int az asszonynak s együtt 
elmentek megolvasni az ezüst
kanalakat, megvannak-e?

A társaságot mindez nem za
varja. Sándor egy uj nótát csal 
ki a billentyűkből, mire Segesdy 
Pepi szép, érzésteljes baritonján 
beleénekli a jazminillatos júniusi 
alkonyatba, hogy:

Hazudik a muzsikaszó 
Bolondság az élet . . .

Az árnyas udvar egyik félreeső 
részében ezalatt a Tónika, a család 
bálványozott kedvence szórakozik 
egy vendégfiucskával, a Vajda 
Lacikával.

— Te majd leszej a szemetes- 
tocsis én meg leszet a Juci szoba- 
jány ... s azzal valami fényes, 
ketté nyitott szelencét a pántjai
nál átköt egy a varrodából ki
mustrált porzsinórral, a szelencét 
a földre fekteti a porzsinór végét 
a Lacika kezébe nyomja s azzal 
kész a — szemetestocsi.

Lacika nagy fontoskodva illesz
kedik komoly szerepébe, a Juci 
szobajány pedig szorgalmasan 
tölti a kocsit minden jóval a mi 
a baromfiudvar és a sertésól körül 
találkozik... -

Marmarosi, az italos számtaná
csos egyszer eltűnik a jázmin
bokrok közt — nyilván szentző- 
galjakat keresett — s mire vissza
tér kacagva mondja Türinger 
Jóskának:

— Te druszám! menj csak oda 
a ligetbe, ott találod a szivar
tárcádat nagy tisztességben. Sze
meteskocsivá avanzsált s Tónika, 
meg Lacika azon szállítják azt — 
amit a nagyközség Mohácson egy
általán nem szoknak kiszállítani.

Tanitógyülés.
A mohácsi esperesi kerület 

róm kath. tanitói jun. 17-én, ked 
den Lánycsókon tartották meg 
évi rendes vándorgyűlésüket. Reg
gel S órakor szentmisét hallgat
tak, melyet Hcckenberger Konrád 
lánycsóki plébános olvasott és 
mely alatt az iskolás gyermekek 
két hangra letett egyházi éneke
ket énekellek, de oly precizitás
sal, mely még a mi híres kánto
runkat, Tóbeit is meglepte. Mise 
után az inpozáns iskolaépület 
egyik ízlésesen díszített tanter
mében gyülekeztek a nemzet nap
számosai, hol a közgyűlést Kiss 
Lajos dunaszekcsői esperes-ple- 
bános, kerületi tanfelügyelő lel
kes, hazaszeretettől izzó, gyö
nyörű beszéddel nyitotta meg. 
A gyűlésen jelen voltak a funk
cionáriusokon kívül: dr. Frey Já
nos apát-plebánosunk, a várme
gyei népművelési felügyelőség 
képviselője, Német Károly fő
szolgabíró Auber Vilmos mo
hácsi gyógyszerész, Horváth 
Miklós szolgabiró. Oris Oszkár 
j. szemvevő mint a népoktatás
ügy kiváló barátai.

A gyűlés kimagaslóbb mozza
natai voltak Eróss József mohácsi 
igazgató-tanitó, az esperesi kerü
let tanitói egyesületének világi 
elnöke által tartott, tartalmas, 
nívós és sok figyelemmel felépí
tett beszámolójo, aztán pedig 
Vértes lánycsóki osztáiytanitó 
magasszinvonalú értekezése a rajz- 
tanitás gyakorlati módszertaná
ról. Vértes egész előadásán végig
húzódott a kiváló szakembernek 
tárgya iránti meleg szeretete.

Több kisebb jelentőségű ügy 
letárgyalása után az iskola-épület 
egy másik tágas és szintén gyö
nyörűen díszített tantermében 
közös ebédhez ültek a tanítók, 
melynek folyamán pohárköszön
tőkben ugyancsak nem volt hiány.

Ebéd után a nagykorcsma egyik 
állandó színpaddal felszerelt s ki
zárólag műkedvelő előadások cél
jaira használt helyiségében (mek
kora haladás ez Lányosoktól!) 
egy apró iskolás gyermekek által 
előadott irredenta tárgyú színda
rabot néztek végig a vendégek, 
mely darabot szintén Vértes ta
nító tanított be és rendezett, de 
úgy, hogy a hallgatóság össz
benyomása az volt: no ez a 
Vértes nagyon értékes ember! 
A színdarab megható tárgya, az 

I apró, még nem i» serdült gyer
mekek biztos fellépése, ízléses és 
ildomos mozgása, csengő ma
gyar nyelvünk kifogástalan kiej
tése mind-mind, igézetes hatással 
volt a közönségre, mely pedig 
nem laikusokból verődött össze, 
hanem a gyermeklélek pszihéjé- 
nek alapos ismerői voltak. A 
meglepődés, majd az elragadta
tás és a mély meghatottság 
hangja morajiott végig a hallga
tóságon és midőn Kiss Lajos 
esperes-plebános, — a csupa 
szívember — mint kerületi tan
felügyelő elismerő köszönetét kí
vánta tolmácsolni, hangjának zo
kogásba csukló bizonyta.ansága 
mellett csak részben sikerült ez, 
de a mit a meleglelkü, jóságos 
esperes mondani akart, a jelen
voltak mindegyike lelke mélyéig 
átérezte.

Hol legyen a piac?
A belv. kereskedők és iparosok 

legnagyobb részét igen kellemetle
nül érintette a Dunavidék közlemé
nye, amelybena piacot jelenlegi he
lyéről elhelyeztetni akarja. Az érde
keltek csütörtökön délután rögtön
zött értekezletet tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy amennyiben az 
eszme túlnőne a hírlapi ötlet ke
retein mozgalmat indítanak a piac
nak jelenlegi helyén való meg
hagyása mellett, mert ez nemcsak 
egyeseknek, hanem a városnak 
is érdeke.

Nincs alapja az érvnek, hogy 
az mostani helyén veszélyes lenne, 
mert ez csak annyiban áll, amennyi 
kiképzetlen, hozzá nem értő rend
őreink hibája, akik az elhelyez
kedő árusok között nem tudnak 
rendet csinálni.

Ugyanis a piac jelenleg a Szent
háromság-utca elejét, a Korona
utca elejét és a Király-utcának az 
Ehrenfeld és Weiler és Lévai 
házak előtti részét foglalja el. Ezek 
az utcák azonban oly szélesek és 
az el nem foglalt, de kirakásra 
használható hely oly nagy, hogy 
megfelelő beosztással mindennek 
jut hely és' az úttestek szabadon 
maradnak.

A megvadult lovak pedig nem 
lehetnek érv, mert hiszen az a 
Széchenyi - téren is megtörténhet, 
hogy belefutnak a nép közzé.

A jelenlegi piac mellett viszont 
igen sok igen fontos városi és 
közétdek szól. Hogy a legfonto
sabbakról emlékezzünk meg ilyen 
az idegen forgalom, amely itt 
bonyolódik le és amely föltétlenül 
csökkenne, ha a piac távolabb 
kerülne el innen.

Mohács idegenforgalmának 
80" ()-a ugyanis a hajósokból áll, 
akik részben a vámvizsgálat, rész
ben pedig bevásárlás miatt rövi- 
debb-hosszabb ideig tartózkodnak 
itt: Haazonbanapiac távol fog esni 
innen a rövidebb ideig itt, tartóz
kodó hajósok nem vásárolhatnak 
itt be, mert idejük nem lesz erre.

Az, hogy a hajósok itt vásá
roljanak közérdek, mert élénkíti, 
gyarapítja iparunkat, kereskedel
münket és ezzel közvetve a város 
is jól jár.

A legsúlyosabb érv azonban a 
Széchenyi-téri piac ellen, hogy 
ott az építendő fogadalmi tem
plom részére kér helyet Mohács 
katholikus társadalma, amelynek 
szebb, megfelelőbb helyet Mohá
cson találni nem lehet. Az épí
tendő templom hir szerint nagy
szabású lesz, 4000 lélek befoga
dására tervezik, mellette tehát alig 
marad majd hely a terménypiac
nak is.

Mindezeken felül még igen 
sokat lehetne felhozni az uj piac 
ellen es a régi mellett, de hely
szűke miatt ennyiből is érteni 
fog az, akit tényleg a ól meg
fontolt városi érdek vezet.

— Felvételi vizsgáiatoi a 
pécsi áll. föreáliskolába. A pce>i 
ali. főreáliskola I osztiúyába be
lep szánd: ;oz > tanulók felvétc-a 
vizsgr lata unius 25. és 26-án 
tartatik meg. jelentkezés az -mézét 
iga • g. ivsag-tuá. junius hó 24-ig. 
A jövő tanévi, szoló beiratások 
julius ho 1., _. es 3 an tartatnak.
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A hegyközség
megalkkulása ellen még mindig 
nagy az ellenszenv. Szinte érthe
tetlen. Több vármegye adminisz
trációját ismerjük, hol mar évti
zedek előtt meg lettek szervezve 
a hegyközségek a legsimábban, 
minden zökkenő nélkül, sőt töb- 
b.i mondunk, közkívánatra és 
közmegelégedésre. Ez természe
tes is. A mezőrendészetről szóló 
1894. évi XII t.-c. 61. § a azt 
mondja: <a szőilőművelés érdekei
nek előmozdítására alakitotl hegy
községek az ezen törvény rendel
kezései szerint érdekkörükbe tar
tozó ügyekben önkormányzati ala 
pon maguk intézkednek.'

Hat ez csak tiszta beszéd, mely
ből minden józan eszü, egyenes 
szándékú ember megértheti, hogy 
a hegyközségek a szőilőművelés 
érdekeinek előmozdítására alakul
nak s ezen minőségükben az ér
dekkörükbe eső ügyeket maguk 
az érdekeltek a legjobb belátásuk 
szerint intézhetik. Hát tisztessé
ges szándékú ember lehet az, 
aki ennek ellene van ? A mohácsi 
szőllőhegyen sok a baj: ott nem 
csak szőllőéréskor lopnak, ott 
egész esztendőben lopnak. On
nan eltűnik a szőllőkaró, a kerítés
léc, a keritésduc és minden, min
den, ami eltüzelhető. A tulajdo
nosnak koppanik az álla a gyü
mölcsből, a kerti veteményből 
melyet plántált, a megfelezett 
szőllőtermésről nem is szólva. 
Aztán miért van ez igy? Mert a 
szőllőhegyen ma mar annyi a 
hegyilakó, mint egy népes falu
ban, de munkást azért nem lehet 
kapni, mert a jó hegyi levegőre 
csak hálni jár az a sok hegyi 
lakó, napi munkára pedig a kö
zeli téglagyárakba megy, honnan 
azonban se tüzelőanyagot, sem 
élelmiszert nem hoz haza. A 
szőllőhegyi birtoknak már ősidők
től eredőleg minden hegyközségi 
formális szervezet nélkül is bizo
nyos autonóm szabályai voltak, 
ez tette feleslegessé a szőllőhegyi 
birtok szorosabb értelemben vett 
körülkerítését, de mit tesz a tégla
vető hegji lakó? Felrúgja az ősi 
szokásokat, szabályokat, szokás
jogot s mert most 60—80 ezer 
korona a baromfi párja, teleereszti 
a hegyet annyi apró jószággal, a 
mennyit máskor a másfélhelyes 
gazda sem engedett volna meg 
az <anyjuk»-jának. Persze a ma
gyarázat igen egyszerű, majd 
megnől a másén . . .

Hát ez bizony rendezett hegy
községi viszonyok mellett nem 
lehetne igy. Elégséges és alkal
mas rendőrszemélyzet bizony el
tartást igényelne, de a szabad
lopás nem lenne szentesítve. A 
milliókat költő tulajdonosnak nem 
kellenék szótlanul nézni, hogy a 
vincellér, vagy éppen a szom
széd, másod-, harmadszomszéd 
vincellér csirkéi hogyan fürdik 
szét a bakhátat, hogy csipkézik 
torzsáig a káposzta, karaláb í pa
lánta levelét. Igen. A gyárimun
kásnak akkor tessék ki a szőllő- 
begyből, a szőllőhegy sem nem 
fürdőtelep, sem gyártelep. Ha az 
a téglagyár olyan nagyon jobban 
tudja fizetni a munkásait, akkor 
tudjon nekik lakást is adni, hisz 
a téglát házilag állítják elő. ‘

Ezek az igazságok, aki ezeket 
be nem látja, vagy belátni nem

akarja, annak nincsenek egyenes 
és tisztességes szándékai s igy 
azért nem kell neki a hegyköz
ség, a rend.

Mint mar múlt számunkban is 
jeleztük, Mariházy társulatával 
julius elején gazdag uj repertoár
ral megkezdi előadásait és pedig 
bemutatkozóul a „Pompadour“-ral. 
Közönségünket bizonyosan kel e- 
tnesen fogják meglepni az uj pa
zar díszletek. Mariházy nagy kö
rültekintéssel és anyagi áldozato
kat nem kímélve gondoskodott a 
szezon érdekességeiről, igy a ma
gyar színművészét legjelesebbjeit 
nj erte meg vendégfelléptekre. Ha
tározott ígéretét bírja : Fehér Gyu
lának, Hegedűs Gyulának, Már
kus Emíliának, Rózsahegyinek, 
Nagy Izabellának, ifj. Latabár 
Árpádnak, a Fővárosi Színház 
kitin ' ncos-kómikusanak.

Egyáltalán ugv a vendegek, 
mint a szerződéses tagok és a 
reponoár sok szépet es nívósat 
ígérnék

— A kormányzó születés
napja, F hó 18 an, szerdán volt 
nagybányai Horthy Miklós kor
mányzó születésnapja. A belvárosi 
plébánia-templomban Halvax apát 
nagy segédlettel ünnepi nagyításét 
celebrált, a melyen a katonaság 
teljes díszben képviseltette magát.

— Fejedelmi jótékonyság’. 
Dr. Mosonyi Dénes 5 milliót 
adott á fogadalmi templomra.

— Az Urnapi körmenet az idén 
a rendesnél nagyobb pompával 
és a hívők nagy tömegének részt- 

I vételével folyt le. A Frey dr. által 
bevezetett rend nagyban emelte 
a körmenet fényét. Résztvettek a 
körmenetben a katonai hatóságok 

; képviselői, az elöljáróság, az is- 
1 kólák és az itt időző dunai hadi

hajók egy diszszakasza. Feltűnt a 
közönségnek, hogy a körmeneten 
a közigazgatás nem képviseltette 
magát.

— Érettségi vizsga. Huber 
Ferenc a pécsi Pius főgimnázium- 

I bán jelesen tette le az érettségi 
! vizsgát.

— Házasság. Dévai Gyula a 
I németbólyiak derék igazg.-tanítója 

a múlt hét folyamán házasságot 
kötött Pécsett Kűhnel Gabriellá
val. Gratulálunk I

— Vitézzé avatás. Az idei vitézzé 
avatáson, amely a szokásos pom
pával folyt le 2164 vitézt avattak 
fel. Mohácsról Rónai (Ránics) 
Mátyás és Sasvári (Steibler) Ke- 
resztély főidőiket avatták vitézzé, 
akik mindketten a nagy és kis 
ezüst és a bronz vitézségi érem
mel vannak dekorálva.

Jótékonyság. Fridrich Osz- 
kárné Poller Antónia emlékére a 
kórház betegeinek jobb ellátására 
500000 K adományozott. A kórház

igazgatósága ez utón is őszinte 
köszönetét nyilvánítja a nemes- 
szivü adakozónak.

— A polg. iskolánk torna
ünnepélye. A múlt számunkban 
érintett tornaünnepélyről immár 
részletesebben is beszélhetünk, 
mert ismerjük az ünnepély prog
ramját. Az ünnepelv pontos ideje : 
1924 junius 22 én d u. fel 6 óra 
Programul: 1. Felvonulás. 2. „Hi
szekegy éneklik a jelenlévők.
3. Leányok szabad gyakorlatai.
4. Fiuk szabad gyakorlatai 5. Füles 
labdajáték. 6. Atlétikai versenyek. 
7. Érmek kiosztása. 8. Himnusz. 
9. Tisztelgés es elvonulás. Sokat 
ígérő programiul A nemzet jövője 
all majd előttünk. Ahogy támogat
juk segítő karunkkal okét, ahogy 
megnyilatkozik szivünk szeretete 
irántuk, olyan lesz maga az egész 
nemzet. De nem akarunk itt kortes 
beszédet mondani annak ajóiziésü, 
hazafias közönségnek, amely szám
talanszor tanúbizonyságát adta, 
hogy a kultúráéit lelkesedni tud. 
A helyárak oly mérsékeltek: 10.000, 
5000 és 2000 K, hogv szeretnők 
o t látni varosunk apraját-nagvját; 
— a polg. iskola megerdemeite a 
múltban is és a jelenben epen ön
magunkat becsüljük meg, ha ismét 
alprasegitjük.

— jótékonyság. Németh 
László 100.000 és Wéber Béla 
10 000 K-t juttattak kiadóhivata
lunk utján Szent Antal szegényei
nek. A nemes tett önmagában 
hordja dicséretét.

— A legidősebb ebredö. 
Halvax József ny. apatot az EME 
mohács: csoportjának választmá
nya diszelnökévé választotta meg. 
A választást a vasárnapi vacsorán 
köz lték vele, a ki válaszában 
hangsúlyozta, hogy a diszelnök- 
séget mint élete legszebb kitünte
tését fogja megbecsülni

— Bérmálás Püspökpusztán. 
Vasárnap délelőtt a Mohácsi szi
geten levő Püspökpusztán gróf 
Zichy Gyula pécsi püspök a bér
málás szentségét osztotta ki. 
Ö eminenciája szombaton dél
után jött meg vonaton Mosonyi 

\ Dénes püspöki helynök, Igaz 
Béla prelátus kanonok és Ge- 
bauer Miklós pápai kamarás, 
püspöki titkár kíséretében. Az 
állomáson dr. Frey János c. apát, 
Reiner esperes és a helyi papság 
várta a községi elöljárósággal. 
A megyéspüspök és kísérete ko
csin azonnal a szigetbe ment 
Püspökpusztára. Visszautazott 
hétfőn délután ja pécsi vonattal.

— A Pécsegyházmegyei Rom. 
Kath. Tanítóegyesület 1924 julius 
8-án a Pécsi Kath. Kör diszter- 

i méhen tartandó rendes évi köz
gyűlést tart. Tárgysorozat: 1.Szent 
mise reggel fél 8 órakor a vár
templom népoltáránál. 2. 8 óra
kor a módszertani szakosztály 
ülése. 3. 9 órakor a közgyűlés 

' ünnepélyes megnyitása, a) A múlt 
ülés jegyzőkönyvének felolvasása 

| és hitelesítése, b) A mai köz
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesí
tésére két tag kijelölése, c) Állás
foglalás a felekezeti iskolák köz- 
ségesitése ellen. Előadó: Szent- 
királyj Ede, gerdei rk, igazgató
tanító. d) Titkári jelentés, e) Az 
uj püspöki tanterv revíziójának 
irányeszméi. Előadó: Számpl Pál, 
tanitóképző-intézeti tanár, f) Az 
uj püspöki tanterv gyakorlati kö- 

' vetelményei. Előadó: Ruzsinszky 
, József, bakócai rk. igazgató-tanitó.

g) Főpenztáros jelentése, h) Szám 
vizsgáló bizottság jelentése és 
fölmentvény megadása, ö a 
1924. évi költségvetés és elő* 
irányzat, j) Pályatételek, k} Indít 
ványok, melyek 8 nappal a köz 
gyűlés előtt a titkár címére Báter 
János, tanitóképző-intezeti tanár ' 
(Pécs, Gizella-u. 5.) A választmánv 
határozata értelmében névre szóló 
meghívókat nem adunk ki.

Pécs, 1924. junius 8.
Beck Lajos s. k. Báter János s k 

elnök. titkár.
— A Mohácsi II. Lajos Muzeum 

tagjai lettek 25.000 K-val: dr. Frev 
János apát, Stenge Ferenc alispán 
Jámbor Miksáné, dr. Margitai La’ 
josné, dr. Faltay Janosné, dr Faltav 
János, Uhl Ferenc, Nagy Ferenc 
Fóris Sándor, Koller Rezső, Máhr 

| Lajos szds., Sperl János, Leovics 
i János, Fazakas Péter a. r. fo<» 

Fridrich Oszkár, Fridrich Sándor 
I Pécs. Kiéin Ferenc, Meltzer Emil, 
: Vida Dezső, Vincsek József, Stollár 

Béla, Ehienfeld Antal, Petricsevics 
Lajos, Sziebert József. — 10000 
K val: Nikolausz József, Niko- 
ausz Józsefné, Gorjanac Márton, 

Faragó Gábor, Pichler József, 
Steidl Antal, Pakusz Jenő, Hem- 
rich Ottó, Varga István tanár, 
Szépe Árpád, Kecskés Lajos tanar, 
Schmidt Ella, Tóbei Ágoston, 
M. F. T R., Bárdos Dezső, Szün- 
stein Alajos, Bödö József, Bödó 

I Lajos. — Felülfizettek: Pataky 
| József és N. N. 5000 -5000 K, 
; N N és N. N. 4000—4000 K, 
j N N. és N N. 2000 —2000 K, 
I X N. 500 K.

— Helyreigazítás. Lapunk 
I múlt számában azt irtuk, hogy 
j Mohácsról Hunyadi (Ránics) Má- 
, tyás lesz vitézzé avatva. A név- 
j csere onnan származik, hogy Rá- 
' nics tényleg a „Hunyadi" nevet 
j kerte, de mint történelmi nevet 
: nem engedélyeztek s igy újabb 
; kérelmében „Rónai“-ra kérte és 
i kapta meg a magyarosítást.

— Értesítés. „Turul“ Biztositó 
R. T. értesíti a mélyen tisztelt kö
zönséget, hogy a helyi képvise
lettel Mezey József nyug, tkvezető 
urat bízta meg. Felkéretnek azon 
ügyfelek, akik a biztosításra vo- 

I natkozo ügyben valamelyes felvi
lágosításra szorulnának, nevezett 
képviselőnket Kossuth Lajos utca 
8. szám alatt felkeresni szíves
kedjenek.

z — Tormay Cecil múlt vasárnap 
Ágoston Gézáné, a MANSz in
tézőbizottságának tagja, Szeder
kényi Anna Írónő és Kiss Ká
roly kormánytanácsos titkár kísé
retében Bajára érkezett. A város
házán tartott hatalmas, magával 
ragadó erejű, nagy beszéde szinte 
lázbaejtette a bajaiakat. Sajnos, a 
szomszédos Mohács csak a vész
ről jött említésbe ott is, melyet 
«visszavonás okozott és durva 
irigység ...»

— Liliputi társaság. A rókus- 
utcai dédó két gyermekelőadásá
nak múlt számunkban beharan
goztunk, ma pedig egy fényes 
erkölcsi és anyagi sikerről van 
már alkalmunk beszámolni. Az 
édes kicsikék gyönyörűen visel
ték magukat, bátran, okosan és 
értelmesen játszottak, szavaltak 
és énekeltek. A közönség hálás 
is volt úgy elismerésben, mint 
anyagi áldozatban: 688225 kor. 
folyt be, melyből 300000 koronát 
egy liliputi küldöttség ma hozott 
a szerkesztőségbe, melynek len- 



1024. junius 22. _________ MOHÁCSI HÍRLAP

•íaju és nefelejtsszemü édes kis 
szónoka elmondta, Iiogy: Szej- 
kesztő Bácsi kéjem elhoztuk az 
óvodások pénzét, tessék szives 
lenni a tüdőbeteg gyejmekek 
iészéje elküldeni. Ezt a budapesti 
Tüdőbeteg Gyermekszanatórium 
Hőiére irányítva kiadóhivatalunk 
el is végezte. A Liliputi társaság 
ús a derék jó ovónéni köszönetét 
tolmácsoljuk még csak, hogy a 
jó közönség mindkét napon zsú
folásig megtöltötte a termeket 
dacára annak, hogy székeket 
kénytelenek voltak a szives érdek- 
odók magukkal hozni.

— Halálozás. Popper József 
kereskedő f. hó 8-án életének 77 
eves korában meghalt. Az elhuny
ja nagy család és rokonság gyá
szolja Temetése kedden délután 
volt altalános részvét mellett.

— A jóakarat. Két ügyes és 
szorgalmas fiatalember alig pár 
hónap előtt banküzlet nyitott vá
rosunkban, amely üzletnek, — 
tekintettel, hogy ma 10 ember 
k zül 8 foglalkozik pénzügyietek
ig — nieg is lett volna a jövője, 
de valaki nem jóakaratból kikez
dette ezt az üzletet s ezzel még 
bölcsőjében fujtotta meg a gyer
meket. Minden üzlet eséyekkel, • 
kockázatokkal jár, balul sikerült 
dolgok az üzleti világban nem 
ritkák, ez már az üzlet költseg- 
vetesébe be is van kalkulálva, 
egv egy ilyen sikerületlen ügylet 
nem öl meg egy üzletet, de a jó- 
hirnév megrontása, az öl Ezt kezd
tek ki a fiatal Weinacht cégnél is 
es ezért kellett üzletmenetében 
nagy károsodást szenvednie. A cég 
azonban tisztán és szeplőtlenül 
jött ki a gyilkos kampányból, 
senkit károsodás nem ért, mert 
mindenkinek becsülettel bonyolí
tották le az ügyét.

A „Petőfi-gárda** színi
előadása. Űrnapján a „Petőfi- 
garda' egy eddig még műkedve
lőktől nem látott felkészültséggel 
es rutinnal játszott a Színkörben. 
A mindvégig elmés es finom éle
zel megirt darabot óriási kacaj 
kiserte. A szereplők egytől-egyig 
n űkedvelőt messze túl szárnyaló 
képességgel játszották. De itt meg 
kell állnunk egy pillanatra. Ezek 
a szereplők az Iparoskör műked
velői, fia nem is teljes egészeben, 
de a száz százalékot megközelítő 
aranyban működnek azért a tár
sadalmi rétégért, melynek előre- 
töréséért, kívánságainak, vágyai
nak jogosságáért mi is síkra szál- 
tunk mindenkor. De úgy látjuk, 
a politikai aspirációk mellett eltör
pülnek a kulturális vágyak, az 
anyagiasság önző ördöge elhall
gatatja a lélek patináját bera
gyogó szellemi napsugarakat. — 
-sodáljuk a Kör igazgatóját, hogy 
ilyenek után van még kedve dol
gozni azokért, a kik sem meg 
nem értik, sem nem támogatják.

szerepeikben utolérhetetlenül 
jók voltak: Horváth Margitka, 
kőrisek Manci, Nagy Feri, Boda 
Laci, Nicbmann Ferenc. Jók és 
kedvesek voltak: Vörös Ilonka, 
Keresztes Margitka, Darázsi 
Pista, Ritter Jenő, Stelcz Tódor. 
Amint halljuk, ezek a lelkes út
törők be akarják járni a környé- 
Ke;> hogy a cserkész-csapat fel
szerelését megteremtsék. Remél
jük, hogy ott megértőbb közön
ségre találnak, mert különben 
üres kéz es Ádám-kosztüm lesz 
a felszerelésből.

— A Katholikus Legényegylet 
f. hó 15-én, vasárnap tartott kert
megnyitó ünnepélyén eddigi sike
reinek talán legszebbjét aratta, 
amikor Follinusz Aurélnak „Náni“ 
cimü típusos népszínművét adta 
elő műkedvelő gárdájának leg
javával. A szereplők mind egytől- 
egyig megmutatták, hogy ők ott
hon vannak a színpadon. Külö
nösen kitüntette magát a bájos 
Hesz Veronka, ak t láttunk már 
máskor is színpadon, hallottuk 
már őt máskor is énekelni, de a 
közönséget még soha úgy magá
val nem ragadta, mint a Náni 
szerepében. Igazán azt lehet mon
dani, hogy már csak kevés kell 
ahhoz, hogy tökéletes primadonna 
legyen. Mozdulataiban kecses és 
a helyzetnek megfelelően termé
szetes énekével csalogány táncá
val magával ragadó. Igazán nem 
csuda, ha a közönség annyiszor 
tomboló tapsviharban tört ki. 
Kreutzer Michel szerepében Poszt 
jánot oly tökéleteset alkotott,hogy 
az ember szinte a való életben 
élő számitó fösvény és saját leá
nyát is ötizőn szerető sváb típust 
látta. Szepi szerepében Rupp Fe
renc méltó volt Poszt játékához. 
Leovics Mariska özv. Molnár Já
nosné korcsmárosné szerepét szé
pen megjátszotta. Horváth Katóról 
ugyanezt lehet mondani, de mégis 
kis hibája az volt, hogy nagyon 
halkan beszélt. No, de ezen a 
jövőben segíteni fog. Dettkó Ká
roly méltó partnere volt Hesz 
Verőnkánk. Pataki József, Grein 
Ferenc, Ébert Vilmos, Geringer 
István és Francsina József szintén 
tudásuk legjavát adták. A darab 
sikeréhez külön kell gratulálnunk 
Petrovics Dezsőnek, aki mint tud
juk önzetlen buzgósággal, fáradt
ságot nem ismerő éjbe nyúló 
munkával tanitgatta nagy műértés
sel a szerepiőkat. Maszkirozása 
művészi és típust alkotó volt. 
A kertmegnyitó ünnepély fényét 
nagyban emelte a nagyterem Íz
léses újrafestése és a teljes villány- 
átszerelés, mely utóbbinál Lipo- 
katics Mátyás ifjúsági rendező 
tag dolgozott önzetlenül, sokszor 
egész éjen át. Szorgalmával iga
zán példaképe lehetne a többi 
ifjúsági tagnak. Sok ilyen tagot 
a Legényegyletnek s akkor az 
virágozni fog.

Közalkalmatottak figyel
mébe I Értesítem a mohácsi el
osztóhely tagjait, hogy a junius 
havi természetbeni járandóságuk 
kiosztása f hó 23-án veszi kez
detét a következő sorrendben:
23- án, hétfőn d. u. 2 órakor az 
összes tényleges szelgálatot telje
sítő igényjogosultak részére. —
24- én, kedden d. u 2 órakor az 
összes nyugdíjasok részere. —
25- én. szerdán d e. 8 órakor az 
összes utkaparók s távirómunká- 
sok részére és d- u. 2 órakor az 
összes vidékiek részére Mohács. 
1924. junius 19 én. Mezey József, 
elosztóhelv vezetője.

— Halálos baleset. Reisz 
Ádám hercegszabari gazda pén
teken délután szénáért ment ki a 
mezőre; útközben a szekér fel
fordult, maga alá temette a hatvan 
éves öreget, a ki a súlyos serü
léseibe még az nap belehalt

— Tisztviselői lakóházak 
építése. Fölkéretnek a tisztviselők 
es közszolgálati alkalmazottak, 
akik házhelyek megváltása iránti 
igényüket már a múlt év tavaszán 

bejelentették, hogv a megváltási 
eljárás folytatásának kieszközlése 
ügyében szükséges intézkedések 
megbeszélése céljából f. hó 23 an 
(hétfőn) d. u. fel 6 órakor a Tóth- 
féle vendéglőben megjelenni szí
veskedjenek.

— A Katii. Legényegylet f. hó 
28-án és 29-én közkívánatra a 
Színkörben megismétli műked
velő gárdája által nagysikerrel 
előadott ’Náni<-t. Jegyekről aján
latos elővételben gondoskodni.

— A polgári iskola rajz és kézi
munka kiállítása: A moháési áll. 
polgáriskola kiállítja a növendékek 
rajz és kézimunkáit, ezúttal hívja 
fel a t. szülők és a nagyközön
ség figyelmét: vasárnap, f. hó 
22-én d. e. 9—12-ig és d. u. 
3—4-ig megtekinthetők az iskola 
rajztermében. Belépődíj nincs, de 
önkéntes adományok a szertár 
céljára hálásan fogadtatnak.

A Mohácsi Szigeti Polgárok 
Olvasóköre junius hó 22-én, ked
vezőtlen idő esetén 29-én saját 
helyiségében a kör felszerelése 
javára juniálist’ rendez. Kezdete 
délután 2 órakor, Beléptidij sze
mélyenként 3000 K. Feiülfizetések 
köszönettel fogadtatnak. Zenéről, 
jó ételek és italokról gondos
kodva van.

— Első Mohácsi Műszaki 
Üzem Deák-tér 143., telefon 83. 
Cégtulajdonos: Scháffer Károly 
technikus. — Vállalja a legújabb 
rádió-telefonok felállítását és be
rendezését bármilyen nagyságban 
kristályos, vagy lámpa detectorral. 
Raktáron tartok bármilyen alkat
részeket amatőrök részére is. — 
Nagy távolságokra külön meg
egyezés.

— A búcsúi verekedés. A 
régi Antal napi búcsú verekedései 
az utóbbi években kissé aláha- 
nyatlottak, de az idén ismét fel- 
ujult. A Vesztergombi féle ven
déglőben Tímár Mátyás és Ivá- 
nácz János régi haragosok össze
vesztek s Tímár utóbbit késsel 
verekedés közben mellen szúrta. 
A verekedésbe többen is beleke
veredtek s a mikor a csendőr 
járőr és Cselinácz rendőrőrmester 
oda értek, már vagy húszán vol- 
lak összekapaszkodva A járőrnek 
puskatussal kellett rendet terem
teni, mert a felszóllitásra oda se 
hederitettek. Ivánácznak az első 
segélyt dr. Rüll János adta A 
csendőrség Timárt letartóztatta és 
ellene az eljárást megindította.
Ha sört csapol a Lettnigg, 
Újra vágyom születni.

— Öngyilkos határ vámőr. Bojta 
István 20 éves határ vámőr f. hó 
15-én virradóra a temető mellett 
forgópisztollyal fejbelőtte magát. 
Tettének oka ismeretlen, állítólag 
szerelmi bánat volna. A golyó az 
agyat keresztül járta s rögtön 
halált okozott.

— Leget a nyáj a Deák-téren és 
bár mindenki felszólalt már miatta, 
szidták a rendőrséget, mégis csak 
legel. Sőt, mint biztos forrásból 
értesültünk a községi albiró en
gedélyével, aki ugylátszik az 
államrendőrség megérkezte előtt 
még ki akarja használtatni a köz
piszok rakás konjunktúráját.

— Symphonia és Balkán a 
mohácsi trafikokban. A m. kir. 
dohány jövedék rendeletére a pécsi 
dohányraktár az eddig csak Buda
pesten kapható volt Balkán dohányt 
és Symphonia cigarettát a bara

nyai tőzsdéknek is kiadja s igy 
ezek minden tőzsdében állandóan 
kaphatók.

— Exámenen Hely : az elemi 
iskola 11 ik osztálya.

Idő: évvégi osztályvizsga.
Vizsgabiztos:
— No kislányom mondj nekem 

pár hasznos háziállatot.
Irénke: —Tehénke, kutyuska...
Vizsgabiztos. Jó-jó gyermekem, 

de hát ne mind ka-kevel hozd ki 
őket.

Irénke: Macs . . kecs . . .
— Ebzárlat. Tehát megjött 

újra. Valakinek az éhező, kócos 
dögé miatt ismét száz és száz 
gondozott ebnek kell szenvednie 
Aztán még csak ha az ebek szen
vednének, de akine^ van szive a 
kutyáját jól táplálni és gondozni, 
az többet szenved az állatnál, látva 
láncon, vagy szobafogságban ott
hon : pórázon es szájkosárral kint, 
azt a kedves á latját, mely a sza
bad mozgásra van teremtve s az 
neki az eltető eleme.

No, de törvény-törvény '. meg
adással kell betartani, hanem a 
gyepmestert és a rendőrseget 
figyelmeztetjük, hogy értsék meg 
a törvény szellemét és intencióit 
és ne vegyék ki a selyempincset 
az ablakon és a szobaebet ne rán
gassák le a díványról, hanem az 
éhes, kócos, kóborebet irtsak, mert 
az harap és az veszik meg.

— A természet botlásai. Deb
recenben egy fakereskedő udvarán 
látható egy langaléta termetű or- 
pington tyuk, mely bár „multórum 
pullórum solicita mater...“ vagyis 
jó egy csomó csirkét vezet, — 
akkorákat kukorékol, akár csak az 
a bizonyos kakas, melyről a nóta 
Íródott, hogy: „Debrecenbe kéne 
menni, — kokinkakast kéne ven
ni .. .“ Hát furcsa nagyzolás ez 
orpington ő nagyságától, be is 
járta a híre a lapokat kerektelen 
csonka Magyarországon, pedig ne
künk itt Mohácson is van egy 
egy ilyen természeti rendkivülisé- 
günk, sőt ilyenebb, mert ez nem 
is tyuk, hanem egy varjú. A ki 
látni kívánja, sétáljon le a cigány
sorra a bont melle és ott, a hol a 
lakásigények a legkisebbre szorul
nak össze, ott a putrik közt fog 
látni egyik udvaron egy varjut, 
mely csendesen szemezget, (de 
csak legfeljebb fűmagot szemez
het) s mikor — mondjuk — jól
lakott, fellibben a fürészbak. vagy 
más magasabb helyre s kukorékol 
akár egy plimut kakas.

— A kedvelt és mindig be
vált Cleopatra-créme, púder es 
szappan békebeli minőségben 
MELTZER EMIL drogériájában 
kaphatók.
Nem most mondják először, 
Hogy legjobb a Lettnigg sör.

— Az államr índőrseg még 
mindig késik, pedig fontos szerep 
vár rá Mohácson. Mindenekelőtt 
figyelmébe ajánljuk a piacrende- 
szetet, ahol valamiféle irányarakat 
mégis csak kellenék érvényesíteni, 
mert most valósággal eszeveszettül 
megy ott minden. A kereskedő is, 
az iparos is panaszkodik, hogj' 
jövedelme messze van a békebeli
hez, a tisztviselőnek a békebeli 
kis fizetésének 40° 0-át emlegetik 
aranyparitáson, hanem a piacon 
egy kiló krumpli, Uram krumpli I 
kóstálhat 12—14 ezer koronát. 
Krumpli I amit specerei kereske
désben is, harmadkézből is r..eg- 
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kapott az ember 3 krajcárért kilón- 
kint, az most 12—14 ezer korona, 
hat ez milyen paritás - arany, pla
tina, vagy g\émánt paritás.'

_  Nagy jégviharok az or
szágban Az ország minden részé
ből, de különönösen Zala és So
ri ugv vármegyékből nagy jégviha
rokról adnak híreket. A vihar ház
tetőket tépett le. fákat csavart ki 
t vestől s a vetéseknél nem is
merni meg, hogy melyik volt a 
búza. melyik az árpa. A szőllők- 
rek meg a háncsát is leverte s 
vannak helyek, hol csupaszon all 
a karró. Különösen so' at szen
vedtek Zalában : Kisgörbő, Nagy- 
g rbe, Lesencetomaj, Lesence- 
istvand, Csehi, Bazsi, Nemestör- 
venic, Balatonederics, Nemesvita, 

encet émfl alu, Ba a ongyörök, 
Gyenesdias, Cserszegtomaj. So- 
mogyban: Mariatelep, Balaton-
keresztur, Kéthely es Gomba köz
ségek. A gazdak csüggedten jár
nak a mezőkön s fajó szívvel újra 
szántanak, hogy mohart, kölest, 
hajdinát, csalamadét vessenek az 
elpusztult búza helyére.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. junius hó 13 tói 
1924 juiius hó 20-ig. Születések: 
Bódi Antal, Horváth Sándor, Ko- 
lutácz András, Czita Anna, Petri- 
csevics Mátyás Sándor, Mohácsán 
Antal, Szollár József, Ment Károly 
László, Gyukits Radivoj, Koleszár 
Erzsébet. Házasságkötések: Dorn 
János és Bánovics Mariska,Heiszky 
Feri c es Rideg Katalin, Michel- 
fek t J< zsef es 1 orvath l ona, 
Halálozások: özv. Sziics Feienc- 
né 63 t vés, Lakatos Maria 9 hó- ' 
napos, Bojtor István 23 éves.
Mi az. hogy én úgy hízom? 
Tán mert Lettnigg sört iszom.

— Mohácsi Levente T. E. komb. 
— M. hir. Folyamőrség legény
sége 5:0 (2:2). Tréning mér
kőzés. A folyamőrségbőt feltűnt a 
cer erhalf és a jobb, összekötő 
jatéka, mindkettő jó erő, eredmé
nyesen nem játszhattak, mert part- ! 
nereik nem volt. !•. Hosszú pihenő 
után Romsics is frontba állt, lö
vései — habar meg sem közelítik 
a régi Romsics fele bombákat — 
meg mindig meglehetősek, a me
zőnyben azonban mar gyengén 
megy a dolog, erősebb beckek 
ellen bizony nem tudott volna 
3 gólt rúgni. De rendszeres tré
ninggel újból a régi Romsics lesz. 
Tóth a halszélről 1 golt rúgott. 
Szűcs nem való összekötőbe, a 
szélén sokkal biztosabban mozog, 
az ilyen alkamii belsőcsatar játék 
csak ront stílusán, a szélső játékos 

. tszon állandóan szélsőt. Dorn 
megfelelő bíró volt.

*
Bajai M. T. E. — Testvériség 

S. E. 2:2 (0 :1). Biró Ehrenfeld 
JÓ vol A bajai csapat nagyon
yeme együttes. Szertelen, csap
ki co játékot játszik, melyben a 

.sorr ak igen kevés szerep jut. 
A ob; ezélső emelkedett csak ki 
az . ag’ ó'. kinek azonban nagy 
Lb ;<• a <. lások előtti habozás. 

A közvetlen védelem gyenge, 
lehet, hogy csak azért, mert a 
halfsor minden támadást tisztán 
engedett és két ember öttel nehe
zen bánhat el. A Testvériség nem 
kombinál eleget, minden támadás 
egy-egy egyéni letutás, melyet a 
játékos maga is fejez be, gyenge 
védelem ellen nem rossz, de erő
sebb halfsorral nem lehet ilyen 
taktikával boldogulni. A legjobb 
ember Bacsányi volt.

*
A Levente tárgyalásai a Buda

pesti Egyetemi A. C.-bal már 
annyira jutottak, hogv a Leverne 
a Beac-ot most mar teljesen biz
tosan julius 6 án látja vendégül. 
A Beac teljesen komplett 1. csa
patával jön le.

Mohácsi Levente T. E. — Test
vériség S. E. 2:0 (0:0). Biró 
Rosenfeld. A kibékülés dokumen
tálására rendezett mérkőzést igen 
szép számú közönség nézte végig. 
Az ismert szerződési a Testvériség 
aláírta és ezzel a pályahasználatra 
jogot szerzett. A jövőben a hasz
nálatot, illetőleg a Testvériség a 
Leventével egyenjogú lesz, ameny- 
nyiben hetenkint háromszor tré
ningre és minden második vasar
nap mérkőzésre használtra ja a 
pálvát. A mérkőzés minden élénk
ség nélkül folyt le. melynek nagy 
részben a biró az oka, aki minden 
erősebb játékot - bár a fairsag 
hatarán belül mozgott — lefütyüh. 
Az első félidő erő- Levente fölény
ben játszódik, a Levente csatársor 
a goal előtt tűi habozó es igy 
eredmény nincs. A biró Kisst mar 
a játék elején kialiitotta és a Le
vente csonka h .ifsora nem támo
gathatja eiegge a csatársort, mely 
azonban még így is igen gyakori 
támadója a Testvériség kapujának. 
A második félidőben a Testvéri 
ség is levegőhöz jut habar Leo- 
vicsnal to\abb nem juthat több- 

i szőr kísérletezik a támadással.
Németvarga az egész mérkőzés 
alatt két kapura menő gyenge 
labdát fogott. A Levente azonba 
a lövésekben bátrabb lesz. Szűcs 
es Romsics lövéseit Fieischmann 
csak nehezen fogja ts a gól már 
a levegőben lóg. Vegre a felidő 
vége felé Szűcs szépen lefut, 
labdáját Romsics — a régi Rom 
sics fele lövéseikhez méltóan 
a kapuba helyezi. Az utolsó per 
cekncn egy kavarodás alkalmával 
azután a gólok szamát 2 re sza 
poritja. Romsics habár meg messze 
van a régi formájától, ugylátszik 
két-három mérkőzés után után 
újra a régi iesz. A mérkőzés leg
ideálisabb játékát Leovics produ 
kálta, ki gyakran egyedül tartotta 
fel az egész Testvériség csatár
sort. Krosits jó volt, de az idén 
mar szebben is játszott, nagy 
hil aja. hogy állandóan a beckek- 
nél van. Szűcs igazi helyén, a bal 
szélen gyakran 3, halfsor és becken 
is átdolgozta nugát, de szép be
adásaival adós maradt A Test
vériségből Bacsányi és Borbély 
szépen játszottak. Fieischmann 
pár veszélyes lövést védett.

Pannónia szalon-sört 
Igyál pajtás először.
Aztán úgy se vágysz másra,

Laptulajdonon é? kiadó • 
FRIUlílCn OSZKÁR.

N YILTTER.
Az e rovatban foglaltakért nem vattai 

felelősséget a szerkesztőség.)

LÁSZLÓ ISTVÁN
eljegyezte

UDRÍ KATÓKÁT.

Nyilatkozat.
Rátkai István a „Dunavidék" 

legutóbbi lap számaiban engem 
ismételten durván megtámadott. 
Egy ízben többek között azért, 
mert egy alkormányzót és a pap
ságot gyaiázó és izgató embert a 
hatóság ele akartam állítani, a 
legutóbbi számban meg reám 
fogja, hogy vendéglőmben en
gedély nélküli táncmulatság es 
véres verekedés volt Kijelentem, 
hogj a miket Ratkai rólam irt 
közönséges hazugságok Tulajdon
kép, azt-érdemelne meg az ilyen 
hazud zó fráter, bőgj felpofoznám, 
de arra nem tartom méltónak az 
olyan embert, aki abból él, hogy 
becsületes embereket állandóan 
gyaláz és rág.ilm z.

Hogv mindenki tudja ki ez a ! 
Rátkai felfrissítem a múltját: A 
maihoz hasonló újságírói n űkö- ■ 
dést fejtett ki Rátkai Mohácson a 
háború előtti időben a mikor má
sok megragalmazásáért kei Ízben 
3—3 napi fogházra, egys er 8 
i api fogházra Ítélte a bíróság s a 
további ellene folyamatba tett 
15—20 sajtóperekből csak úgy 
menekült ki, hogv kitört a háború

| és nem lehetett a bíróság elé : 
idézni, ezen felül hasonló sajtó
perei voltak Kaposváron is.

Ugyanaz időben is támadott
' boldog-boldogtalant és válaszul 

a ,Mohácsi Hírlap" különböző i 
, számaiban például a következő 

épületes dolgokat Írták meg R it-
I kairól: „Rátkai István olyan

közönséges zsaroló fráter, aki-
\ nek kezében a legtisztességesebb 

fegyver — az újságírói penna — ! 
is zseb vágó késsé vált . . .“ — 

„aki a hírlapírói kedvező hely
zetéi mások megfélemlítésére és 
az abból származó anyagi előnyök 
kierőszakolás ara használja fel": 
hogy „zsarolt, sikkasztott, lo
pott11, hogy a határszéli katonák 
karácsonyi ajándékára gyűjtött 
pénzt nem juttatta el a rendel- 
tetesi helyére, hanem elsikkasz
totta, hogy fi 48-as pártból ki
zárták, mert az ellentábornak 
fizetett bérence . .

A.indezekért a súlyos vádakért 
Rátkai sohasem mert a bíróság 
ele menni, sem más utón elégté
telt nem keresett sem nem kapott. ■ 
De udjuk azt is róla, hogy mint

i távirdatiszt visszaélve hivatala 1 
állasával a saját privát táviratait 
úgy adta fel, hogy azokért egy 
fülért sem fizetett, tehát a posta

; kincstárt tudatosan megrövidetette, 
csak mikor e miatt leleplezték 
téritette meg a távirati dijakat és 
hogv a távirati dijakkal elkö
vetett visszaélései miatt akkor 
el is lett bocsájtva állásából. 
És eg> ilyen ember mer még

I erkölcsbirónak felcsapni, egy ilyen 
ember még múzeumi titkárnak is

'i betolakszik, egy ilyen ember mer 
kimenni a napra es újságot írni! 
Elég szégyen és gyalázat, hogy ' 
egy ilyen niemandot, akinek már I 
reg a börtönben volna a helj e, 

gyávaságból megtűr a mohács 
társadalom, — aki az itteni békét 
és nyugalmat felfordiija es a 
gyűlölködést szítja. Az Iparos 
Olvasókör már kizárta a kebelé
ből és hasonlóan kellene elbánni 
máshol is, az ilyen emberrel, ak: 
abból él, hog\ állandóan masuk 
becsületébe gazul.

Mohács, 1924 junius hó 16 an

Oszwald Ferenc. 

ÜT A RÁ EGY TELJESEN UJ PUHA- 
nLrtVV fi HÁLÓSZOBA BÚTOK 

BŐVEBBET
SZEIOL JÁNOS

FODRÁSZMESTERNÉL.

I *«•!•«»•< o( (

erdei ÁKAC MEZ
k«-i |>li;itö: 

BALOGH PÁL 
fűszer és csemege kereskedésében.

IS= - JJ

ELADÓ 
teljesen felszerelt uj SZÍVÓ 
és NYOMÓ KÚT, egy darab 
uj vasredöny felszerelve, egy 

5 és 10 mmázsás mérleg 

Hoffniaun Gábornál.
®®®®®®®®®®®®
IEgy 4-es J

Wertheim-Cassa | 
| és irodai bútorok eladók g 
I Weinacht Sándornál. I 
E®®®®®®®®®®®

Egy jó karban levő fehér 

gyermekkocsi 
eladó. Cim a kiadóhivatalban 

Kifutó fiú vagy fiatal 
hániszolg” felvétetik. 
VAR’A gépgyárnál-

A mohácsi szöilöhegyben 
levő 4500 négyszögöles 

szőllő és 
szántóföldből 
álló ingatlanomat szabad- [ 

kézből eladom.

íd. Weinacht Kálmán.

ELADÓ.
|| A Czernik dűlőben 1189 it

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

Cim a kiadóhivatalban.
■------------- ■ ite ■------------- a
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ELADÓ
10 darab HASZNÁLT 
HORDÓ 30-tól 200 literig, 
! darab JÉGSZEKRÉNY 
j drb FEHÉR GADROB 

szekrény.
Cim a kiadóhivatalban.
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Hirdetmény.
A mohács-szigeti föídigény- 

lok föidhözjuttatásacéljából meg
engedet megváltási eljárás foly
tatására és pedig az összeírások
nak a képviselőtestület és a 
tárgyaló-bizottság meghallgatásá
val leendő felülvizsgálata, kiiga
zítása, az érdemeseknek találtak 
juttatása mérvének megállapítása 
$ ezt követőleg a megjelölt in
gatlanok (Kiéin József és társai, 
Gatti Antal és neje, Pfaff István 
és neje, Krémer Lajos és társa, 
Krausz Viktor és társa, dr. Ne
mes József, dr. Trinn Miklós, 
Freund Miklós és társa ingat
anai) megszemlélése céljából ha
tárnapul folyó évi julius hó 1-sö 
napjának délelölt 9 órája tűze
tett i az O. F. B kiküldöttje 
által A tárgyalás a községházán 
tartatik meg, melyre az összes 
érdekeltek meghivatnak. Ezen 
a tárgyaláson az összes igény
lők a választmánynak, va
lamint annyi szakértőnek,amennyi 
a megváltást szenvedettek szak
értőié lesz, megválasztása céljából 
jelenjenek meg. Ezúttal figyel
meztetnek az igénylők, hogy a 
mennyiben földhöz juttatás iránti 
igényüket eddig be nem jelen
tették volna, úgy e célból az 
összeírásokba való fölvételük vé
gett a fentirt tárgyalási határnap
tól számított 8 nap alatt a köz
ségi elöljáróságnál jelentkezzenek, 
mert későbbi jelentkezések már 
nem fogadtatnak el.

Elüljáróság. 

CSERNAVÖLGYI 
szénsavval telített forrásvíz 
aí országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
< borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
L)vs/er fertőző betegségek ellen. — 
kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

ozv. Ki.s Alajosné, Mohács.

I rendű sasmentes

S Z Ifi ál 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
hazoan Kossuth Lajos utca. 

Bérbe keresek 3—5 
szobás la«ást vagy 
hazat. — Ajánlatokat 
„BÚZA A’AP0N“ a 

kiadóhivatalba.
2 kiló hasznait rongyért 

; kiló finom kenyérlisztet ád 
kandauer gőzmalom, Mohács.

fránkl és Horváth"' 
mechanikai műhely és űzi et 

____________  BAJ A._____________
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát kerékpár, varróqép 

kötőgép, fegyver és ezek alkatrészeibe Szakszerű, olcsó 
és pontos javító műhely.

Filz és téli munkákhoz kötőgépek raktáron.

A MELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

Marx-fele szalmaxalap 
lakk, fényes és

Linóleum n ...MARX-féle Borostyán ‘ »' 
Zománc

Marx-fele zománclakk 
konyha es kerti bútorokra. 
Padló parkett) fényesítő és 

padlóbeeresztö paszta. 
Gyógycognae. likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

matt

1iI
t
l
I
I

Bármely nagysagu házilag előállított boríték lezá
rására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkeresítedeseben, MOHÁCS.

8 f § in s a s

Vulkanizálok
kerékpárgummikat 

jótállás jellett. <
Bezerédy István I

mechanikus.
i

F^vissoii csapolt barna és vii/i- 

tfos *ör. (izórai pörköli ó&vii*»ili 
kapható

a Scháffer=szállodában.
I<ste S órólól

I. Jk !S X T < > C ZÍ I I.A C I 
budapoM i priniá* z (Mi <‘k a ra

HANGVERSENYEZ.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. 

Cim a kiadóhivatalban.

Első Mohácsi Miiszaki Üzeni
JAVÍT író és varrógépét

• KEREKPÁRT. 
FEGYVERT. 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktára.

Schaffer Károly
technikus.

3
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Egy
gyermektelen házaspár 

julius 1-re BÚTOROZOTT 
SZOBÁT keres. Ajánlatok 
„Hivatalnok" jeligére a 
kiadóhivatalba adandók le.

i Előzetes értesités!
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.

Dzletáthelyezés!
A d. é. közönség b. tudomására adom, 
hogy fűszer- és vegyeskereske- 
desemet az Armuth Miksa-féle házból 
attól két házzal fel- 
jebb, (Kohn szappan- 
gyár átellenében) saját 
helyiségembe helyeztem at. — 
Kérem a m t. közönség becses pártfogását.

Kiváló tisztelettel

Telefon 41. SPULLER MÓR
füster- és vegyeskereskedő

Ugyanott füszerüzlet berende
zés és egyes használt bútor

darabok eladók.

□=□=□

□
Vadászfegyverek 
barnitását jótállás 

mellett vállalja 

BEZERÉDY ISTVÁN 
fegyvermüves.

1 pár keveset használt női 
magas

ZT •• rr • rrfűzős eipo 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

Kiadó
25—30 méter széna.

Cim a kiadóhivatalban.

Harmonium
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Nyugdíjas állami tisztviselő 
irodai vagy ehhez hasonló 
állást keres. Ajánlatok a mun
kakör és fizetés megjelölésével 

• „SYLVIA“ jeligére a kiadóhi
vatalba kéretik leadni.

MOHÁCSI

Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 280.000 K 
Zab .... 260.000 K
Rozs .... 250 000 K
Tengeri morzsolt uj 250.000 K
Árpa .... 260.000 K
Bab ... . 540.000 K

Vasárnap délután 
azaz junius 22-én 

csak BÁLIÉT gyógyszertár 

lesz nyitva.

E héten csak BÁLINT 

gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

r c- (• c <• G (• <• 
g c- <? o c <• c

VORISEK LAJOS
divatáruháza

TELEFON 127. MOHÁCS- TELEFON 127.

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

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

kendők-

Kötött bious és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-ridikűi 

és pénztárca, rövidáruk

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak !

d 
•) 
0 
•> 
0 
•) 
•) 
•) 
•) 
d 
•) 
0 
0 
•)

***
★**
**♦*****
*******♦**♦*♦**
*
★ _

IdELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

* * * * * » * * * *♦ * * * * * * » * * * ♦ á
Érdeklődők írjanak a Katho- ‘ 
likus Népszövetségi Bizto- * 
sitási Iroda címére, Buda- » 
pest, IV. Ferenciek-tere 7. *

................................................ ....... *

A Hazai Általános Bizto
sító R. T. nak a Katholikus 
Népszövetségnél levő or

szágos kirendeltsége 

KERES 
kerületi képviseletek válla
lására alkalmas egyéneket 

magas jutalék mellett.
„B“ listás tisztviselőknek 

megfelelő jövedelem.

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

Cégtulajdonos: SCHÁFFER KAR0RY technikus.

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

Vállalok, gyártok és javítok: ! 
mindennemű villamos berende- | 

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

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

Telefon szám: 44.

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNÉ 
órás, ékszerész és látszerész 
MüháCS, Király-utca 195. st.

ftftindenneir.ü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák.

szr.r ...... ..

♦♦
V
e

w
*
V
*

•i
i•
iI
■

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

UV
orrcsipteiök, bormérök, lázmérók nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi árén-

*♦ **
♦** ♦
1

**♦* * ♦* *♦&

♦s♦>*1

Szép és bájos arca lesz, 
s^pplője, májfoltja eltűnik,haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát
Raktáron vannak továbbá:

Éden, Angol Liliom, nagy- 
enyedi Kovács, keleti Tün

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.V -J

1*: I a <1 ór

egy bőrfedeles hintó 
és egy homokfutó.

HOLICSKA JEHŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

Kiváló jó bar, most, tej és szesunérókból 
állandó raktár. 

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KÉMÉNY 
BÉLÁNÁL
Pécs, Jókai-tér 6. és 

Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Továbbá a világhírű 

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

saját műhelyemben pontosan 
____________keszitek._________ _  
Jegygyűrűk, kere-xielö és n’sisjándekokból 

nagy választék.


