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Állami polgáriiskolánk záróünnepélye„Támadó niaradiság.“
Levél a Szerkesztőhöz.

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
A fenti cim plágium. Valami 
Dunavidék cimü obskuius társa
dalmi és közgazdasági sajttakaró 
irta a hamlokára egy vezető cikk
nek, melyben a konszolidációról 
és a társadalmi béke megóvásá
ról gőgicsél. Teszi ezt abból az 
alkalomból, hogy Eckhardt és 
Lendvai képviselők Mohácson 
beszéltek a keresztény magyarság 
legfájóbb és legaktuálisabb prob
lémáiról. Lendvai István bizo
nyára nem fogja meghallani en
nek a kis liberális szócsőnek 
vakkantását, hiszen orkánként 
zúg Budapesten körülötte a nagy 
sajtókuvaszok jerichói lármája. 
Nem fog megharagudni azért a 
fölényes leckéztetésért, pökhendi 
rabulisztikáért, mely oly vakme
rőén számit olvasóinak szellemi 
kiskorúságára Meglepődni sem 
fog a támadáson, hiszen régen 
megtanulta már, hogy aki ná
lunk a keresztény magyarság 
talpraállitásáért harcol, annak ké
szen kell lennie a vértanúhalálra 
is. Megszokta már, — hogy hol 
jobbról, hol balról harapnak a 
lábikrájába — mint az utas a 
kutyaugatást, az orvos a hulla
szagot, a konflis a villamost, a 
cserepes a háztetőn mászkálást 
— és tántorithatatlanul halad az 

utján.

Nem is azért zaklatom igen 
tisztelt Szerkesztő urat, hogy én 
Lendvait védjem, hiszen különb 
hatalmasságokkal szemben is 
megvédi önmagát. Különben is 
élete, működése a kér, magyar
ság előtt nyitott könyv. Tizenöt
éves irói múltja van és a renge
teg cikken és tanulmányon kívül 
három nemes, tartalmas könyv
vel írta be nevét — nem a Lipót
város szivébe, — hanem a ma
gyar nemzeti irodalomtörténetbe. 
Hogy irodalmi hitvallása sem is- 
nien a '^ínyelmes jobbra, balra 
séíálásh, azt a saját bőrén ta
pasztalja az a liberális faj, mely
nek védelmére a fenti cikk író
dott. Nem! Léhner (Lendvai)* 
gerince nem ismeri a kényelmet, 
Megalkuvást, sem mint iró, sem 
Mint politikus. Én elhiszem neki, 
hogy életében még egy sírhelyre j 
valót sem fog szerezni — mint 
beszédében mondotta — hova 
hosszú csontjait helyezi a nem- 
ztt örök pihenőre. Jól tudom, 
hogy az eszméknek ez a rettent- 
hetetlenül bátor harcosa fejedelmi 
Kényelemben élhetne, ha félelme

tes tollát, letenné, vagy szuggesz- 
tiv szónoki hatalmát a liberális 
faj szolgálatába állítaná. Ne fájjon 
a t. cikkírónak a Léhner név! 
Ha nem is örökölt atyjától *y»-os 
nevet, de kapott ennél sokkal 
értékesebb örökséget: büszke 
fajának lángoló szeretetét. Én 
már sok embert láttam az élet
ben, a kinek nagyon jó csen
gésű magyar neve volt, de be
csülete rongyosabb volt, mint a 
cigány ködmön. Végre is nem 
a név ad az embernek értéket, 
hanem: jelleme és egyéni quali- 
tásai ...

Szívesen elismerem a t. cikk
író igazságát: «elmult, nehéz 
esztendők tapasztalásain sokat 
okultunk a magunk kárán, oko
sabbak lettünk. Minden lionfi- 
szivben ellenállhatatlanná izmo
sodott a vágy, valami szebb, va
lami jobb, valami magyarabb ál
lapot után.*

Úgy van ! Mi is jobb, magya
rabb, igazságosabb világot aka
runk, mint a milyen a mostani 
és a legutóbbi liberális világ 
volt. Ezt akarják az öntudatra 
ébredt keresztény magyarság ve
zetői is s ez a törekvés ad min
den szavuknak súlyt és jelentő
séget. Ezt a célt azonban sohsem 
érjük el azon az utón, melyen a 
hivatalos politika immár 60—70 
éve tipeg, — s mely a megha
sonlásba, a kétségbeesésbe ker
gette a nemzet elhivatott vezéreit, 
legmunkásabb fiait pedig Ame
rikába száműzte. Céltudatos, lassú 
munkával meghamisította kultur- 
életűnk magyar jellegét s ezt 
igen sokan még ma sem látják. 
Sokan azért nem, mert a folya
mat közvetlenül a szemük előtt 
folyt és folyik, s az apró válto
zásokból összerakódó képnek 
csak jelentéktelennek látszó rész
leteit veszik észre, de a kép 
egésze elmosódik előttük. Mások 
elég jól látnának mindent, de 
lomhább a lelkűk, semhogy bele
mélyednének az előttük végbe
menő, rendkívül fontos és a ma
gyarság legvitálisabb érdekeit 
érintő folyamat vizsgálatába. Jól 
van minden úgy, ahogy van. 
Rózsaszínű kendőt kötnek a sze
mükre s megvigasztalódnak. Is
mét mások félretéve minden jobb 
érzést, maguk is beszegődnek a 
zsidó érdek szolgálatába, tökéle
tesen elsajátítják a rideg önérdek 
ápolásának szellemét s a zsidó
ság anyagi hasznaiból részt 
húznak. (Folyt, köv.)

szeszélyes időjárás, — egyik órá
ban kábító kánikulai hőség, a 
másikban égzöngéssel csattogó 
felhőszakadásos vihar, erős hő- 
sűlyedéssel. No, de mi ez nekik ? 
A fiuk fehér tornaingben, sötét 
térdnadrágban, melyet derékon 
égszínkék öv szőrit a testhez, a 
leányok fehér matrózgalléros 
tornakabátban, sötét kék aljjal, 
amazok egy délceg leventehadra, 
emezek egy bájos amazongárdára 
emlékeztetnek bennünket.

Hangos kürtszóval, melyet 
Belvárácz pattogó menetütemben 
ugyancsak hozzáértőleg kezel, 
vonulnak végig az utcán ki a 
síkra, a sporttelepre, hol az ízlé
sesen diszitett zsürisátor előtt 
külön-külön oszlopokba felálltak.

Halotti csend... a pacsirtadal 
is elhal fent a levegőégben, csak 
a bácskai látóhatár felől haitik 
néha halk, elmosódó dörej .. . 
ekkor csendül tel száz- és száz 
gyermekajkról a nemzeti ima, 
mint egy esküszó, hogy fog az 
ott még jobban is dörögni, ha 
majd eljön a leszámolás órája. 
Aztán pár rövid vezényszó és a 
csapatok a sportpálya déli részébe 
vonulnak el, hogy a közönség 
elé csak az a csapat jusson, mely 
gyakorlatait bemutatni soron van.

A közönség számára fentartott 
ülőhelyek az utolsóig elfoglalva 
s a symetrikusan középen elhe
lyezett zsürisátor is zsúfolva 
részben előkelőségek, részben 
funkcionáriusokkal.

A teljes anyagi siker ekkor 
már megállapítható volt.

Először a leányok mutatták be 
tudásukat.

Már amint a kettősrendü kolón- 
ból balra a zsürisátor elé oszlopba 
felfejlődtek, igen jó hatást gya
korolt a nézőközönségre.

Hammer Ili tanárnő odaállt a 
csapat elé s mint egy trafalgári 
hős, egy szemernyi izgatottságot 
el nem árulva hordta végig sze
meit a hamvas sorokon és vizs
gálta, tökéletese a födözés. Kato
nás fegyelem, rövid, csattogóan 
ütemes, egyöntetű mozdulatok 
jellemezték a zárt gyakorlatokat. 
Telefutott az ember szeme köny- 
nyel, ha arra kalandozott a gon
dolat, hogy: ime, — ezek fogják 
megnevelni azt a generációt, mely 
letörli a trianoni szerződés végé
ről a pontot és szikrázó szemek
kel mondja, hogy dupla, vagy 
semmi!

A fiukat a fáradhatatlan, érde
mekben gazdag Afrzjrr tanár egy 
emelvényről vezényelte. Termé-

I szetesen még erőteljesebb, még 
strammabb mozdulatok. Mikor 
gyakorlat közben száz meg száz 
kinyújtott kar összeszorult ökle 
húzódott vissza a mellre, száz 
serdülő ifjú kebléből dongott a 
bosszú kísérteties szava: él ma
gyar, — áll Buda még . ..!

Mintha kikölcsönözték volna 
őket, valamely szomszéd városi 
iskolától, oly sokan, feltűnően 
sokan voltak a fiuk, remélni se 
mertük volna a polgári iskolánk 
ily látogatottságát.

Itt már működésbe lépett a 
zsűri is: Bánovics József, Báno
vics Sándor, Faragó Gábor, Nágel 
János, Petrovics Károly, Pichler 
József és Schmidt Károly urakból, 
kik kimérték a menzurákat s ren
dezték a startot.

Egy pillanatra kisértett ismét 
a nyári zápor veszélye, de aztán 

i ugylátszik mégis restelte meg
zavarni ezi a szép ünnepélyt, 
melynek működő és nézőközön
ségének sok olyan sátorra lett 
volna szüksége, mint aminő Jakab 
Vendel jóvoltából a zsűrinek ju
tott, tehát inkább szép csendesen 
elvonultak a komor haragos 
felhők.

Az athletikai versenyek bizan 
hosszas időt vettek igénybe. 
Sokan úgy vélték a közönség 
soraiban, hogy ezeket a verse
nyeket már délelőtt kellett volna 
a zsűri előtt lefolytatni, de akkor 
a közönség számára csak a zárt 
osztályokbani gyakorlatok marad
tak volna.

Aztán egy harcidalos újabb fel
vonulás után, — mely alatt a 
cigány csapnivaló módon igazolta 
be, hogy nem tud dalt kisérni — 
megkezdődtek az athletikai mér
kőzések, — melyeknek eredmé
nyét a jutalmak kiosztását tár
gyaló fejezetünk tünteti fel.

A mohácsi állami polgári iskola 
tornaünnepélye alkalmából felül
fizettek: 200.000 K-t: Vogt Val- 
demár vegyesdandár parancsnok 
Pécs. 100.000 K-t: Miskolczi 
Sándor, Mohácsi Takarékpénztár, 
dr. Frey János, Vida Dezső, dr. 
Prakatur Tamás, Bartonicsek Ká
roly (Villány). 70.000 K-t: dr. 
Schwarcz Béla. 50.000 K-t: dr. 
Varga Zsigmond, Visy Pál, Riemer 
Miklós, N. N., Mocsáry Károly, 
Varga Klári, Varga Ili, Weiler Zol
tán, Petricsevics Mátyás, Schmidt 
Lajos, Bánovics József, Ehrenfeid 
Antal, Lipokatics János, Leovics 
János. 30 000 K-t: Flesz Lajos. 
25,000 K-t: Pócsayné, Tobl 

I Guszti, Kozáry György, Dobszay
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Mátyás, Krosits Sándor, Zeitvogel 
Ferenc, Molnos Béla. 20 000 K-t: 
Bancsu Györgyné, Petricsevics 
Ilonka. 10.000 K-t: Székely Lajos, 
Steril Samu, Becker Flórián, 
Heckenbergcr Konrád, Mészáros 
Gvilla, Bőgős Lajos. 5000 K-t: 
PÍank Elek, Barac József, Thur, 
Vorisek, Bánovits Sándor. 2000 
K-t: Cigler Károly. 1000 K-t: 
Német László, Lázár A , Hajduska 
Gyuri.

Díjnyertesek: Magasugrásból : 
IV. osztályban Schlitzer Adolf, 
Újvári Ferenc, Mayer Péter. 
111. osztályban Mózer László, Vö
rös Imre. Futásból: IV. osztály
ban Mayer Péter, Újvári Ferenc, 
Schlitzer Adolf. III. osztályban 
Mózer László, Vörös Imre, Koti- 
rád Károly. II. osztályban Guth 
János, Eckenfels J., Molnár Ernő. 
I osztályban Siklósi Ferenc, Kie- 
fer Ferenc. Távolugrás: IV. osz
tályban Schlitzer Adolf, Mayer 
Péter, Újvári Ferenc. III. osztály
ban Mózer László. Vörös Imre, ' 
Boda Ferenc. II. osztályban Guth 
János, Eckenfels József, Pataky N. 
I. osztályban Siklósi, Malek, 
Hochrein. Sulydobás : IV. osztály
ban Schlitzer Adolf, Mayer Péter, 
Újvári Ferenc. Gereiyvetés: IV. 
osztályban Újvári Ferenc, Mracskó 
János. Rúdugrás: IV. osztályban 
Schlitzer Adolf.

Egy kis baleset is történt, 
amennyiben az egyik fiú az ug- 
rásná az alkaron csonttörést 
szenvedett. Dr. Faltay ideiglenes 
kötést adott, majd gipszkötést, 
úgy hogy este már vacsorához 
ült és vígan társalgott. A baleset
nek semmi komoly következmé
nye nem lesz.

Az anyagi eredményre nézve 
még végleges elszámolást nem 
kaptunk, miután még mindig foly
nak be adományok, de ezúttal is 
ki kell emelnünk a város haza
fias közönségének nemes áldozat
készségét, amely lehetővé teszi, 
hogy az iskola tornacsarnoka 
ismét szolgálni fogja a testi ne
velést a maga legnemesebb for
májában.

Az érmek beszerzését a követ
kező nagylelkű adományok tették 
lehetővé : Schmidt Károly és Mis- 
kolczy Sándor 5—5 ezüst forint, 
Menczinger J. és Varga Zsigmond 
3—3 drb ezüst korona, Fridrich 
Oszkár, Kiss József (Bonyhád), 
dr. Prakatur Tamás, Hammer Ili 
és Lipokatits János 2—2 drb ezüst 
korona, Mayer Géza, Petrovics 
Károly, Schmidt Lajos, Puppi 
Dezső, Kiss Ferenc, Flesz Lajos, 
dr. Schmidt Miklós, Meltzer Emil 
és Fridrich Sándor (Pécs) 1 — 1 
drb ezüst korona, N. N. 20.000 K 
adomány.

— Testnevelési oktató tan
folyam Pécsett. A közoktatás 
ügyi minisztérium rendeletére a 
nyár folyamán a vármegyei szék
helyeken s igy Pécsett is testne- 
vKiesi oktató tanfolyamok lesznek. 
Az első tanfolyam julius 15—28-ig^ 
a második augusztus 1 -14-ig fog 
tartani. A tanfolyam resztvevőinek 
I ecsett \ aló díjtalan elhelyezése 
biztosítva van, útiköltségeiket meg
térítik es napi 30 000 K ellátási 
díjban részesülnek. Lelkes, haza
fias érzéstől áthatott, sportot ked
velő fiatal egyenek minél többen 
jelentkezzenek - legkésőbb julius 
2-ig - Herger jegyzőnél.

M OH A C S I HÍR L A P________

TÁRCA
Szolidhegyi hangulatok.

.4 .Mohácsi Hírlap" eredeti tárcája.

Hajnalkor.

Harmat csillog szerte 
Lila ködök úsznak 
A pirkadó égen 
Báiángfelitők kúsznak. 
Hajnalt harangszó 
Virágos lankákon 
Végig sir s fennakad 
.4 nyiló akácon. 
Istenem! mi szép is 
Á dicső természet 
S Te a rossz embernek 
Adtad az egészet.

Delet harangoznak.

Szegény kapás ember 
Leteszi a terhet. 
Enni alig vágyik, 
Csakhogy megpihenhet. 
Cserepes a talaj, 
Egy nyomnvira száraz, 
Sűrű verejtéket, 
Kemény munkát vár az. 
Es a bére alig 
Elég a kenyérre.
Meleg étel ritkán 
Kerül csak ebédre.
Senki ne sokalja 
Nehéz munka bérét 
.4 szegény napszámos 
Beleadja vérét.

Este.

Eljöttél szépséges 
Szép májusi este? 
Álmodó lelkem már 
Jöttödet rég leste; 
Pajkos zephiridet 
Oly régóta várom. 
Hogy lezárja szemem 
Csókos, édes álom. 
.4 városi zajból 
Ide nem ér semmi. 
Itt csak munka járja 
S azután pihenni. 
Megjelen a hold ts 
Csillagtáborában, 
Megcsillan a fénye 
.4 kancsóm borában. 
A gazda ásítva 
Töm még egy pipára. 
Pedig tudja jól, hogy 
Női a trafik ára. 
Kicsi tücsök zendit 
Unős Szerénádat, 
Lent az aljban gácsér 
Veri fel a nádast. 
Lassacskán Morpheus 
Megalkuszom véled. 
Istenem! ez az az 
Iga z i csendélet.

Junius 21-én.
Szeretem, de nagyon 
A világosságot. 
Napsütötte, derűs. 
Rózsaszín világot, 
Mosolygó kék eget, 
Harmatos virágot 
Szeretem, — imádom 
A világosságot!

Juhi 21-ért
Azért vágy a lelkem, 
Ekkor látom vagyam 
Teljesen betelten, 
Leghosszabb a nap most 
S rövidke az éjjel, 
Sötét, komor árnyak 
Nem szállhatnak széjjel.

‘Juhi 21-kor
Mégis fáj a lelkem, 
Ekkor látom vágyam 
Teljesen betelten
S azt mondta jó Anyám.' 
Ha már nincsen vágyunk, 
Integet a sir,
Az örök hidegágyunk.

I
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Junius 21 
Örömet és bút hoz!
E napon eljutunk
Ama keresztuthoz . . . 
Mely után fogyó nap 
Hervadó virágot 
Hoz. — pedig szeretem 
.4 világosságot.

Junius 21!
Női a sötét éjjel, 
Betakar fekete 
Halottlepelével . . . 
Elhaló madárdal. 
Fecske búcsú zása 
Az én fájó lelkem 
Halottvirrasztása.

Istenem! milyen jó, 
Hogy ez az enyészet 
Megujliodik s szül uj 
Tavaszt a természet. 
Napsütött lankas ad 
Madárdalt, virágot, 
Hiszen úgy szeretem 
A világosságot . . .

A vakáció elején.
Sok szülőnek öröme, soknak 

meg szomorúsága az a nap, ami- 
j kor bezáródnak az iskolák kapui 
1 s gyermekeik bizonyítványukkal 

kezökben térnek haza. Örül a 
I gyermek, örül a szülő, sir a gyér- 
i mek, de még keservesebben sir 

akárhányszor a szülő.
Még diákkoromban hallottam, 

j — egy ismerős úriember beszélte 
— hogy volt egy tanárja, aki azt 
szokta mondani egyik-másik lusta 
diáknak: >Téged buktassalak el, 
te szerencsétlen?! Hiszen nem 
téged, hanem az édesapádat buk
tatom el akkor, aki, ha ismételsz, 
egy esztendővel tovább kénytelen 
reád költeni !<

S a jólelkü tanárnak ez a mon
dása akárhányszor változtatott a 
gyermek viselkedésén, tanulásán 
is. Pedig buktatott ő is, igazsá
gos és szigorú tanárnak ismerte 
mindenki; de a szeretet meghatá
rozta a józan szigorfokát s meg
szerezte neki a tanítványok gyer
meki szeretetét.

Nem is az a baj manapság, 
hogy a tanárok túlságosan szi
gorúak, hanem a főhiba az ifjú 
nemzedék fegyelmezetlenségében 
keresendő. A háború romboló 
hatása a tudomány szentelt csar
nokait, az iskolákat sem kerülte 
ki. Az a hírhedt >őszi rózsás 
forradalom* nemcsak a katonák 
sapkarózsáit, hanem a diákszivek 

' szerénységét is eltüntette: a fór- 
• radalom után a kis gimnázista 

bizalmi férfiakat választ társai 
közül s újságot szerkeszt; önálló 

| szellemi tevékenység, szabad vé- 
I leménynyilvánitás és féktelen 

mozgási szabadság az ideálja. 
Éretlen gyerkőcök kritizálnak 
komoly, tudós, tapasztalatokban 
megőszült tanárokat, s a korszel
lem, ez a nagy meretrix, nekik 

; ad igazat.
Szó sincs arról, mintha bizo

nyos szabadság, önállóság na
gyok diákoknál nem volna meg
engedhető ; sőt a jellem kifejlő
désére csak jó hatással van a 
kellő vezetés, irányítás szerint 
haladó egyéni tevékenység. De a 
féktelen csapongás, korlátot nem 
ismerő szabadosság csak kárára 
van jellemnek, erkölcsnek egy
aránt.

Azért a vakációban csak fej
lesszék szellemi, fizikai erejűket, 
ügyességüket az ifjak. Pihenjenek, 
hogy erőt gyűjtsenek a jövő 
iskolai év komoly munkájára. 
Főleg gyakorolják testüket, tor
názzanak, legyenek sokat a sza
badban, süsse barnára arcukat a 
nap, erősítsék izmaikat, mert ta
gadhatatlan, hogy ép testben lakik 
az ép lélek s a derült jókedvnek 

| nem csekély exponense a duz
zadó izomerőnek jóleső tudata, 

i Ne feledjék azonban, hogy az 
igazi vidámság csak a tiszta lelki
ismeretnek a velejárója!

Cserfa János-*

— A Pécsi Dalárda 
ma este a Színkörben 
hang versenyez.
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Községi élet.
Mohács nagyközség képviselő

testülete junius hó 24 ikén dél
után közgyűlést tartott.

A napirend első 7 tárgya ko- 
tabb. jogerős határozatuk felsőbb 
liato.-ági jóváhagyását tartalmazó 
bcx Mentésekből álltak s mint 
ilyenek egyszerűen tudomásul 
vetettek.

Vita a 8 ik tárgynál indult 
csak, n elv a nagyközség törlesz- 
teses kölcsöneinek visszafizetése 
tárgyában várt határozatra. Élénk 
eszmecsere után, melyben élesen 
tolakodott homloktérbe az a ne
hézség, hogy az ilyen természetű, 
határidőhöz kötött ügyieteknél 
mily nehézségeket okoz a közsé
geknek a törvényhatósági jóvá
hagyások kieszközlésének körül
ményessége, mennyire változnak 
az idő alatt a gazdasági, pénz
piaci viszonyok mig a vármegyei 
jóváhagyás megszerezhető. Sta

jevics János, Roheim Jenő és Vida 
Dezső hozzászólása után utasí
totta a közgyűlés az elüljáróságot 
arra, hogy tegyen lépéseket a fe
dezet biztosítása iránt.

A vaskomp és kikötőhid javí
tására a háztartási alapból 30 
millió korona évi 18°0-os köl
csönnek átutalását egyhangú név
szerinti szavazással elhatározták.

A hajógépészi állásra Janko- 
vicsnak 5 q búza havifizetés mel
lett további megtartását hatá
rozták.

Bejelentette az elöljáróság, hogy 
egy magát megneveztetni nem 
akaró jóltevő öt millió koronát 
küldött a községnek, hogy annak 
kamataiból évenkint tüzelőanya
got szerezzen be az elöljáróság 
és ossza ki az arra szoruló sze
gények közt. Érthető meghatott
sággal vette tudomásul a köz
gyűlés e nemes cselekedetet, mely 
oly hatással volt Stajevicsre, hogy 
be sem várva a határozatnak ügy
rendszerű megállapítását, sürgette, 
hogy fejezzenek ki az adományo
zónak jegyzőkönyvi köszönetét. 

Briglovics Károly volt villany
telepi gépész ügyében a képviselő
testület jóváhagyólag vette tudo
másul az elöljáróságnak Briglo- 
vicscsal szemben korábbi felmon
dását.

A községi gyepmester lakha
tatlan lakásának jókarba helye
zése ügyét Stajevics a szokásos 
elodázás útjára készül terelni, bi
zottsághoz utalást indítványozva. 
Dr. Vas községi orvos perhor- 
reszkálja ezt, hisz’ mire az ügy 
a bizottságok retortáin átszürődik 
ősz lesz és tavaszig ismét feküdni 
fog ez az ügy.

Roheim Jenő millión aluli 
költségvetésnél az elöljáróságnak 
kivan szabadkezet adni az eljá
rásra. Lzűfa Dezső tárgyilagos 
hozzászólása után az előljárósági 
javaslat lett határozatként elfo
gadva.

A róm. kath. hitközség kérel
mét a fogadalmi templom és plé
bánia szamára a Széchenyi-téren 
telek átengedése ügyében, a köz
gyűlés a rendezett tanácsú város 
képviselőtestületének határozata 
alá utalta.

A csendörjárőrök részére a szi
getben pihenő tanyák létesítése 
tárgyánál éiénk derültséget vál
tott ki Leovits János biró jelen
tése, hogy ez ügyben tárgyalt 

Kedves András homorudi gazdá
val, ki azonban nagy szerényte
lenül egy hálófülke átengedéséért 
nem kevesebbet, mint havi 1 q 
búzát kívánt bérbe. A biró figyel
meztette Kedves!, hogy korcsma
jogért folyamodott, melyhez a 
hatóság hozzájárulása is szüksé
ges, mire Kedves magába szállt 
s azt válaszolta, hogy a mig a 
korcsmajogot megkapja, addig 
ingyen ád pihenő szállást a 
csendőröknek. Persze a képviselő
testület jóváhagyólag vette ezt 
tudomásul, de mosolygott.. .

Az állami polgári iskola torna
csarnokának felszerelésére a kép
viselőtestület 600 ezer korona 
segélyt szavazott meg.

A belvárosi plébánia kőkerítése 
és kapuinak javítási költségei 
okoztak még nagyobb vitát. A 
képviselőtestület ez ügyben már 
korábban jogi szakvéleményt kért 
dr. Auber Tivadartól és kérte 
egyben a «canonica visita* * vo- 
natkozatos részének magyarra 
fordítását. Dr. Auber a fordítást 
megadta terjedelmes jogi véle
ménye során — melyből kitűnik 
az is, hogy a pleánia-udvart 
1829-ben még sövénykerilés fu
totta körül — oda konkludált, 
hogy a javítási költségek a hit
községet terhelik.

Stajevics János — váltig hang
súlyozta, hogy ő a feiekezetek 
közötti békét megzavarni nem 
akarja, pedig ott senki nem is 
gondolt felekezeti kérdésre — az 
ügyet az alispánhoz kívánja fel
terjeszteni, hogy az a vármegyei 
tiszti főügyész véleménye alapján 
adjon utasítást.

Vida Dezső nem lát felekezeti 
kérdést, feltétlenül bizottságnak 
ajánlja az ügyet átadni, dr. Auber 
véleményét az apát-plebánossal 
közöltetni ajánlja s e mellett al
ispán is megkeresendő ez ügy
ben. A közgyűlés ekként határo
zott is.

Dr. Tarnay Károly mohácsi 
illetőségét a képviselőtestület el- 
ismere.

Bencze Imre hajókormányos
nak a község kötelékébe felvéte
lét kilátásba helyezte, bár Staje
vics képviselő erősen hangsú
lyozta, hogy meg kell akadá
lyozni, hogy mindenféle hajós
népek itt szülessenek.

Pancsics Márk ékszerész és 
vésnöknek 100 ezer korona lefi
zetése ellenében települési enge
délyt adni határozták, tekintettel 
lévén arra is, hogy ezzel egy uj 
iparág is meghonosodik Mohá
cson, hol még vésnök ez idő 
szerint nincs, Pancsics pedig, ki 
a Fuchs-féle üzletet készül át
venni, e szakmában is jeles.

A Szoc. Misszió Társulat 
közgyűlése.

, i
(Folytatás.)

Az egyesület vállalta a város
ban telepitett lelencgyermekek 
gondozását. 25 fiú és 20 leány 
van, akik közül többen részesül
nek havonként lisztadományban.

A tartalmas titkári jelentést 
Szekula Katinka a következő 
munkára buzdító szavakkal fejezte 
be. Jelentésemnek végéhez jutot
tam — úgymond — s most mi
kor végig gondolom mindazt, 

amit elmondtam s hogyha lélek
ben felidézem annak a sok gyű
lésnek, szakosztályi és bizalmas 
megbeszélésnek emlékét, melyek 
évi tagadhatatlanul nagy munkán
kat irányították, hogyha az a sok 
felolvasás, — előadásnak emleke 
végigvonul Iclkemen mélységes 
hálával borulok le az Ur előtt, 
mert érzem, hogyha fáradtunk, 
áldoztunk ő adott hozzá erőt s 
bőségesen fizetett érte azzal, a 
sok-sok lelki örömmel, melyben 
részünk volt! De a hálaadással 
ma megelégednem nem lehet 
nekem, nekünk valamennyiünk
nek dolgoznunk kell az eddigiek
nél is fokozottabb erővel tovább. 
S hogy azt ne csak ígérjük ezt 
meg is lehessük álljunk meg egy 
percre, nézzünk nyitott szemmel 
nyugodtan körül. Vessünk három 
irányban bátor tekintet. Először 
nézzünk be alázatosan önma
gunkba s jöjjünk tisztába mun
kánk akadályaival: Talán lágy 
meleg közömbösség, talán maga
mat dédelgető kényelemszeretet, 
talán mimózalelkü érzékenység az, 
ami abban néha megállít távol 
tart ettől, a ma merem mondani 
szent honleányi kötelességemtől. 
Szakítsunk az akadályokkal, s tör
jünk előre. Dante, mikor a pok
lokon átvergődve a Purgatorium 
hegye előtt áll nem mehet tovább. 
Előtte meredek megmászhatatlan 
akadályként áll az, nem mehet 
előre, mig Cátó tanácsára az alá
zatosság jelképes növényévé, a 
sással körül nem övezi magát és 
kísérőjét, és égi harmattal le nem 
mossa magáról a pokolban reá 
tapadt port.

Előttünk is magas nehéz hegy 
áll, letaszított arról Trianon, bol- 
sevizmus, saját gyarlóságunk. 
A keresztény nagy Magyarország 
ezeréves hegye, tetején ami földi 
és menyei boldogságunk kapu
jában Szent István király koronája 
ragyog meghajlott, de le nem 
törött keresztjével. Legyünk Dan
tei lelkek s akkor felérünk a 
csúcsra egész biztosan. Vessük 
második tekintetünket missziós 
testvériségünkre. Szeretettel te
gyük össze kezünket, egymást 
erősen támogatva megbecsülve s 
csakis a szent céiért küzdve ha
ladjunk szép célunk felé csak is 
igy felelhetünk meg nagy misz- , 
sziónknak. Harmadik tekintetem 
az Úristenre esik. Reá nézek, 
mikor munkába indulok. Hozzá 
fohászkodom munkaközben, előtte 
borulok le, mikor azt befejeztem, i 
Minden munkám neki szóljon, 
minden munkánkért Tőle várjuk 
az elismerést. A Szentlélek fuval- 
mát érzem ebben az ünnepélyes 
percben. Kiáltsunk, Hozzá bátran 
erős lélekkel. Véni, véni Sancte 
Spiritus.

Azután következett a leányklub 
évi jelentése, melyet Bánovits j 
Mariska ismertetett. Ezt követte 
a leányklub uj tagjainak érem- j 
felfűzése, melyet Dobszay Vilma 
lelkes ifj. elnök végzett szép 
szavak kíséretében.

Az egyesület nagy munkáját 
élénken jellemzi Pakusz Karolyné 
pénztáros jelentése. A misszió tár
sulat évi pénzforgalma 23.433.096 
K-át forgalmazott.

Tisztujitás következett, mely 
mindvégig egyhangú volt.

Elnök lett: dr. Riill Jánosné, 
ügyvezető alelnök: Schmidt La
josné, titkár: Szekula Katinka,

jegyző : Prakatur Tamásné, pénz
táros: Pakusz Karolyné, ellen
őrök : Bárácz Józsefné, Zdillár 
Györgyné. A) Szegénygondozó 
szakosztály elnöke: Schmidt Ká- 
rolyné, társelnöke: Németh Ka
rolyné, jegyző: ZJZZ/Jr György né. 
B) Anva- és csecsemővédő szak
osztály elnöke: Ugrósdy Béláné, 
jegyző: Gelencsér Mária. C) Házi
ipari szakosztály elnöke: dr. Mar
gitai Lajosné, társelnöke: K'ivitz 
Tamásné, munkavezetője: Afayw 
Ferencné, pénztárosa: Kész Kor- 
nélné. D) Tamulmányi szakosztály 
elnöke: dr. Prakatur Tamásné, 
jegyző: Földváry Adolfné, pénz
tárosa: dr. Schmidt Miklósné. 
E) Leányklub elnöke: Szekula 
Katinka, ifj. elnöke: Dobszay 
Vilma, alelnökök: Schreiber Júlia, 
Pazaurek Erzsi, ifj. titkár: Faragó 
Ilona, pénztáros: Hemrich Gi
zella, könyvtárosok: Ugrósdy 
Lenke, Prikarszky Ilona. F) Leány
egyleti elnök: Thiir Józsefné.

Választmányi tagok: az eddig 
megválasztottakon kívül: Teppert 
Ferencné, Kiss Béláné, Toldy 

| Gyuláné, Szkiadányi Ferencné, 
Krosics Ilona, Patonay Vilma, 
Sepatz Istvánné, özv. Kovácsics 
Józsefné, Lipokatics Jánosné, 
Mayer Vilmosné és Gelencsér 
Teréz.

(Vége.)

Waagának
MONDOM MEG

•j-g.www t»,- r»i—■—n.

hogy a 15 iki ébredő népgyülés- 
nek voltak láthatatlan hallgatói 
is. Nem szellemek, hanem húsból 
és vérből levő valódi élő embe
rek s csak azért nem voltak lát
hatók, mert a — padláson voltak. 
Állítólag 180-an voltak,,akik igy 
hallgatták meg Eckhardtot és 
Lendvait. És azt mondják, hogy 
ők helyeseltek legjobban! A mi
kor ott lenn azt mondták, hogy 
övék a pénz és övék minden, 
összenéztek:

— Nu, azt hittük ezek itt ha
zudni fognak, pedig mennyire 
igazuk van . . .

*

Őszintén bevalljuk, nem min
denhol örültek az ébredőknek, 
így például Sátorhelyen sem, 
amint az alábbiak mutatják.

A várfalon ki volt ragasztva a 
hatalmas ébredő plakát. Két béres 
nézi, az egyik nem tud olvasni 
s ezért a másikat kérdezi:

— Mi e' má' megin'? tán biz’ 
behívó, mer’ azt írják illen nagy 
papíron ?

— Nem a’! az ébredők tartanak 
Mohácson népgyülést. Aszondi, 
hogy ébrendjünk mán.

— Na nekem ugyan ne kele- 
pitááljanak, nem elég korán éb
redünk mi kajnali 2 órakor!? 
Még korábban akarják? . . .

(Á béreseket *•  kelepitálás»-sál 
ébresztik, t. i. az ekevasát verik.)

♦

Lendvainak a szanálásról mon
dott tréfá-a járja egész héten Mo
hácson.



MOHÁCSI HÍRLAP 1924. junius 29
4

— Megkérdeztem egy egysé
gespárti képviselőt — mondotta 

hogy az Istenért, hát mit akar
tok azzal a szanálással, a külföldi 
kölcsönnel, hiszen az országot 
rabigába viszitek!

— Kérlek szépen — mondta 
a kérdezett — a külföldi kölcsön 
vagy sikerül, vagy nem sikerül. 
Ha sikerül, akkor minden rend
ben van. Ha nem sikerül, akkor 
két eshetőség van: vagy talpra- 
állunk önmagunk erejéből, vagy 
nem. Ha igen, akkor minden 
rendben van, ha nem, akkor is
mét két eshetőség van: vagy 
stabil marad a magyar korona 
vagy nem Ha igen, akkor min
den rendben van, ha nem, akkor 
ismét két eshetőség van: vagy 
fölfelé mennek az árak, vagy 
nem. Ha nem mennek, akkor 
minden rendben van, ha igen, 
akkor ismét két eshetőség van: 
vagy kibírjuk, vagy nem. Ha 
igen, akkor minden rendben van, 
ha nem, akkor ismét két eshe
tőség van : vagy belepusztulunk, 
vagy nem. Ha nem, akkor min
den rendben van, ha igen, akkor 
végleg szanálva vagyunk ...

és pedig a Pompadour-ral, melyet 
3-an megismételnek. 4-én és 5 én 
a Hazajáró lélek, 6-án Pompa 
dour, 7-én Ripp van Winkle, 8-án 
Stuárt Mária megy. Hogy mily 
felkészültséggel jön, azt legjobban 
repertoárja bizonyítja, melyben 
még következő részben szenzá
ciós újdonságok, részben soha 
el nem avuió, örökszépségü dol
gok szerepelnek: Mézeskalács 
(a híres látványos operett, mely
hez hasonló diadalt csak a János 
vitéz ért el). Három gracia, Meny- 
asszonyháboru, A vén gazember, 
Vörösmalom, Bolond, Hamlett, 
Rómeó és Júlia, Stuárt Mária és 
Éjjel! menedékhely.

Miután a katonai zenekarokat 
a mindent üdvözítő szanálási 
processus során feloszlatták, Ma
riházy igazgató a budapesti Blaha 
Lujza színház zenekarát szerződ
tette le a saisonra, mely színház
ban junius 29 tői beáll a kéthó
napos szünet s igy ez a civil 
zenekar fog Mariházy áldozatos
sága folytán Mohácson működni. 

— Primicia és esküvő. Ked
ves ünnepség készül julius 6-án, 
jövő vasárnap 9 órai kezdettel a 
ferencrendi zardatemplomban. Ek
kor mutatja be első szentmiséjét 
a mindenható Istennek Uhl Antal 
fölszentelt pap, Uhl József kötél
gyártó mester polgártársunk fia. 
Az uj misés manuduktra dr. Sípos 
István földink, pápai kamarás, 
theológiai tanar lesz. A szentmise

alatt magyar és horvát nyelvű 
prédikáció lesz, melyet a mohácsi 
hívek előtt kedves emlékű P. Ja- 
gicza Javénál, pécsi ferencrendi 
vikárius fog mondani. Kívánatos 
volna, ha a hívek minél nagyobb 
száma venne részt e valóban ritka 
es lélekemelő szentmisén. — Ked
vesen simul ez ünnepséghez az 
ujtnisés fivérének esküvője. Más
nap. hétfőn délután 5 órakor ve
zeti oltárhoz Uhl Ferenc Reiter 
Etuskát. Reiter József dályoki 
földbirtokos leányát. Az esketést 
az ujmisés fivér fogja végezni s 
ugyancsak ő tart beszédet is az 
ifjú párhoz

— Személyi hir. A sötétem- 
lékti megszállás alóli felszabadu
lásunk örömmámorainak emléké
ből egy nagyon szimpatikus alak 
emelkedik ki: Herschmann Károly 
őrnagy alakja. Ó volt a várva- 
várt darutollas nemzeti had-ereg 
Mohácsot megszálló első különít
ményének parancsnoka. A vitéz 
őrnagy ur az elmúlt héten pár 
napot töltött városunkban Schmidt 
Lajosék vendéglátó házánál, de 
már mint névben is magyar em
ber: vitéz Alszászy Károly őrnagy, 
ki bájos nejének nemesi előnevét 
választotta vitézzé avattatásakor 
magvar vezetéknevéül.

— Az egynázi dalárda tagjait 
kérem, hogy julius 5 én, szom
baton d. u. 6 órakor a polgári is
kolában megjelenni szíveskedjenek. 
Brand Ede igazgató.

— Érettségis leányok. A Mi
asszonyunkról nevezet pécsi zárda 
Erzsébet leánygimnáziumában 
Mayer Ilonka Mayer Ferenc pol
gári iskolai tanár leánya, Truka 
Jolán Truka István volt bácsfa- 
pusztai intéző leánya jelesen es 
Nagy Ilona néhai Nagy Kálmán 
hősi halott volt kaszinói vendéglős 
leánya jó eredménnyel tették le 
az érettségit.

— Az uj zirci apát. A Békefi 
Rémig halálával megüresedett zirci 
apáti székbe a rend nagy con- • 

! ventje dr. Werner Adolf volt szé
kesfehérvári, majd bajai és leg
utóbb egri gimnáziumi igazgatót 
választotta be. Dr. Werner Adolf 
1867 május 4-én született s ma
gyar irodalomtörténeti tudásával 
és szakmunkásságával küzdötte 
naggyá magát. Pénteken, e hó 
27-én benedikálták őt apáttá rend
társai és a keresztény magyarság 
általános örömére.

— A Pécsi Dalárda 
ma este a Színkörben 
hang verseny ez.

— A Mohácsi Muzeum Egye
sület alapitó és illetve örökös 
tagjai sorába léptek 25000 K-val: 
Auber Vi'mos, Auber István, Kál- 
dor Oszkár, Schleich Ferenc, Kiss 
Ferenc, Thür József, Wéber Béla, 
Deutsch Kornél, Weiler Zoltán, 
Weiler Zoltánné, Vida Dezső. 
10000 K val: Zalai Béláné, ifj. 
Stollár Ferenc, ifj. Stollár Ferencné, 
Zdillár György, Zdillár Györgyné, 
Ungár József, Glazer József, Gutt- 
mann Manó és Káldor Jenő.

— Halálozás. Néhai Horváth 
Gyula volt versendi körjegyző 
özvegye szül. Bittér Borbála ju
nius 23-án életének 74-ik évében 
Versenden elhalt. Junius 25-én 
temették a lakosság általános rész
véte mellett.

Gatti Antal garai dúsgazdag 
birtokos Garán elhalt. A megbol
dogult a keresztény és nemzeti 

irányzatnak ielkes képviselője volt. 
Különösen a garai r. kath. tem
plom veszítette el benne bőkezű 
Mecénását. Gatti Antal az egész 
község halottja s emlékét nemze
dékek fogjak kegyelettel őrizni.

— A MANSz népünnepélyét, 
bárha minden előkészület meg
tétetett, — a sportünnepélyre való 
tekintettel — későbbre halasztja.

— Tánctanfolyam az Iparos
körben. Kovács tánctanár a pé
csiek kedves mestere jövő hó 5 én 
hathetes tanfolyamot nyit, ahol 
kezdők, haladók, gyermekek dél 
utáni órákban nyernek kiképzést. 
Je entkezni lehet a Fridrich nyom
dában és a Kör igazgatójánál

— Te Deum . . Az iskolák 
kapui bezárultak, az ifjúság szét
rebben a szélrózsa Vainden irányá
ban Az utolsó hetet már jobban 
a szórakozással kapcsolatos isme
retszerzésnek szántak. Majdnem 
valamennyi iskola rendezett egy- 
egy tanulmányi kirándulást. Ez a 
leghelyesebb is. Nagy pedagógusok 
úgy tartják, hogv a földrajz a tu
dományok központja, ezt pedig 
utazások folyamán lehet leggya- 
korlatiabban tanulni és tanítani. 
A mi polgári iskolánk budapesti 
tanulmányújáról már múlt szá
munkban referáltunk, de nálunk 
is járták vidéki iskolások, igy a 
múlt heten egy napon a paksi, — 
másnapon a kalocsai polgári iskola 
látogatott cl a történelmi neveze
tességű helyre, Iiogy a múltak 
emlékein okulva tanuljon jövőt 
teremteni.

— Beiratások az áilami pol
gári fiú- és leányiskolában. 
A beiratásokat a polgári iskolában 
junius hó 30-án, julius 1. és 2. 
napjaiban a következő sorrendben 
tartják meg : junius 30-án és julius 
1-én az egész tandijat fizetőket, 
julius 2 án a közalkalmazottak, 
hadiözvegyek, hadirokkantak és 
tandíjmentességért folyamodók 
gyermekeit írják be. Tandíj, L-- 
iratási es egyéb dijak fejebea az 
egész tandijat fizetők a fiúiskolá
ban 26.700 K-t, a leányiskolában 
25.700 K-t : a közalkalmazottak, 
a hadiözvegyek és a hadirokkantak 
gyermekei a fiúiskolában 9250 K-t, 
a leányiskolában 8250 K-t; a tan
díjmentességért folyamodó fiuk 
7750 K-t; a leányok 6750 K-t 
fizetnek. A felsorolt dijakat — 
amelyek még újabb intézkedés 
hiányában a múlt éviek — tanév 
közben a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium előreláthatólag emelni 
fogja. A beiratásokat minden na
pon délelőtt 8— 11 órák között az 
iskola tornatermében tartják.

— A Mohácsi Polgárok Ol
vasóköre tegnap, junius 28-án 
az aratás megkezdésének, — uj 
egyleti helyiségébe való behelyez- 
kedése és saját uj vendéglőjének 
megnyitása örömére cigányzenés 
estélyt rendezett. — Ez alá a sze
rény cim alá meghúzódó, egyéb
ként azonban erőteljes és egész
séges társadalmi egyesület azokat 
az elemeket tömöríti magában 
egybe, a melyek a megszállás 
alatt a leghazafiasabb és megin
gathatatlan szilárd magatartást ta
núsították s azóta is a keresztény 
és nemzeti irányzatnak legmegbíz
hatóbb tartalékai. Azért szeretet
teljes melegséggel figyeljük abbeli 
törekvésüket, hogy saját egyesü
leti házat szerezhessenek maguk
nak, mert tudjuk, hogy az a ház 
az intranzigens nemzeti érzésnek, 

a hazafias szellemű népkulturánalt 
a megalkuvást soha nem ismer' 
izzó irredentizmusnak meghitt t° 
nyája leszen. — Hivatalos pohár.' 
köszöntő kettő volt: az elsőt 
Schmidt Lajos elnök, a másod 
kát Inkei József szerkesztő mon
dotta, melyeket azonban a netr 
hivatalos pohárköszöntők egesj 
sora követett.

— Részvényjegyzési felhívás 
A „Korona"-szállótól a paprika
malomig, onnan a bari határig és 
vissza naponként esetleg többször 
közlekedő omnibusz járat létesité- 
sére részvénytársaságot óhajtunk 
létrehozni. A részvénytársaság 
vagy saját keretében, vagy vala° 
mely vállalkozóval karöltve tar
taná üzemben a vállalatot legalább 
a nyári hónapokban. A részvé
nyeseknek az anyagi előnyökön 
kívül az lesz a kedvezményük 
hogy csak nekik lesz joguk helyet 
előre lefoglalni. Az omnibuszon 
kis kézi csomagok is szállíthatók 
lesznek. A részvénytársaság első
sorban a szőllősgazdák érdekeit 
kivanja szolgálni, azonban gon
doskodni fog arról is, hogy a 
Csele patakhoz, vagy a Dunara 
kirándulók érdekei is kielégittese- 
nek. (Esetleg a Cseh pataknál 
csónakok is bérelhetők tesznek.) 
Egy részvény ára 500.000 K, 
egy ötöd részvény ára 100 000 K, 
mely összeg julius hó 15-ig fize
tendő vagy Auber Vilmos kezei
hez, vagy a mohácsi pénzintéze
tek bármely ikénél. A kibocsátott 
iv aláírása a részvényjegyzésre 
kötelez, a részvénytársaság azon
ban csak akkor alakul meg, ha a 
szükséges összeg összegyűl. El
lenkező esetben a befizetett össze
get mindenkinek visszatérítjük. 
Túljegyzés esetén a jegyzett rész
vények száma redukálható.

A szervező bizottság nevében: 
Mohács, 1924. jun. 23.

Auber Vilmos 
szőllőbirtokos.

Az eszme életrevalóságát nem 
tudjuk eléggé hangsúlyozni. A 
vállalkozás oly régi és oly égető 
szükségletet van hivatva pótolni, 
melyet, hogy eddig nélkülözni 

i tudtunk, szinte a csudával hatá- 
! ros. Szívből gratulálunk a kezde- 
j ményezőknek és a legteljesebb si- 
. ' ért kívánjuk, hogy elérjék. (Szerk.

Pannónia szalon-sört 
Igyál pajtás először. 
Aztán úgy se vágysz másra, 
Ez kell a szanálásra.

— A Pécsi Dalárda Mohácson. 
Ma érkezik hozzánk, az ország 
egyik legjobb dalárdája, dr. Boldis 
Dezső kir. tanfelügyelő vezetése 

j mellett, hogy Mohács város kö
zönségének, egy minden tekintet- 

■ ben kedves és emlékezetes estét 
szerezzen Aki hallotta őket, a 
pünkösdi pécsi hangversenyen az 
értékelni fogja munkájukat és a 
jóhirüket megalapozó énektudá
sukat. Műsor: 1. Honfidal. 2. Ba
latoni nóták. 3. Zongora, hegedű
gordonka hármas előadják: dr. 
Boldis Dezsőné, Graef Tildi és 
Johann Viktor. 4. Hej rajta, orosz 
gálya rabok éneke. — Nád-Nád 
susogj. — Billegj-ballagj. — Fonj- 
fonj. Finn népdal. 5. Dal a dalról- 
6. Müdalok: énekli Höffler Miéi 
kiséri Graef János. 7. Virág énekek. 
8. Finn dal. — Bölcsődal. 9. Ária. 
— Valse caprice. Hegedűn játsza 
Graef Tildi a budapesti zenészed 
főiskola végzett növendéke, kiséri 
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Jrar/ János. 10- AIagJar n>’elv- 
versen} kar A műsor annyi izlés- 
c, és hozzáértéssel van össze- 
nllogatva. hogy ehhez hasonlót 
Mohácson még nem hallottunk, 

tetbe vesszük, hogy ez a 
^■inkör tágas színpadáról száll 
fe enk akkor hisszük a városunk 
nrraja-nagyja ott ksz. Jegyek jó 
részé elővételben kelt el. Kaphatók 
'- u J s Jenó és Fridrich Oszkárnál, 
valamint vasárnap délelőtt 11 tői 

óráig a Színkör pénztáránál. 
a" tiszta jövedelem részben a pol
gári iskoláé.
° __ Aranylakodalom Pick Dá-

.. es neje szül. IV'olf Róza f hó 
29 én, vasárnap ülik meg házas- 
’aguk’óe ik évfordulóját. Az arany- 
.akcdaiinasok ezt a nevezetes csa- 
„id ünnepet, gyermekeik Molnár 

s Molnár Béla, Molnár La- 
>os és kiterjedt rokonságuk köré
ben ülik meg.

— Tisztviselői lakóházak épí
tése. Folyó hó 23 án a helybeli 
köztisztviselők es közszolgálati al
kalmazottak egy része szükebb 
korú értekezletet tartott a Tóth- 
fele vendéglőben egy oly irányú 
mozgalom megindítása végett, 
mely városunkban házhelyeknek 
alkalmas területek megszerzésevei 
tisztviselői magánlakások építésé
nek lehetővé tételét célozza. Az 
értekezletből a jelenvoltak azt a 
kerelmet intézik az összes hely- 
oeli tényleges es nyugdíjas köz
tisztviselőkhöz. hogy — amennyi
ben a mozgalom célját magukévá 
teszik es a házépítési akcióban 
resztvenni kivannak — ebbeli 
szándékuk bejelentése végett f. é. 
julius hó 2-án délután a belvárosi 
r. kath. iskola tanácstermében tar
tandó értekezleten feltétlenül meg
jelenni szíveskedjenek. Ez alka
lommal készül a házhelyigénylők 
összeírása, mely a julius hó első 
napjaiban városunkban tárgyaló 
0. F. B. kiküldötteknek át lesz 
nyújtva, akit a földigénylők igénye 
tárgyalásával kapcsolatban a ház
hely igénybejelentések egyidejű 
letargyalására a tisztviselők még
kérnék.
Mi az, hogy én úgy hízom? 
Tán mert Lettnigg sört iszom.

— M. F. T. R. hajók jövő heti 
indulási menetsorrendje Mohács
ról. Julius 2-án, kedd Erzsébet 
királyné. 3 án, szerda Deák Ferenc. 
4-én, csütörtök Sas. 5-én, péntek 
Szent László. 6-án, szombat Sas. 
"•én, vasárnap Erzsébet királyné.

— Gyermekek és felnőttek 
egeszszgének egyik legfontosabb 
feltetele a mozgás, de csak az a 
mozgás igazán egészséges, mely 
az összes izmokat egyenlően meg
dolgoztatja, a szivet és a tüdőt 
erősiti anélkül hogy túlerőltetné. 
Legalkalmasabb eszköz e célra a 
legújabb, legmodernebb szoba- 
tornarendszer, az „Universal", 
amely logikusan kiválasztott ter
mészetes és egészséges testmoz
gásaival az egész szervezetet a 
.egjótékony abban befolyásolja. 
Kapható Fridrich könyvkeres- 
kedesben

A szanálás reme. Ma más
ról sem beszélnek, mint a tiszt
viselők legnagyobb réméről, a B. 
listáról, újabban pedig a hasonló 
kaliberű és a létszámcsökkentés
sel koldusbotot juttató felmenté
sekről Ha igazság volna benne, 
ha lehetne csak megközelíteni az 
emberi jogokra épített kívánalma

kat üdvös is lenne. De mit kezd
jen a néhány évtized görnyedő 
munkájában elfáradt, kivénhedt 
tisztviselő ? Hova menjen egy uj 
élet egy más megélhetés megte
remtésére .' A fiatalok még segíte
nek magukon — amint tudjuk 
Keinráth Zsiga, a kör igazgatója 
is a kádár iparról nyert képesítést 
és szerzett iparigazolványt — de 
a többi, az öregek, mihez kezd
jenek? A séta pálca és a koldus 
bot, néha semmiben sem külön
böznek egymástól.

— A Pécsi Dalárda 
ma este a Színkörben 
h anfjversenvez.

— Beiratás. A bajai m. kir. 
állami négyévfolyamu fiú- és női 
felső kereskedelmi iskola jövő tan
évi beirat asai jun. hó 3ü tói jul. 
3 ig lesznek a következő sorrend
ben : Junius hó 30-án jelentkezés 
az 1. évfolyam felvételi vizsgála
tára és beiratkozás a vidéki II. év
folyamos tanulóknak — Julius 
hó 1-én az I. évfolyam írásbeli 
felvételi vizsgálatai (magyar fogal
mazás- és helyesírásból, számtan
ból és magyar es német szépírás
ból), továbbá a helybeli II. évesek 
beiratkozása. Julius 2. és 3-án a 
felvételi vizsgálaton megfelelt ta
nulók beiratkozása az J. évfo
lyamba. — A felvételi vizsgalatra 
való jelentkezéskor be kell mu
tatni a születési anyakönyvi ki
vonatot, ujraoltási bizonyítványt, 
a IV. középiskoláról szóló legalább 
elégséges előmeneteli! bizonyít
ványt (latin elégtelen nem számit 1) 
és ha a jelentkező a IV. osztályt 
nem 1923—24 tanévben végezte, 
a másutt eltöltött időről szóló hi
teles igazolványt. A 11. évfolyamra 
beiratkozóknak az előirt okmányo
kat kell magukkal hozniok. A fel
vételi vizsgálat dija 3000 K ; a 
behatáskor felvételi dij és apróbb 
dijak címén 46.500 K-t kell lefi
zetni, míg a tandíj négy részlet
ben csak szeptembertől esedékes. 
A felvételi vizsgálaton előzetes 
jelentkezés nélkül senki részt nem 
vehet. A beiratkozások ideje na
ponként d. e. 8—12-ig, helye 
Várady érsek-ut 2., Állami Tanító
képző, I. em. 30. — Bővebb fel
világosítást nyújt hétköznapokon 
d e. 9—10 közt a bajai ni. kir. 
állami négyévfolyamu fiú- és női 
felső keresk. iskola igazgatósága.

— A mohácsi államrendőr
ség ügye hétfőn Budapesten a 
főkapitányi értekezleten szerepelt, 
ahol azt véglegesen elintézték. 
Mohácsra egy vezető, két fogal
mazó, egy felügyelő, hat detektív 
és 40 rendőrből álló rendőrségben 
állapodtak meg. Az államrendőr- 
seg idehelyezése előtt még meg 
fogják tekinteni a helyiségeket, 
hogy azok berendezése stb. meg
felelő-e s utána pár napon belül 
itt is vannak.

— A cserkészcsapat felsze
relésére Schmidt Lajos, Lacher 
János 20.000, Fridrich Oszkár 
10.000, Nikolausz 5000, Paár J., 
N. N. 2000, N. N. 1400 koronát 
adakoztak. Hálás köszönet érte.

— A hivatalos postabélyegek 
használata 1924. évi junius hó 
30 ával megszűnik és ez évi julius 
1-től az állami és törvény hatósági 
hivatalos levelezések postadijai 
átalány alapján egyenlitendők ki. 
Az átalányozott küldemények fel
adásához egy a feladó által be
szerzendő és az előirt rovatokkal 

ellátott, lapszámozott és a posta
hivatal vezetője által hitelesített, 
feladókönyv használandó. Kapható 
Fridrich Oszkár könyvkereskedé
sében.
Nem most mondják először, 
Hogy legjobb a Lettnigg sör.

— Az elüljáróság közlése. 
Az elüljáróság értesíti úgy a hely
beli mint a környékbeli szőlős
gazdákat, hogy Mohácson újból 
működésbe lép a bizományi szén- 
kéneg kiosztás, ha a szőliőtulaj- 
donosok kellő számban jelentkez
nek szénkéneg rendelese végett. 
A szenkeneg ara métermázsánkint 
— beleszámítva az összes szállí
tási, forgalmi adó, biztosíték, ke
zelési és egyéb költségeket — 
körülbelül 1. Í00 000 korona lesz. 
Aki tehát szénkénegre igényt tart, 
azt az elüljáróságnál még e hét 
folyamán fe tétlenül jelentse be. 
A bejelentések Leovics János köz
ségi bírónál eszközlendők.

— Mesterséges édesítő köz
forgalomban. A kincstár közfo
gyasztási célra mesterséges éde
sítőt hoz forgalomba s ennek áru
sításával minden kereskedő foglal
kozhat, aki erre engedélyt kér. 
Az engedélyt a m. kir. pénzügy
őri szakasz adja meg. A nagybani 
és kicsibeni ár közötti különbség 
198%.

—- Hirlapárverés az Iparos
körben. A Mohácsi Iparosok Ol
vasóköre vasárnap délután 5 óra
kor tartja negyedévenkint szokásos 
hirlapárverését.

— Első Mohácsi Műszaki 
Üzem Deák-tér 143., telefon 83. 
Cégtulajdonos: Schaffer 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.

— Cserkész mozgalom indult 
meg városunkban, hogy a ma
gukra hagyatott és dudvaként fel
burjánzó iparos ifjúságot, egy 
táborba tömörítse, szebb életre, 
tisztább felfogásra, hazafiságra, 
szeretetre és fegyelemre tanítsa. 
A cserkészet mint a jövő álmok 
megteremtője, ma is már érezteti 
hatását. Különösen ott, azokban 
a zugó zuhatoló nagy városokban, 
ahol ezrével szívja magához a 
lelket ölő, testét sorvasztó gyár 
óriás a jövő nemzedek bimbóit. 
Ott, ahol az elet vihara suhan a 
munka rabjai felett, ahol a kenyér 
ezer gondja sulyosodik a páriává 
vedlett ember atomra, elfelejtik az 
otthon melegét, a szülői szeretetet, 
az iskola tanítását, mert az idegen 
istent imádók hazug jelszavai, 
álnok, délibábot kergető hamis 
ígéretei kiölik a szívből a patinás 
érzések tüneményes erejét és a 
lassú sorvasztó méreg biztosan 

( öl. Ezt megakadályozni, a gyer
mek lelkeket a való élet küzdel
meire megtanítani, az isteni hata
lomban való hithez visszatéríteni, 
de legfőképen a szeretet lángját 
felgyújtani van hivatva a cserké
szet. Ez nem katonai alakulat, ez 
nem politikai szervezet, hanem az 
ép test megóvása, a lélek fenségé
nek megtartása. Az utcának, a 
detektív drámák mérgének hirdet 
harcot a cserkész törvény, de 
harcot hirdet minden tultengésnek, 
mely a társadalom a közrend meg

bontására irányul, dr. Frey János 
apátplébános és munkatársai csüg- 
gedést nem ismerő erővel munkál
kodnak ezen es remélni merjük, 
hogy a mi cserkészének is hama
rosan megjelennek Mohács utcáin.

— A hálás Baja. Báján augusz
tus 10-én avatják fel Tiirr István
nak, a 48 as szabadsagharc nagy' 
tábornokának síremlékét születése 
100 éves fordulóján Hát nagy 
ember volt Türr István, a szabad
ságharc egyik legszimpatikusabb 
alakja volt, szobrot is megérde
melne, nemcsak síremléket, de 
végtére is a vérbefujtott szabad
ságharcnak csak egy epizódalakja 
volt Ha őt megtiszteli városának 
kegyelete szép és nemes dolog, 
de az a 24 ezer hősi halott, mely 
Mohácsnál vérzett el a hazáért 
még is csak több egy Türr István
nál s ezeknek sírja négyszáz év 
óta jeltelen. Tanuljunk leikesseget, 
haladatosságot Bajatói'.

A koporsós vándor.
(A belegi fekete isstoij előadást yonn.
Horvátnádaljai szavahihető,meg

lett emberektől halottam a vonat
ban, hogy két héttel ezelőtt Kör
mendről karácsfai emberek men
tek szekéren haza. A nádaijai 
vasúti átjárón túl, ott ahol emel
kedni kezd az országút, az esti 
szürkületben feltűnt a pipaszó 
mellett tovahaladó atyafiaknak, 
hogy a szekérrel versenyt halad 
egy fehérhaju öregember, aki a 
vállán egy meglehetősen jókora 
fekete koporsót cipelt Az embe
rek egyike leszól az öregnek

— Tegye fel, urambátyám azt 
a koporsót, maid mi elvisszük .

— Ne kisértsétek a jó Istent I — 
volt a válasz.

A fehérhaju öreg latható erőfe
szítéssel cipelte tovább terhét, 
majd felérve a dombra, a kis ká
polnánál tágranyilt szemekkel, re
megő ajakkal beszélni kezdett

— Mennyi Istenaldas . . . Hul
lámzó vetések, de jaj! . . . nem 
lesz aki learassa 1 . . . Rettenetes 
pestis aratja le előbb az embereket 
es nem marad senki, aki Peter- 
Pál után megpengesse a sarlót

A pipázó parasztok megremeg
tek a szekérülésen, a gyeplüs a 
lovak közé vágott. Még egy utolsó 
pillantást vetett a társaság hátra, 
de Uram fia . . a koporsós ván
dornak hire-hamva sem volt Ti
tokzatos fényesség derengett a kis 
kápolna körül ... A kocsis ke
resztet vetett s megegyszer a lo
vak közé vágott. Örüt iramba kap
tak a lovak, a titokzatos, atkozott 
jelenség lidércnyomásként fekszi 
meg a szekéren gubbasztó atya
fiak lelkét, nem tudja onnan ki
rázni a félelmet az idóközönkint 
magasba zökkenő kocsikasos jár
mű sem Hét nap, hét éjjel nyomta 
mindegyik ember az ágyat, mig 
ki nem izzadták magukból a lá
tottak feletti rettenetes izgalmat.

A napokban a jáki erdő fáinak 
árnyékában, ott az ut mellett, fa
vágók találkoztak a fehérhaju, 
rezgőajku öreggel. Koporsón ült, 
mikor az emberek meglátták. Gyö
keret vert mindegyik laba . . és 
csak annyit hallottak, hogy . . . 
„vágjátok ki az erdőt, csináljatok 
koporsót, sok, sok koporsót . . .“

A belegi fekete asszony mon
dotta el mindezt, az ő lelkén szá
rad, ha nem mondott igazat 
Ha sört csapol a Lettnigg, 
Újra vágyom születni.
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—_ A hordár kérelme. A mo
hácsi 1 es számú és egyetlen 
hordár járt szerkesztőnknél és 
azon panaszkodott, hogy bár neki 
hatósági engedélye van s igy fog
lalkozása után adót fizet, a ható
ság elnézi, hogy suhancok s facér 
személyek kapkodjak el előle a 
munkát. Ez pedig egyszer arra is 
vezethet, hogy jel nélküli, szám 
nélküli suhanc elszökik a rábízott 
dologgal Megnyugtattuk a hor
dárt, hogy hiába írjuk meg, úgy 
sem fog senki sem intézkedni, 
mig csak az allamrendőrség meg 
nem kezdi rcndcsinaló munkáját.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. junius hó 20 tói 
1924. junius hó 27-ig. Születések: 
Fekete István, Dávid Julianna, 
Kiss Terézia, Tompity Mária, Bud- 
zsáklia János, Petrovics György, 
Weiner János, Hermann Magdolna. 
Házasságkötés: Jakobovics Jakab 
és Kiéin Katalin. Halálozások: 
Kisztner Miklósné 70 éves, Bertics 
Illés 64 éves, Vidak János 68 éves, 
Brenka Ferenc 12 hónapos, Bényei 
Erzsébet 7 hónapos, Dallos Mária 
5 hónapos, Ginder György 48 
eves, Weiner János 2 napos.

Potyázók.
Nem lehet szó nélkül hagyni 

egyesek viselkedését, kik habár 
azt hangoztatják, hogy szeretik 
a sportot, — ellenségei annak, 
mert végignézve egy mérkőzés 
kerítésen kivül álló <potyaközön- 
ségén», nagyon sokat látni, kik
nek nem kerülne nagy megeről
tetésébe a 6000, vagy különösen 
3000 és 1000 korona lefizetése. 
Jómódú, intelligens emberek ké
pesek potyázni a kerítésen kivül, 
mikor anyagiakban nem túlsá
gosan bővelkedők megfizetik a 
belépő dijat. Békeidőben egy-egy 
mérkőzésen 20—30 korona is 
megmaradt tisztán, ami akkor 
nagyon szép pénz volt és ma 
úgy áll a dolog, hogy a rendező 

j egyesület 200—300 ezer koronát 

ráfizet a mérkőzésre. Miből ve
gye már most meg a cipőket, a 
dresszeket és egyéb drága fel
szerelési cikkeket? Éppen a fel
szerelés hiányossága miatt nem 
foglalkoztathat több csapatot, 
melyekből azután szükség ese
tén pótlást találhat, nem is szólva 
arról, hogy nem tömegsport és 
nem testnevelés az, hogy 11 em
ber játszhat csak. Ma nem mer 
az egyesület komolyabb, drágább 
csapatot lekötni, mert esetleg pár 
hónapig érzi kasszája a nagy 
megerőltetést, vagy nagy kínnal 
tud egy mulatságon — az ilyen
ben már kimerült közönségtől 
— pár garast szerezni.

Szomorú kép, reménytelen ki
látás a jövőre. Ha ez igy megy, 
el fog pusztulni a vidéki sport, 
pedig ez képezi az igazi amatőr 
sportot, mert a pesti százmilliós 
bevételekkel disponáló egyesüle
tek már nem sportot űznek, azok 
már üzletet csinálnak.

♦

A Budapetti Egyetemi A. C. 
vasárnap, julius hó 6-án délelőtt 
a magyar hajóval érkezik, hogy 
délután a Leventével mérkőzzön.

1924. junius 29

Ez lesz az első alkalom 
pesti csapat jön Mohács i 
BEAC németországi túráid, l 
fejezve érkezik hozzánk és ti 
csapatát - mely jelenleg |e± 
sebb összeállítása — szerenli'0, 
a Levente ellen. Különösen ? 
gyón jó a csatársora és iJa 
Leventének nagyszerű alkalJ 
kínálkozik arra, hogy e||. nfelétJ 
tanuljon, ami különben az eoé 
mérkőzésnek legfőbb célja E 
a Körben, - hogy a leányod 
áldozhassanak a sport oltárán 
tánc lesz. Az egyetemisták kitüni 
táncosok hírében állanak. °

A Bajai * Turul* S. E. 
holnap délután a «Testvériséc 
S. E. ellenfele. A <Turul* nagyol 
jó erőt képvisel és rövid paS52. 
játékos stílust játszó csatársora 
különösen veszélyes. A < Testvé
riség* ha minden erejét latba 
veti és lelkesedéssel játszik, meg
akadályozhatja a «Turul* győ. 
zelmét.

LaplulaJdonoR és kiadó:

F kID RIC H OSZKÁR

hírdeté/Ek
Értesítés.

Még két év előtt a Kormányzó ; 
ur kezdeményezésére országos ; 
mozgalom indult meg az általá
nos nyomor enyhítése céljából. 
Ebből az alkalomból, Mohács 
nagyközségnek az Ínség akcióhoz i 
való köteles hozzájárulásaképen 
a községben adózókra sommás- 
san 12 waggon búza vettetett 
ki, mely az egyes adózókra ál
lami acójuk arányában rovatott 
ki. A kivetett búzamennyiségnek 
kb. fele része a hazafiasai! gon
dolkozó és érző adózók részéről 
be is szállíttatott, másik fele 
része azonban még a mai napig 
is hátralékban maradt. Miután 
illetékes helyről nyert értesülé
sünk szerint a belügyminisztérium 
a közbevetett felebbezések eluta
sításával, úgy a sommás mint az 
egyéni kivetést jóváhagyta, most 
a hátralékos búzamennyiséget 
végrehajtás utján már a napok
ban be bgják hajtani. Az inté
sek már ki is adattak, azokat 
nyomon követi a zálogolás, az 
akadékoskodóknál a zálogtárgyak 
behordása és ezek nyilvános j 
elárverezése.

Az elüljáróság- 

00[ö][ö][ö][ö][ö][ö][ö][öl[ö][ö] 

ELADÓ
3 drb kb. 20 hectós 
kád, 4 drb nyitott 
hordó, 2 drb diófa. 
Tudakozódni lehet NAGY MIKSA 
börkereskedésében. Ugyanott 
egy jó házból való fiú tanonc- 

nak fizetéssel felvétetik.
@[REE[ö][a[ö][ö][g][ö][ö][ö]

arveres.
Gruber Mátyásné és Télinger 

Ilona mohács-szigeti lakosok a 
tulajdonukat képező 8 HP erős
ségű lokomotív és a hozzátartozó 
cséplőszekrényt az összes fel
szereléssel tulajdonközösségmeg
szüntetése céljából 1924 julius 
5-én délután 3 órakor Rák-utca 
1533. sz. házban nyilvános árve
résen a legtöbbet Ígérőnek el 
fogják adni. A garnitúra bármely 
napon ugyanott megtekinthető. 
A vételár 10° 0-ka bánatpénzként 
azonnal lefizetendő. Egyéb iize- 
tési feltételek megtudhatók dr. 
Német Kálmán és dr. Schmidt 
Miklós mohácsi ügyvédeknél.

Egy Révai Lexikon
I-XI-ig

jutányos áron eladó. Megtekinthető 
a kiadóhivatalban.

* ••_________ ___________ _____ r(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

w — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -OZV. SZÍVÓS ANTALNE 
órás, ékszerész és látszerész 
MoháCS, Király-utca 195. sí.

Mindennemű arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák. 

SZEllíiVEtt Í'J fii, 
orresiptetök, bormérők, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

---------
M1UU

l

A Jenyei dűlőben levő 2 hold 

szőlőmet, 
présház és pincével szántó

földért elcserélném.
Cim megtudható a kiadóhi

vatalban.

DTABÁ egy teljesen uj puha- 
DLAvu FA HÁLÓSZOBA BUTO.t

BÖYEBBET
SZEIDL JÁNOS

FODRÁSZMESTERNÉl.
7 ■ —<

erdei AKÁC MEZ
k ;i p t <5:

BALOGH PÁL
fűszer és csemege kereskedésében.

IS: -r--------

♦KIi
*

I

-- --------------------------------

Tánctanfolyam
Értesítem a mélyen tisz

telt szülőket, illetve az ifjú
ságot, hogy julius 5-én 
az Iparosok Olvasókörében 
felnőttek részére este 8 órai, 
gyermekek részére délután 
6 órai kezdettel 

tánctanfolyamot 
nyitok. Beiratkozni lehet 
Keinráth Zsigmond köri 
igazgatónál és Fridrich 
Oszkár könyvkereskedésé
ben. Teljes tisztelettel

Kovács József 
okleveles tánctanár. 
l<--------—

■

•v* •v* •v* •C**

Eladó szigeti földek.
A csebei dűlőben 3400 
szántó és gyümölcsös I szoba, 
konyha, istállóval. Csókában 
1000 Q-öl szántó és konyhá
kért. Sárosban 1400 Q-öf 
szántó. Bővebbet

Tóth János
asztalosnál, Deák-tér.

-v- -C- -C- •ö- •&* -v-
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Hirdetmény.
1 mohácsi r. kath hitköz- 

ség elnöksége már egy ízben 
záros határidőt tűzött ki arra, 
hntn’ az újból temetkezési helyül 
kijelölt VII., Vili, és IX. parcel
láról a síremlékeket a hozzátar
tozók vigyék el. Mivel sokan a ki
tűzött határidő után jelentkeztek, 
s‘hitközség méltányosságból uj 
határidőt ad a síremlékek elvite
lt Felhivatnak ennélfogva az 

érdekeltek, hogy legkésőbb folyó 
fii julius hó ó-iga síremlékeket 
vigyék ei, mert ezen újabban 
adott határidő letelte után az el
nem vitt síremlékek el fognak 
írvereztetni.

A r. kath. hitközség 
elnöksége.

A föhercegi Csonka-bellyei 
uradalom sátorhelyi gazdasága 

részére 

GAZDÁSÁGI GÉPÉSZT 
óbaji alkalmazni, aki gazdasági gépek, 
cséplőgépek. gözekek javítását érti. 
Jelentkezők fizetési igények megjelölé
sével es eddigi működésről szóló bi
zonyítvány másolatokkal küldjék aján
lataikat a Föhercegi Jószagigaz- 
gatósagnak Sátorhely u. p. 
Mohács, címre.
iiR*iic*iiisiiaaaaisaaai ■■■laiaiiiiaiiiaiiaaaiii 

E LADÓ
10 darab HASZNÁLT 
HORDÓ 30-tól 200 literig, 
1 darab JÉGSZEKRÉNY 
1 drb FEHÉR GADROB 

szekrény.
Cim a kiadóhivatalban. 

!!!!!!■■■■■■■■■■■■■■■■■■ l,|,*>>>aaaaaaaaaaaaaaaa

CSERNAVÖLGYI 
szénsavval telitett forrásvíz 
v országos chemiai intézet vegyelem- 
zcsi bizonylata alapján kitűnő asztali 

□ oorviz. Hathatós szornjcsillapitó.
_ vs/er fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
u 110 1,al> Egyedüli gyártója:

ozv- Kiss Alajosné, Mohács.-- »
Bérbe keresek 3—5 
szobás lakást vagy 
házat. — Ajánlatokat 
.,BUZA AUP0N“ a 

kiadóhivatalba.

FRÁNKL ÉS HORVÁTH^
MECHANIKAI MŰHELY ÉS ÜZLET 

________ BAJA.____________  
...... A*ánl*a dusan felszerelt raktárát kerékpár, varrógép, 
kotogep, fegyver és ezek alkatrészeiben. Szakszerű, olcsó 

és pontos javító műhely.

LFilz és téli munkákhoz kötőgépek raktáron

—--------------—

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezá
rására alkalmas gép.

£
sa

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR ■ 
könyvkereskedésében, MOHÁCS. H

Jim ililliiiiniw

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. 

Cim a kiadóhivatalban.

| Első Mohácsi Műszaki Özem {
JAVÍT író- es varrógépét. 

KEREKPÁRT.
FEGYVERT. 
SZIVATTYÚT, 
FESZMERÖT.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktára.

Scháffer Károly 
technikus.

__________________________________

L

/•-----
j A MELTZER drogéria 
| tavaszi cikkei: 
| Marx-féle szalmakalap 
I lakk, fényes és matt
i Linóleum ...
t MARX féle Borostyán ’•

Zománc dW
J Marx-féle zománclakk 
i konyha és kerti bútorokra.
* Padló (parkett) fényesítő és 
i padlóbeeresztó paszta.
K Gyogycognae,likőrök és likór- 
í eszenciák.

* Reklám árak! Telefon 128.

Elaidló
egy öl kemény tűzifa.

Cim a kiadóhivatalban

Vulkanizálok 
kerékpárgummikat 

jótállás mellett.
Bezerédy IstYán

mechanikus.
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Értesítés.
Van szerencsém a m. 

t. hölgy' közönséget érte
síteni, hegy Budapestről 
megérkeztem és működé
semet ismét megkezdtem.

Jdeiglenes lakásom 
Keinráth Jsigmcnd pos
taellenőrnél, Jfrany Já
nos utca 1202. szám. 
Színház mögött.
perez €mma 

diyatárusnc.

Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

.... 290.000
. 260.000
. 260 000

Búza
Zab
Rozs
Tengeri morzsolt uj 270.000
Árpa .... 280.000
Bab .... 500.000

K 
K 
K
K 
K
K

E héten csak SGHMIDT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

Vasárnap délután 
azaz június 29-én 

csak SCHMIDT gyógyszertár 

lesz nyitva.

1 ~ .7

I ' ■ '9

®®®®®®B®®®®0
Egy 4-es

Wertheim-Cassa 
és irodai bulorok eladók 

Weinacht Sándornál.

ELADÓ.
A Czernik dűlőben 1189 
□-öl szöllö, ugyanott 847 
□-öl lóherés eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

□

I

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

Kiváló tisztelettel
WoM. SPULLER MÓR

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

darabok eladók.

®®®®B®®®HB®®
Egy jó karban levő fehér 

gyermekkocsi 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

I

I. rendű sásmentes 

s x é na 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

■s

□ o □
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VORISEK LAJOS
Dl V ATÁRUHÁZA 

MOHÁCS.TELEFON 127. TELEFON 127.
—— ■ h

□
Vadászfegyverek
barnitását jótállás 

mellett vállalja

BEZERÉDY ISTVÁN
fegyvermüves.

□
□ □ o
Ij búzát 
magas árban veszünk 

,.FUTURA“ 
TELEFON 84.

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

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

kendők,

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-rldikül 

és pénztárca, rövidáruk,

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak !

r———r—
Első Mohácsi Műszaki üzem
Deák-tér 143. Telefon 83.

Cégtulajdonos: SCHAFFER KÁRORY technikus.

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

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.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

mellett készülnek 

HORVÁTH GY. ÉS FII 
fogászati műtermében és laborator ninsbis 

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

LYidékiek azonnal kielégittetnek.
- —

2 kiló használt mflií 
I kiló finom kenyérlisztet ii 
Landaner gőzmalom, Moháts,

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplöje, 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.

EI a <1 ó
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó.
HOLICSKA JENŐ

ö és • •

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

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

Továbra a világhírű 
Zeiss Púnktól 

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

saját műhelyemben pontosan 
készítek. ___ _

Kiváló jó bor, must, tej és szeszmerőkbil 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ állandó raktár.

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY
BÉLÁNÁL

Jegygyűrűk, keresztelő es nasza 
nagy választék.


