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Levél Szerkesztői iöz.
(1 'olvtat'í*.')

A bátrak, erősek, önzetlenek, 
akik emezekkel szemben útját 
igyekeznek állani a pusztító mun
kának, kevesen vannak még, de 
számuk folyton emelkedik. Mert 
a tévedések ura'ma soha sem 
tartott még sokáig. El fog jönni 
az idő, mikor a keresztény ma
gyarság észbekap és ott hagyja 
a hamis prófétákat, akik a libe- 
rálizmus, polgári szabadság, jog
egyenlőség s más frázisok örve 
alatt akarják a maracék magyar
ságot még koldusabbá tenni.

Nincs jelszó a múlt történeté
ben, melynek cégére alatt annyi 
igazságtalanságot, zsarnokságot, 
szédelgést, jogfosztást követtek 
volna el, mint a liberálizmus ne- 
vében. A korrupció melegágyát l 
a liberalizmus jelszavával vetették ; 
meg. Mindent szabad és lehet j 
csinálni az országban, mert ez 
liberális. Semmi megszorítás, I 
semmi ellenőrzés, semmi beavat
kozás. Börzéhez, sajtóhoz, nagy 
jövedelemhez, szédelgő kereske
delemhez, bevándorláshoz nem 
szabad nyúlni, mert az a libera
lizmusba ütközik. És reakció, 
maradiság, klerikálizmus mindaz, 
a minek célja, hogy a keresztény 
magyarságot is levegőhöz jut
tassa. Reakció a magyarság érde
keinek szolgálata, reakció a nem
zeti öntudat ébredése. Annyira 
liberálisak voltunk, hogy majd 
belepusztultunk. E jelszóval ütöt
ték agyon a modern haladás és 
szociális berendezkedés legszebb 
eszményeit. A liberálizmus nevé
ben koldustarisznyát akasztottak 
a magyarok ezreinek nyakába, 
vándorbotot adtak kezébe s a 
szabad költözködési jognál fogva 
Amerikába mehettek. A liberáliz
mus nevében a kazár kaftánok 
légiója özönlött be a vereckei 
szoroson s miután a kaftánt le
téve bőrkabátba bújtak, autón 
száguldtak az ország fővárosá
ban az uj honfoglaló «magyarok.* 
Itt aztán ugyancsak a liberáliz
mus nevében rátették kezüket a 
nemzet ütőerére, hihetetlen szí
vóssággal és mohósággal hatal
mukba kerítették a közvélemény 
irányítását a napi és időszaki 
sajtó révén, céltudatosan elterel
ték a nemzet figyelmét sírásói
nak aknamunkájáról. ,

A nemzet hivatott vezérei pe
dig biinös nemtörődömséggel 
nézték a keresztény magyarság 
gazdasági és szellemi lerongyo- 
lódását. Mint a süketnéma a han
gok iránt, oly érzéketlenek vol
tak a nemzeti lét és nemlét kér
déseivel szemben. Egy közjogi 
kifejezésért késhegyig menő vitat 
rendeztek, de a legégetőbb szo
ciális igazságtalanságokat nem 
orvosolták. Díszes ünnepélyek
ben akkor sem volt hiány. — 
hol méltóságosra keményített áb- 
rázattal szónokoltak a magyar 
szupremációról, a harminc millió 
magyarról, az ország Nagy Lajos 
korabeli határainak visszaszerzé
seiül, az ősök üiCsőbégérül é- 
kiválóságairól — s a szépen fésült 
beszédeket rendesen Széchenyi 
igéivel fejezték be: < Magyarország 
nem volt, hanem lesz!» S mig 
igy beszélt, mig ismételgette Pe
tőfi szavait: 'rabok tovább nem 
leszünk!*, — a bevándorolt ka
zárok egyre szorosabban hurkol
ták nyakára a rabság láncait. Az 
államfentartó, ősi lakosság lábai 
alól a liberálizmus kihúzta a föl
det és kufárok kezére játszotta. 
A szabad ipar és kereskedelem 
tág kaput nyitott a kontárságnak | 
és csalásnak, tönkre tette a kis
ipart, rossz hírbe hozta kereske
dőinket. A szabadverseny pedig 
rászabadította a gazdaságilag erő
set a gyengére, a szívtelen tőkét 
a munkásra, akit az kizsákmá
nyolt, nyomorúságba döntött, 
gonosz izgatok karjaiba és felfor
gató tanok táborába hajtott, 
sztrájkba, lázadásokba és végül 
osztályharcba kergetett. Innen 
eredtek csaknem összes társa
dalmi bajaink.

S ezt a «polgári szabadságot, 
jogegyenlőséget* reklamálja a t. 
cikkíró?! Kiknek a nevében? Ki
nek kell az olyan jogegyenlőség, 
mely az ország öt percentjének 
a gazdasági és szellemi téren 
való teljes garázdálkodását je
lenti ? Elég volt már a haladás, 
a felvilágosultság cégére alatt 
űzött nemzetgyilkos szédelgés
ből ! A hatóságok és kü önféle 
rendészeti apparátusok nem en
gedik meg, hogy a mérget sza
badon árulhassák, vagy hogy a 
gyermekek és gonosz emberek 
tűzzel szabadon játszanak. Más 

doiog a kémia és gyufagyártás 
szabadsága és más a méregke- I 
verés, meg gyújtogatás szabad
sága. De a magyar országlási 
tudomány hivatott őrei — Má
tyás király lustáit megszégyenítő 
nemtörődömséggel nézték azt a 
méregkeverést és gyújtogatást, 
mely a «k7/ű^», >Huszadik szá
zad », <Nyugat^, «Népszava», 
' Pesti Hirlap» hasábjain nap
nap után megjelent s melynek 
célja a keresztény Magyarország 
felforgatása volt . . .

♦

De hat mikor ébred már a 
keiesztény magyarság hivatásának 
tudatára? Mikor kel már föl mind 
egy szálig a hamis próféták lá
baitól, hogy megújítsa ősi, nem
zeti értékeit és keresztény ma
gyar mivolta szerint kezébe ve
gye állami és nemzeti életének 
irányítását! Mikor értik meg a 
vezetésre történelmileg hivatott 
osztályok, hogy a magyar fajnak 
uj erőre támadását hirdetni és 
sürgetni, nem demagógia, nem 
lázitás, nem klerikálizmus, nem 
antiszemitizmus, hanem nemzeti 
kötelesség, hungarizmus.

Mert mi mindnyájan felelősek 
vagyunk hazánkért, kultúránkért, , 
nemzeti eszményeinkért, melye
ket szervezett kozmopolita banda 
támad. Felelősek vagyunk min
denért, amit apostolok, vértanuk, 
hősök, szentek itt alkottak. Fe
lelősek vagyunk a keresztért és 
evangéliumért, melyet Szent Ist
ván ránk hagyott.

Vagy eltemessük azt a kardot, 
mely a keresztény civilizációt 
védte?

Prédára bocsássuk templomain
kat s oltárainkat?

Megtagadjuk történelmünket és 
vérünket ? Azt a vért, mely hazát 
szerzett?

Nem!
Ezt nem tehetjük!
Nem tehetjük még akkor sem, 

ha a vakok maradinak néznek 
bennünket.

Nekünk e kincsekért meghal
nunk is kellene, mennyivel inkább 
élni kell azokért, — élnünk, küz- 
denünk. Ez a tudat lelkesítse és 
tegye kitartókká az öntudatra éb
redt magyarságot. S egyesítse 
őket az a nagy reménység, hogy 
egy különb uj nemzedék veszi 
kezébe a keresztény regeneráció 
zászláját. Az utóbbi évtizedek 
nemzedékeinek lelkét a liberaliz
mus, közönyössé, blazirttá és 
üressé tette; hitetlenségükben 
nem látták meg a magyar érde
keket, nem fedezték fe. a magyar 
veszedelmet. E hanyatló nemze
dék helyébe most friss, bátor, 
nagylelkű ifjúság lép, mely egé
szen keresztény és nemzeti. Lel
kében meggyökeredzett az ese
mény és atyáinak szenvedéseiből 
is hinni, rajongani s áldozni ta
nult. Az ilyen ifjúságnak mond
juk a szentirás szavát: hagyjátok 
a holtakat eltemetni! Hagyjátok 
a liberális Magyarországot, hadd 
temesse el a hitetlenségbe és 
koldusságba vezető elveit s he
gyébe aztán maga-magát, ti pedig 
jöjjetek az erős utakon, amelyeken 
a bátor kereszténység, s Magyar
országot a magyarság számára 
biztositó ezeréves élni akarás jár...

*

De nem folytatom tovább igen 
tisztelt Szerkesztő ur, mert már 
úgyis próbára tettem szives tü
relmét. Mindössze csak az volt 
a tervem, hogy pár szóval indo
koljam annak az irányzatnak jo
gosultságát, melynek képviseleté
ben Lendvai István igen tisztelt 
barátom és Eckhardt Tibor Mo
hácson jártak. Nem akarom a 
Dunavidék cikkíróját meggyőzni; 
gyengének érzem magam ahhoz, 
hogy ilyen emberfeletti feladatra 
vállalkozzam, de tán a szabad
ság nevében senki nem veszi 
rossz néven, hogy pár megjegy
zést tettem írására. S ha az ő 
Írásának finomságát az irásmüvé- 
szetben való jártasságát nem tud
tam eltanulni, ez nem a jószán
dékon, hanem a betűvetésben 
való ügyetlenségemen múlott.

Szerkesztő Úr tisztelő hive:

Kriton.



A vasúti forgalmi akadályok 
miatt elmaradt szerdai előadás 
után végre csütörtökön tényleg 
színre került a fővárosi Operett 
Szinltáz szenzációs Pompadour-\a. 
A darab a XV. Lajos udvarának 
élveteg világából elejtett töredék, 
tele sikamiósságokkal. A szerep
lők mind régi ismerősök: a cím
szerepben a kitűnő Gyöngyőssy 
Mary val, kinek kecses, szilhuet- 
szerü exterieurjéhez nincs a tel- 
hetetlenül élvvágyó Pompadour 
asszony vaskos szerepe írva. 
Földváry Sándor(Renée), Szigethy 
Bandi (király), Erdélyi Mihály 
(Maurepas) mind a régi jó erők. 
Itt van aztán a kis Szigeti Annus 
is, kit a tavasszal oly fatálisán 
összetévesztettünk az Alapi stag- 
gionéjában szerepelt Baán Lilivel, 
kihez azonban tényleg csalódásig 
hasonlít. Így is csak egy vén 
színházi sakál járhat, ki csak a 
sugólukon innenről ismeri a mű
vésznőket.

A második és harmadik fel
vonás díszletei tényleg újak és 
szépek, az orcheszter azonban 
nem ragadja el a zeneszakértő
ket. Az előadás 9 óra felé kez
dődött, a mit a villanyszerelés 
nehézkességeivel mentenek, de 
remélhetőleg a jövőben nem igy 
lesz, mert sokan vannak, a kik 
nem éjféli hazajáró lelkek.

— Sportmulatság. A Mohácsi 
Levente Tornaegylet vasárnap 
de után a BEAC mérkőzésével 
kapcsolatosan nagyszabású sport 
ünnepélyt tervez az Iparoskörben. 
A „nagyszabású1* jelző ezutial 
nem hókuszpókuszuk sorozatát 
jelenti, hanem nagyszabású szóra
kozást és táncot. Mert valjuk meg 
őszintén. Szép a műkedvelő elő
adás, szép a kabare-estély, de bi
zony a leai;\ ok mégis csak a 
táncot 'ártják a világ legszebb 
mulatságán tk. Énben pedig mos
tanában alig volt részük es a fehér 
leanyszobák minden alma, minden 
vagya estetői a reggelig tartó 
boszton, van-step és csárdás mu
zsika körül jár. A Levernek ezt 
akarják megszerezni a mohácsi 
leányoknak a vasárnapi mulatság
gal, ahol csak tánc es újra tánc
lesz. Közben egy kis szerpentin 
es konfetti csata, lengyelvásar, de 
csak annyi, hogy az ici-pici női 
lábak kissé kipihenjék magukat. 
Ei re bizony nagy szükség lesz, 
mert a Levernek erősen fogad- 
koznak, hogy öt percig sem fog 
ülni egy leány sem egész éjszaka. 
Az egyetemisták meg valóságos 
rémhíreket küldenek előre tánctudá
sukról, amit trenírozott lábaikról 
el is hiszünk. Kezdete este ó , 
vege reggel 5 órakor esetleg 6 kor.

— A m. kir. állampénztár 
ez utón hivja fel az összes tény
leges és nyugdíjas közalkalma
zottakat, hogv julius hóra eső 
illetmény előlegeiket julius 10-ig 
annal is inkább vegyek fel, mert 
e határidő után azok felvétele 
már körülményesebb lesz s a fel
merülhető nehézségek miatt csak 
magukat okolhatják.

TARCA
Austráliából.

A „Mohácsi Hírlap * eredeti tárcája.

Lapunk egy barátja tisztelt meg 
bennünket két alábbi levéllel, me
lyet érdekességénél fogva, a csa
ládi vonatkozású dolgok elhagyá
sával alábbiakban közlünk le:

Villa Tynwald, Orange Avenue 
Canterbury, Melbourne Austrália 

április 5. 1924.
Kedves Pali!

A mint átveszed e levelet a 
postástól, bizony fogsz csodál
kozni ! Hogyne, ha a világ má
sik oldaláról kapsz egy levelet, 
onnét a hol a hold a fejetetején 
áll és egészen más az arca, mint 
Európában. Sok mindenen keresz
tül mentem e sorok írásáig. Egy
szer négy évvel ezelőtt tréfából 
azt irtani valakinek: «. . . ha ez 
•gy tovább fokozódik, ez a csőd 
felé rohanó csalfaság, kivándor
lók Austráliába, mert az van leg
messzebb . . .» No, és ki hitte 
volna, hogy a fenti fenyegetése
met saját magamnak jósoltam. 
A története a dolognak ez Pali: 
1921 ben nagyon ideges lett a 
világ, a müncheniek (csak 14 párt 
veszekedett egymással) a művé
szek helyzete, — egyáltalán a 
szabad pályán levőké — napról- 
napra súlyosbodott.

En terveztem, hogy pár évre 
hazautazom és ott várjuk be a 
pénzvihar elvonulását. Szép lett 
volna. Ekkor a márka 6400-on 
állt egy angol font ellenében. E 
napokban a véletlen összehozott 
egy pár utazásra indult direktor
ral. Hárman voltak. Ajánlatot tet
tek, jöjjek velük: szabad utazás és 
naponkint egy angol font fizetés, 
minden kikötőről annyi vázlatot 
készíteni, a mennyit lehet. Az út
irány London, Földközi tenger, 
Vörös tenger, Bombay és vissza.

Az ajánlat nem volt valami fé
nyes, de tekintve azt, hogy én 
havonkint 30 fontot kiildhetek 
haza a feleségemnek és ő oda
haza a nővérével ezzel viszont 
üzletet csinálhat. A márka nap
ról napra zuhant, tehát elfogad
tam az ajánlatot. Valamit csak 
kellett tenni.

Az utazás elég szépen ment, 
már csináltam egy egész csomó 
vázlatot a megbízóimnak, no meg 
a saját részemre is. A Vörös ten
geren azonban elért a sors: az 
egyik ur, — úgy hívták, hogy 
Smith, ö irta alá a szerződésemet 
— megbetegedett Áden előtt, sok 
másokkal és jó magammal együtt. 
A hőség irtózatos volt. Smith 
Áden előtt meghalt, a szerződés 
felbomlott és én betegen kerül
tem Bombayba egy kórházba. 
Pár naj> előtt adtam föl 15 fontot 
postára. A visszautazási jegyem 
elkallódott Smith tel. A kórházból 
kikerülve, — hol a doktorokat 
lepingáltam s igy az ápolás nem 
került semmibe — kószáltam a 
Bábelt, skizzeltem össze-vissza 
mindent. Itt odavetödtem egy 
golfot sportoló (izzadó) társaság
hoz. Érdeklődéssel nézték a gyűj
teményemet s miután nagyon ol
csón kínáltam őket, el is adtam 
párat. A társaságban volt egy 
austráliai scott lithographus inté
zet tulajdonosa szabadságon. Ez 

ajánlatot tett Austráliába 3 évi 
szerződésre. Elég előnyösnek lát
szott az a ánlat, elfogadtam. így 
jutottam ide. Egy fél év után 
küldtem feleségemnek az útikölt
séget és most ő is itt van. Bé
reltünk egy nagyon szép házat 
kerttel és szépen élünk, de ennek 
dacára örülök, ha szerződésem 
lejár 1925. április végén. Azok: 
a nép psychológiája nem szok
ható meg. A kiima egészségtelen, 
a mennyiben a hőmérséklet öröA 
kösen változik. Fel kelsz reggel, 
roppant friss a levegő, délfelé 
olyan nagyra fordul a hőség, 
hogy maid eldülsz, délután jön 
egy eső és a levegő lehűl 8—10" 
Celsiusig (ezek itt Fahrenheitet 
számítják) úgy, hogy télikabátot 
húzhatsz. Az év 170 napján esik 
itt az eső. Sohse tudod mikor 
van tél, mikor van nyár, de hó, 
fagy nincs sohase, épp azért 
nagyszerű gyümölcs- és virág
ország. Az élet roppant drága. 
Igaz, megkeresek 30—40 fontot 
hetenként, (itt mindent heten
ként mérnek) de kiadok belőle 
28—30-at. A házbért is hetenként 
számítják, 5 font hetenként, ami 
180 háboruelőt ’.i koronát tesz ki 
nálatok.

Ha rendesen volna megbízás 
minden hétre az egész éven át, 
úgy mégis nagyon szépen lehetne 
gyűjteni dacára a nagy kiadásnak, 
de az a baj, hogy nincs annyi 
dolog, mert tudod, hogy egész 
nagy Austráliának lakossága nem 
több 5 milliónál. Nevetséges nép ! 
Roppant félnek, hogy egy szép 
napon a kínai és japán megro
hanja őket és elveszi a földjüket, 
viszont másrészről meg roppant 
vigyáznak, hogy valami más nem
zetbeli ide ne juthasson, még az 
angolokkal szemben is szükkeb- 
lüek. Egész világuk a sport. A 
város nagyon prózai. Színház 
csak két hónapon keresztül van. 
Mozi mindenütt. Kávéház és ha
sonló nincs. Kirándulni nem le
het a város közelébe. Az első 
szé|) vidék 80 angol mértföldre 
van innen. Az erdők tele vannak 
kígyókkal és mind mérges. Min
den héten van egy sztrájk. Az 
újságok tele vannak gyilkossági 
esetekkel. Két hónappal ezelőtt 
a rendőrség is sztrájkolt, mire a 
hatalomra jutott csőcselék kira
bolta az összes üzleteket. Minden 
kirakatüveget bevertek. És igy to
vább, azért szóval okvetlen haza 
óhajtunk menni. Nem az 51 éves 
fejemnek való ez. Újra felveszem 
a tervet, hogy Mohácsra vonulok 
dacára a szerb közelségnek. Meg
kérlek egyre, Pali! Itt küldök mel
lékelve 5 angol fontot, tégy vele 
valamit, mig visszajutok. Ha va
laki a rokonságunkból szomorú 
helyzetbe került volna, juttasd el 
számára, ha mindnek jól menne 
dolga, (amit szívből kívánok) úgy 
gyümölcsöztesd hát számomra a 
haszon felibe. Végy rajta disznót, 
neveld, vágd le, dolgoztasd fel, 
add el, végy újra, stb. Vagy bort. 
Ahogy jónak látod. A bizalmam 
benned a legnagyobb és vég- 

I télén ...»

Akinek olcsó a kenyér.
’ I

Schandl Károly földmivelés 
ügyi államtitkár Kisteleken e?v 
arató ünnepen tartott beszédében 
azon panaszkodott, hogy a bu« 
árát mennyire lenyomta a spe. | 
kuláció, mert az aranykoronában 
csak 14 koronát tesz ki.

Anélkül, hogy a spekulációt 
védeni akarnánk, amely néha va
lóban bűnös játékot folytat min
dennapi kenyerünk árával, meg. 
lepetésünknek kell adni kifeje 
zést, hogy ezt annak a kormány. ’ 
nak az államtitkára mondta, amely 

i legutóbb is szinte heroikus har
cot vívott saját alkalmazottaival, 

j hogy az aranyparitás alá minél 
mélyebben szorítsa le a fizeté
süket.

Ennél a harcnál az volt a jel
szava, hogy a tönkre trianonizált 

: ország nem bírja el az arany- 
paritásos fizetéseket, ami ugyan 
nem áll, de ha ezt el is fogad
juk, szeretettel kérdezzük: a 
360 000 koronás búzát azt elbírja?

Schandl Károlynak és a többi 
hasongondolkozásu társának ezt 

i a politikáját, amely mindig csak 
bizonyos érdekcsoportnak beszél, 
legkifejezőbben voks-politikának 

i nevezhetjük. Ennek a politikának 
nincsenek elvei, nincsenek ideál
jai, nincsenek az egész nemzet 
javát átfogó koncepciójú gon
dolatai, tervei, céljai, csak annak 
az érdekcsoportnak a kívánságai, 
érdekei vannak szemeik előtt, a 
mely a parlamentbe küldte, a mely
től voksait kapta.

A parlamentben aztán csupa 
ily érdek-képviselő küzd egymás
sal szemben, a kik a nagy harc
ban még azt sem veszik észre, 
hogy — igazuk sincs.

Igy Schandl is. A mikor a búza 
árát 14 koronában mondja, még 
számítása sem jó, mert a 290— 
300 ezer koronás búza ár 16— 
1620—30 koronás árnak felel 
meg. Ez az ár pedig

teljes aranyparitás, mert 
a búza nyolc forint volt 
békeidőben és csak az 
1914-es háborús szelek 
emelték fel 20—22 K-ra.

De a gazdáknak különben sem 
érdekük, hogy a búza ára arany
paritásra, vagy azon felül emel
kedjen, hanem az, hogy azok az 
árucikkek, amelyekre szükségük 
van, leszálljanak az aranypari
táson felüli nívóról, hogy termé
nyeik árából megvehéssék azokat.

Ezeknek a cikkeknek az árai 
pedig egy hibás védőpolitika kő- 
vetkezményekéja szöktek oly ma
gasra, hogy azt megvenni nem 
lehet a 16 koronás búza árából. 
Schandl kormánya védte például 
a magyar textil-gyárakat, a bőr- 
kartellt, a cukor, a gyufagyárakat, 
úgy, hogy semmi külföldi árut 
nem engedett behozni. Ezt ezek 
az érdekeltségek azzal köszönték 
meg, hogy az olcsó magyar 
munkaerővel gyártott cikkek árát 
arany- és világparitás fölé emel
ték fel.

Ne hintsünk port a gazdák 
szemébe, hanem vagy szorítsuk 
le ezeket az árakat a búza nívó
jára, vagy pedig nyissák meg a 
határokat az olcsóbb, verseny
képes külföldi áru előtt és akkor 
a gazdaközönség is megtalálja 

i számítását, de a nép milliói is
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lesznek elégedve, mert a 
ripr a Cipő, a ruha, a cukor 
k a ..'vufa is olcsóbb lesz

rLstk elhinni végre odafonn, 
. L nekünk még mindig drága 

kenvér és a megélhetést az arak 
Látásával és nem emelésével 
lehet csak elérni. 

4 BEAC mérkőzése 
a Levente Torna Egylet
tel ma délután lesz a
sporttelepen.

Hajdinák és társai a 
törvényszék előtt.

Hajdinák Aladárt 5 is fél évi fogházra Ítélte a bíróság
A szomorú emlékű szerb meg

szállás sötét lovagjainak egy része, I 
állott kedden a pécsi kir. törvény
szék előtt, hogy feleljen azokért 
a bűnökért, melyeket szülőhazá
juk ellen elkövettek. Azok, akik 
itt valamikor hetykén, pökhendin, 
egy egész várost rettegésben , 
tartva árulták a hazát most meg
történ tagadtak mindent. A tanuk 
egész sorának kellett felvonulni, 
hogy rájuk bizonyítsák bűneiket. ;

kévéssel kilenc óra után kez
dődik a tárgyalás. Szuronyos 
fegyőrök kíséretében vonulnak 
fel a vádlottak, névszerint Haj
dinák Aladár, dr. Fischer Gyula, | 
Makk János, Németh-Varga Jó
zsef és Adamovics István. A fő- j 
vádlott dr. Andrits Tivadar, Bence 
József. Bordás János, Gerdán ■ 
János, Kulin Jenő és Nyitrai 
János társával egyetemben szö
késben a megszállt területen tar- • 
tozkodik. Majd Vásárhelyi tanács- | 
elnökkel az élén a törvényszék 
ötös tanácsa foglalja el helyét, i 
Az elnök kérésére felolvassák a 
vádat, amely szerint a föntemli- i 
tett vádlottak hazaárulást és fel
ségsértést követtek el. Amennyi
ben a vádlottak 1919. tavaszától 
kezdődőleg 1921. nyáráig Mohá
cson és más egyebütt nyíltan, 
népgyüléseken, küldöttségekben, 
memorandumokban agitáltak 
amellett, hogy Baranya a hozzá
tartozó délvidékkel egyetemben , 
a szerb imperium alá jusson. I 
E céi elérését minden eszközzel 
támogatták, érdekében szónokol
tak, pénzt gyűjtöttek Továbbá 
intim összejöveteleiken épugy, 
mint nyilvános népgyüléseken a 
nemzeti hadsereget, a kormányzót, ] 
gyalázták és a hallgatóságot arra 
lazították, hogy a nemzeti hadse
reg bevonulását fegyveres ellent- 
állással akadályozzák meg.

A bíróság elsőnek Hajdinák 
Aladárt hallgatta ki. Hajdinák nem 
érzi magát bűnösnek, mert kizáró
lag a rendszer ellen dolgozva, 
azt akarták, hogy a munkásoknak 
jó soruk legyen. Nem emlékszik 
arra, hogy szidalmazta volna a 
kormányzót és a magyar katoná
dat. Végül is kijelenti, hogy nem 
védekezik.

Fischer Gyula volt n ohácsi 
szolgabiró se érzi magát bűnös
nek, mert csak azért vállalt állást 
a szerbeknél, hogy a magyarokon 
segítsen. A szerbek őt 1921. áp
rilisában elmozdították és inter- 
»álták.

Makk Jár.cs kijelenti, hogy ő

— Pécsi Színházi Élet mo
hácsi szezon kiadása. Ezzel a 
címmel Bálint István és Husti 
Sándor s. erkesztéseben színház
zal es sporttá, foglalkozó hetilap 
'» g kedden megjelenni. Az uj lap 
e tekintetben hézagpótló lesz Mo
hácson es ionv ua szívesen 
’ocj ■ a közönség fogadni. A mo
hács; színészét és a sport igen 
sok kedves témát vet föl és igy 
az uj lap változatos és tartalmas 
lesz. Ízléses nyomdatechnikai ki
vitelről a Frindrich-nyomda gon- 
duSkodiK.

nem kommunista, hanem szocia
lista volt, egyébként semmiről 
nem tud Hasonlóan vall Német- 
Varga János is. Adamovics István 
beismeri, hogy tagja volt az ak
kori városi vezetőségnek, de nem 
a szélsőséges iránynak volta hive.

A tanúkihallgatások során Mar
gitai Lajos főszolgabírónak és 
Stenge Ferencnek az ügyre vonat
kozólag nem lényeges vallomása 
után Vincsek János mohácsi korcs- 
máros azt mondja, hogy Aiakk 
János az ő korcsmájában is agi
tált a szerbek mellett. Kiss Ferenc 
villamos igazgató Hajdinák ellen 
vall terhelőén, aki a fegyveres 
ellenállást hangoztatta. Ugyancsak 
Hajdinák ellen vall terhelőén 
Jancsi Sebők József is.

Schmidt Lajos mohácsi malom
tulajdonos elmondta, hogy egy 
ízben Leovics János azzal jött 
hozzá, hogy rokona Fischer 
Gyula szerb szolgabiró azért lé
pett szerb szolgálatba, hogy a 
magyarokon segítsen. Kérte lép
jenek érintkezésbe Fischer Gyulá
val, aki ezt élőszóval is el fogja 
mondani. A találkozás tanuk jelen
létében meg is történt Ínkei szer
kesztő lakásán. E találkozás után, 
amelyről nyomban jelentést tett 
Fischer Béla vármegyei főjegyző
nek, csakugyan tapasztalta, hogy 
Fischer Gyula magyar barát. Igy 
figyelmeztette a magyarokat, hogy 
házkutatás lesz náluk, figyelmez
tette az internálásra kijelölteket, 
több fontos okmányt mutatott 
meg nekik. Igy egy ízben okmányt 
mutatott nekik, mely szerint Bállá 
Aladár dr. volt főispánnak szabad 
beutazási és mozgása volt enge
délyezve Jugoszláviában.

Prakatur Tamás csak hallo
másból tudja a vádlottak bűnét. 
A mohácsi mozgalmat Pécsről 
irányították. A mohácsi képviselő
testület feloszlatása ügyében 
Fischer Gyula javára vall. A többi 
tanú vallomása lényegtelenebb 
adatokat tartalmazott. A tanúki
hallgatások után a védőbeszé
dekre, majd ítélethozatalra került 
a sor.

A bíróság Hajdinák Aladárt 
öt és fél évi fegy házra, Makk 
Jánost 6 hónapi, Német-Varga 
Józsefet pedig 3 hónapi fogházra 
Ítélte. Fischer Gyulát és Ada
movics Istvánt az ellene emelt 
vád és következményei alól fel
mentette. Tekintettel arra, hogy 
az Ítélet nyomban jogerőre emel
kedett, az elitéltek meg is kezd
ték büntetésük kitöltését.

Jöttek, láttak, győztek. Sokat 
vártunk tőlük, de sokat is adtak. 
A ki a zenét szereti, a kinek ér
zéke van a dal iránt, vasárnap 
este gyönyörökben tobzódhatott. 
Volt is szép közönség és a P. D. 
nem tehet szemrehányást a mo
hácsiaknak, táblás házzal fogad
ták a dal babéros Heroldjait.

A P. D. különben kitünően 
volt informálva az összes mo
hácsi viszonyokról. Például igen 
bölcsen tudták, hogy Mohácson 
irtóznak a rend- és pontosságtól. 
Közönségünket feszélyezi az idő- 
hözkötöttség és a P. D. alkal
mazkodó volt: a 8 órára hirde
tett hangversenyt 9 kor kezdték 
meg, a mit a közönség kényel
mét becéző megelégedéssel vett 
tudomásul.

A karokat mindenekelőtt tüne
ményes fegyelem, a darab szelle
mének átérzésére valló interpre
tálás, a szóló számokat a mű
vészi színvonal jellemezték. Az 
estélyt a dalárda gyönyörű jeligé
jével’ kezdték meg, mely után 
Huber örökszép < Honfidalát* 
énekelték. Ladányk Balatoni nó
tái megkapták a lelkeket s a mi
dőn az

. . . Elrabolta a Balaton 
Galambomat tőlem . . . 

kecdetü dal tömör hangjai fel- 
zugtak, a közönség lelkében a 
tihanyi visszhang kelt életre és 
a dalosokkal együtt sírta :

I ... de a habok csak azt mondják, 
csak azt mondják lent a Balatonban . . .

A műsor 3-ik száma Mendels- > 
sohn egy bájos melodrámájának 
zongora, hegedű és gordonkára 
letett hármasa volt. A zongorakisé- 
retet lágy, diszkrét simulékony
sággal dr. Boldis Dezsőné szol- j 
gáltatta, a hegedűt Graef Tildi, 
a budapesti zenészeti főiskola 
végzett növendéke játszta, a csel- 

j lót Johann Viktor gyönyörű tech
nikával kezelte.

A 4-ik szám alatt a dalárda 
í adott le orosz, finn és svéd nép

dalokból álló egyveleget, melyek 
tele voltak speciális nemzeti jel
legzetességekkel, de sok-sok zenei 
szépséggel is.

5 ik szám alatt ismét a dalárda 
adott le egy hatalmas zenei ela- 
borátumot: Pogatschnigg <Dal 
a dalról* cimü híres verseny
karát, mely arról nevezetes, hogy 
a Budai Dalárda az amsterdami 
dalárversenyen a világdijat ezzel 
nyerte meg.

ó ik szám alatt Höffler Mici 
énekelt bájos múdalokat. Hangja 
bár mélyebb timbreü, de érzéssel- 
teljes, meleg és színes. Zongorán 
Graef János kisérte nagy preci
zitással, de kissé sok művészi 
gesztussal.

A 7—8 ik számok alatt a da
lárda produkált ismét remek dol
gokat. Hanganyagban talán r.em 
érik el a Pécsi Polgári Dalos
kört, de a darabok szellemét át
értő zenei intellektualitásban ve
zetnek.

o. Ária. Walse caprice. Hegedű 
szóló, játszotta Graef Tildi, zon
gorán kisérte Graef János. Rég 
volt alkalmunk annyi művészi 
erőt hölgy hegedüjátékában él
vezhetni, mint Graef Tildáéban, 
óriási technikája, melylyel min
den fekvés nehézségeit játszi 
könnyedséggel küzdi le, picci- 
katóinak szinessége, vonókezelé
sének precisitása felül áll minden 
kritikának.

A műsort Lányi: Magyar nyelv 
cimü versenykarával zárta be a 
daiárda. El nem mulaszthatjuk 
még, hogy az e.ismerés lobogó
ját külön meg ne hajtsuk dr. Bol
dis Dezső főkarmester, mint di
rigens előtt. Az a nagy fegyelmező 
erő, melylyel szinte szuggesztiv 
hatást gyakorol dalosaira, az a 
legapróbb nüánszokig élesen ér
zékelő zenei idegzet, melyet bir, 
kiválólag alkalmassá teszik őt 
arra, hogy bármely monstre da
lárdát is dirigáljon.

Hangverseny után az Iparosok 
Olvasókörének gyönyörű kert
helyiségében generális halpapri
kás várta a dalosokat, melyet a 
pécsi dalosok iránti különös tisz
telete kifejezéséül maga a jó 
Keinráth mama főzött minden 
halászt lefőző nagy szakértelem
mel. Meg is lett neki a hatása: 
a hal úszni akar s a dalos a 
Wein, Weib und Gesang jegyé
ben él, mi természetesebb tehát, 
hogy mikor a pirkadó hajnal a 
vasúti állomás felé szóllitotta a 
derűs társaságot, eszükbe jutott 
egy kifelejtett műsorszám : a Tar- 
nócai Bujtár, ezt pótlandó az 
egyik daltestvér odament a Duna- 
parton legelésző juhnyáj pásztorá
hoz és ilyenformán diskurált vele:

Juhászlegény, szegény juhásziegény 
Tele pénzzel ez a tömött erszény, 
Megveszem és nem öl meg a bánat 
Fél órára add a csacsikádat . . .
Aztán felkapott a jeruzsálemi 

favorit hátára, a kisbojtár vezette 
a kötőféknél fogva s úgy vonul
tak be az állomásra. Szemtanuk 
állítják, hogy a vasúti szerelvény 
elé fogott ‘Vasas* nevű pöfögve 
tüszkölő mozdony is hétrat’ordult 
és kacagva tapsolt a groteszk 
jelenetnek.

Super faciem abyssi ., .
Az óceánok utasait sokszor 

szédíti a gondolat, valahányszor 
tekintetük az egymást kergető 
hullámokra vetődik s lelkűkben 
önkénytelenül fölmerül a kérdés: 
»Vájjon milyen mély itt a ten
ger?...* Szemük csak a tőlük 
alig néhány méternyire ringó víz
felületet látja, amely mint valami 
habfodrokkal csipkézett sürü fá
tyol aggódva takargatja a mély
ség rejtelmeit, de a gondolatnak, 
amely oda is be tud hatolni, 
ahová a szem már nem láthat be, 
ki vethet gátat? Mi akadályoz
hatja meg, hogy át ne törjön a 
vízfelület szürke habfátyolán és 
fürkésző búvára ne legyen a titok
zatos tengermélységnek r. ..

Ám a természetfölötti élet na
gyobb mélységek hordozója, mini 



4 MOHÁCS! HÍRLAP 1924. julius o.

a Csendes-óceán; a katholikus 
val'ás bármely misztériuma mé
lyebben nyúlik bele a valóságok 
nagyszerűségébe, mint az Atlanti
óceán örvényei a föld üregébe; 
az Indiai óceán vizoszlopai nem 
oiy megdöbbentően hatalmasok, 
mint a hit titkainak mérhetetlen 
mélységei.

Igaz a természetfölötti világrend 
tengerének hullámfelszine is sok
szor igen közönséges, akárcsak 
néha az óceánok vizfátyola, közel 
áll hozzánk, mint a hajó oldalát 
verdeső hullámok a fülke függő
ágyán pihenő hajóslegényhez; 
megszokott, mint a tengeri utazás 
annak az őszhaju tengerészkapi
tánynak, aki épen századszor in
dítja el hajóját a liverpooli kikötő
ből Montrealba. De vájjon mindez 
változtat valamit a mélységek 
nagyságán, vagy természetén ? 
Vájjon a vén matróz közömbös
sége folytán sekélyessé válik a 
tenger? Vagy tálán csak annak 
mély az óceán vize, akit először 
ragad el a rejtelmes mélység meg
sejtésének csodás érzése ?

Mélységek mélysége, titkok 
titka az Újszövetség áldozata: a 
szentmise. Mélyebb, mint a Japán
tenger, titokzatosabb, mint a ko- 
rallok birodalma. Mi benne a 
mélység? Talán valami nagyszerű 
gondolat, vagy magasztos szim
bolika ? Nem; itt a legigazabb 
valóság szédit: az a hófehér, 
igénytelen ostya, amely fölött a 
pap elmondotta a konszekráló 
szavakat, már nem ostya többé, 
már nem kenyér, hanem Krisztus 
valóságos teste, maga a való
ságos élő Krisztus, maga a vég
telen Isten, ugyanaz a Valaki, aki 
a világot teremtette és ma is fönn
tartja és kormányozza ... Az a 
bor, amely fölött a pap ajkairól 
elhangzottak az átváltoztatás sza
vai, nem bor többé, hanem Krisz- | 
tus valóságos vére, ugyanaz a 
szent Vér, amely egykor a Gol
gota ormán kifolyt érettünk s 
amely szent Vérnek ömlése na
ponkint megújul oltárainkon ... '

A tengerek vizének mélységét 
egy fizikai eszközzel, a batho- 
méterrel mérik. A vallás termé
szetfölötti titkainak a hit a mély
ségmérője. Van-e szentebb, van-e 
biztosabb hit. mint Krisztusnak 
hinm ? Hinni annak a Krisztus
nak, akinek szavára betegek gyó
gyultak meg és halottak támadtak 
fel? Aki elmondhatta magáról, 
hogy ő van, mielőtt Ábrahám 
lett (János 8, 58.) s hogy ő dicső
séggel birt az Atyánál már a világ 
teremtése előtt (János 17, 5.)? 
Ennek a Krisztusnak sokkal in
kább kell hinnem, mint a batho- 
méter jelzésének. Szent Pál apos
tol öntudásával mondhatom el 
én is: »Scio, cui credidi, tudom 
Kinek hittem.< (Tim. 2, 1, 12.) 
Nem biztosabb-e ekkor a szent
miseáldozat végtelen mélysége az 
óceánok többezerméteres mély
ségeinél ?!...*

A mai vasárnap a t'erencrendiek 
zárdatemplomában egy fiatal le
vita először lép az oltárhoz, hogy 
mint az Ur fölkent papja primicia-

Lehet, hogy soraimat olyanok is 
olvassák, akik máskép gondolkodnak 
Krisztus személyiségéről. Az ilyeneket 
nagyon kérem, olvassak el Banghától: 
Krisztus istenségének bizonyítékait, vagy 
Bougaud Kereszténység és korunk c. 
munkájának második kötetét. Az igaz
ság megszabadít titeket, mondotta 
Krisztus.

miséiét bemutassa az Istennek. 
Hétszer vezette őt a Katholikus 
Egyház az oltárhoz, hogy az 
apostolok utódjának, a püspök
nek kezéből átvegye a krisztusi 
hatalmat és most a papi hatalom 
birtokában, liturgikus ruhákba 
öltözve először híva le a meny
országból Krisztust az ostva 
színében a virágokkal díszített 
oltárra Mily nagy boldogság, 
mily nagy öröm ez magának az 
Ur Jézusnak is és a primiciáns 
lelkének, mily kedves ünnepe e ! 
nap az egész menyországnak és 
mily szent vasárnapja ez Mohács 
városának !

És én, ki vágyódva tekintek 
oda, ohová ő az Isten segítségé
vel már eljutott, mit mondjak, mit : 
kívánjak ez alkalommal neki, 
Krisztus fiatal, primiciáns pap
jának ?

Ezt: legyen boldog és sok 
örömet találjon és sok érdemet 
szerezzen magának a természet
fölötti élet tengermélységei fölött... 
Mert, aki tengermélység fölött áll, 
attól messze van a tengerfenék 
iszapja és lábai alatt hevernek a 
kagylók gyöngyei. S adhat-e va
lami egy papi léleknek magaszto
said érzést, mint ez a gondolat:

Mélyen van alattam a sár és 
magasan állok a drágagyöngyök 
fölött ? .. .

Árpás Ferenc 
teolófius.

— .4 HEAC mérkőzése 
a Levente Torna Egylet
tel ma délután lesz a 
sporttelepen.

— Csendes mise II. Ottó 
névnapján. Szerdán volt Károly 
királyr fiának, Ottónak névnapja, 
akit a legitimisták 11. Oltó néven 
mint alkotmányos királyunkat tisz
telnek és ez alkalommal csendes 
misét hallgattak a belvárosi plé
bánia templomban.

— Kinevezés. A közoktatás
ügyi miniszter Cscrnyánszky Lajos 
pécsi belvárosi iskolai tanítót az i 
ágostontéri állami iskolához igaz- I 
gató tanítónak nevezte ki. Érde
mes férfiút ért ez a kitüntetés, ' 
akinek szívből gratulálunk is.

— A Pius gimnázium évzáró I 
ünnepélyét junius 27-én tartotta I 
meg a szokásos fény és méltó- j 
ságos komolysággal. 82 tiszta jeles 
tanulót produkált az intézet, kik 
között vannak Mohácsról Német 
Béla VII., Vesztergombi György 
IV. és Huth János V. oszt, ta
nulók is. Ezek közül Német Béla 
minta viseletéért és ernyedetlen 
szorgalmáért elnyerte a Pius inter- 
nátus arany keresztjét is. Német I 
Béla főszolgabiránk Német Károly- 
nak ifjabbik fia, ki nagy jövő re
ményének perspektíváját nyitja ! 
meg boldog szülei előtt.

— Kinevezés. A m. kir. pénz
ügyminiszter Bárdos Dezső nagy
községi jegyzőgyakornokot a mo- I 
bácsi állampénztárhoz allampénz- i 
tári tisztté nevezte ki

— Dr. Szabó Hárs Sándor fő
orvos hivatalos útjáról visszatért 
újból rendel a Selyemgyárban.

— A vasárnapi foetbal! mé- 
kőzés ránt mind általánosabb az 
erdeki ’dés A Budapesti Eavetemi 
..'ie:'ciui' csapatai Diier'.ch 
Ferenc egyesületi titkár vezeti, 
In vagy két évtized elölt maga is 
rúgta itt Mohácson a labdát. 
Mérkőzésük szigorúan barátságos 
jelleget mi sem igazolja jobban, 
mint Schmidt Károlyhoz intézett 
levelének az a passusa, hogy : a 
fiuk kitünően rúgják a labdát, de 
annál is jobban tancolnak : Höl 
gyeim ez nem a barátoknak szólt

Jön az államrendörseg. 
Dr Varga Lajos kér. főkapitány 
f. hó 2-an városunkban időzött, 
hogy a varos áltál az államrendőr
ség resztre evakuált es a legszük- 
ségesebbekkel felszerelt helyisége
ket a’ altnasság szempontjából 
megtekintse A főkapitány a helyi
ségeket teljesen megfelelőknek 
találta, a mi Leovics városbiró 
érdeme, ki énnél az ügynél is 
fáradságot nem ismerő buzgalom
mal járt el és igy julius 15-re az 
államrendőrségi különítmény meg
érkezése várható A főkapitányt 
dr Fazakas Péter államrendőrségi 
fogalmazó kalauzolta, ki az érkező 
áilamrendőrség tisztiállományában 
Mohács legnagyobb megelégedé
sére megmarad

Itt közöljük, hogy az állam
rendőrség átköltözesi költségeit 
teljesen az állam fedezi, sőt az 
őrszemélyzet teljes felszerelését 
40 személyre szintén magukkal 
hozzak. így a város csak az 
irodai bútorokat és felszerelése
ket adja és a fütést-világitást.

Nem hisszük, bár komoly, 
helyi társadalmunkban súlyosan 
ponderáló úriemberektől hallot
tuk, hogy a Városi Párt felbérelt 
emberekkel sorra járatja a háza
kat s különösen a szavazati jo
gaikat meghatalmazás utján gya
korló özvegyek jóhiszeműségét 
használják ki, hogy őket a Vá
rosi Párt részére megnyerjék. Ez 
eddig csak megjárná, de ugy- 
mondják, hogy azzal ámítanak, 
hogy: nem fizetünk annyi adót, 
le a tisztviselőkkel, nem kellenek 
tisztviselők! Hát ebben a formá
ban aztán mar ez a legpiszko
sabb trükk, a mi csak elképzel
hető. Ha ez igaz, akkor ez adja 
meg a legmarkánsabb vonást a 
mohácsi viszonyokról, hol a túl
tengő demagógia nem ismer sem 
Istent, sem embert, sem tisz
tességet. Nem hihetjük el a hír
adást, mert hisz’ ez a Városi 
Párt vezetőségének oly rövid
látását jelentené, melylyel a poli
tikai küzdő porondon akciót vál
lalni nem szabad. Nem gondolja 
a Városi Párt, hogy ma adó nem
fizetéssel, tisztviselők elzavarásá- 
val korteskedni nem lehet, mert 
komisz, durva sértés a legegy
szerűbb polgáremberről is felté
telezni annyi együgyű korlátolt
ságot, hogy az ilyféle kopott szó
lamoknak felüljön? A tisztviselők 
majd megfogják találni az alkal
mat és módot, hogy a frivol pro- 
vokálásra megadják a választ s 
a szives jóakaratért a kiérdemelt 
köszönetét. — Mégegyszer ismé
teljük, hogy nem hisszük a kósza 
hirt, pedig állítólag már csendőri 
nyomozás is folyik az ügyben, 
de utána fogunk járni s a hir 
beigazolódása esetén minden két
séget kizárólag megállapítjuk, 
hogy a Városi Párt elveszítette 
a játszmát.

— A MANSz szövőszékéi nie-j. 
étkeztek es amennyiben akadáív 
nem gördül terveik e’ \ jövő ;1(J 
elsején megindul a munka. A fel- 
avatást ünnepélyes formában óhajt- 
jak megrendezni, mely nagy és 
minden tekintetben elsőrangúnak 
ígérkezik.

— Talált tárgy. Egy ezüst 
karkötő találtatott. Igazolt tulajdo
nosa átveheti Rapi pályafelvigyá- 
zónái (vasút állomás).

— Tánc és illem. Aki figyelni 
szokta csak néha is, hogy hogyan 
tancol a mai fiatalság és hogya- 
viselkedik a táncteremben, az igen 
sokszor megbotránkozhatott látva 
hogy úgy a tánc, mint az illem
szabályok legelemibb pontjait se' 
tartják meg Ennek oka, hog 
évek óta nem tanítják Moha.- 
a tánciskolában a fiatalságot arra, 
hogy mi illik és mi nem illik 
Ezért a legnagyobb örömmel üd
vözöljük újra Mohácson Kovács 
tánctanárt, akinek iskolájából ki
került növendékek százai tanúsít
hatják azt az alaposságot és lelki
ismeretes tanítást, ahogyan Kovács 
tanít. Tanfolyama iránt igen szép 
érdeklődés nyilvánult meg. de a 
már állítólag végzetteknek sem 
ártana, ha beiratkoznának legalább 
megtanulnák mindazt, amire eddig 
nem tanították őket.

— Az Iparosok Olvasóköre 
csütörtökön este választmányi 
ülést tartott, mely a lemondott 
vezetőség ügyével foglalkozott. A 
köri életet is sikerült megzavarni 
egyeseknek, kik a mig a tiszvi- 
viselőkbe botolhattak bele, azokat 
rágták, a mikor azok kisebb, de 
szollemnisebb helyekre húzódtak 
szerényen vissza, most hetven- 
kedve tultendő jómódjukban ipa
rostársaikba rúgnak bele. Ilyen 
izü, de következetesen támadó 
intrika késztette a legintelligensebb 
iparosok egyikét Dobszay Má
tyást az elnökségről való lemon
dásra, kit persze az egész veze
tőség dicséretes szolidaritással 
követett. A csütörtöki választmányi 
ülés azonban fényes elégtételt 
adott Dobszaynak, mert Bognár 
Antal, dr. Schmidt Miklós ügyész 
és Stollár okos és tárgyilagos 
hozzászólásai után elhatározta, 
hogy átiratban kéri meg Dobszayt 
és társait, hogy a jelen nehéz és 
válságos időkben ne hagyják a 
Kört ily erős zökkenőkre csúszni, 
a mit Dobszay, ki mindig a be
csületes kötelességtudás fanati
kusa volt bizonyára meg is fog 
szívlelni, a békebontók, öntelt 
akarnokok meg levonhatják az 
esetből a konzekvenciákat.

— A kedvelt és mindig be
vált Cleopatra-créme, púder és 
szappan békebeli minőségben 
MELTZER EMIL drogériájában 
kaphatók.

— Közalkalmazottak figyelmébe! 
Tekintettel arra, hogy több igény
jogosultnak az volna az óhaja, 
hogy a mohácsi közalkalmazot
tak cipő- és ruhajárandóságait 
személyesen hoznám el és azt itt 
osztanám ki, e tárgyban a Pécsi 
Kirendeltség vezetőjével időköz
ben tárgyalni fogok. Kérem azon 
igényjogosultakat, a kik szemé
lyesen nem óhajtanak érte menni, 
azok folyó hó 8-án és 9-én, azaz 
kedden és szerdán az elosztó
helyen d. u. 2—5 óráig a cipő- 
és ruhautalványnyal megjelenni 
szíveskedjenek. Lehetőleg arra 
fogok törekedni, hogy a szövet-
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minta itt megtekinthető tegyen. 
Mohács, 1924. julius 3-án. Mezey 
/Jzsef. az elosztóhely vezetője. 
Ha sört csapol a Lettnigg, 
Útra vágyom születni.

A sertéspiacról Ezt a levelet 
kaptuk: Igen tisztelt Szerkesztő 

Múlt szombaton (jun. 28) 
azzal mentem ki a hetipiacra, 

összekuporgatott pénzem- 
ből et7y pár malacot veszek. A 
piacon találtam is egy gazdánál 
izemrevaló malacokat, melynek 
párjáért az 750 000 koronát kért. 
Előbb három, utóbb négy da
rabra alkudoztam a gazdával, 
Ígérve párjáért 700.000 koronát. 
0e volt még ugyanabból a tál
kából öt darab s a gazda csak 
úgy volt hajlandó eladni, ha mind 
a kilenc darabot együtt adhatja 
el Társ után akartam nézni,' de 
arra szükség sem volt, mert már 
is alkuban voltak a gazdával a 
másik öt malacra ugyancsak 700 
ezer koronát ígérve párjáért. Én 
a fejleményeket várva tanakodtam 
magamban, hogy miként fogjuk 
azt majd elosztani, amikor meg
lepetve látom, hogy valami ifjabb 
Műllerlei nevű sertéskereskedő 
csuklójánál fogva 8—10 lépésnyi 
távolságra elhúzta mellőlem a 
gazdát, valamit suttognak, aztán 
pénzt ad neki. Kérdésemre aztán 
mondja a kereskedő, hogy ő 
megvette mind a malacokat pár
ját 6ö0 ezer koronáért. Tisztelet
tel kérdezem Szerkesztő ur, nincs 
már többé valami törvényes isten
ostora, ami közzéje csördit ennek 
a tulélelmes társaságnak, hogy a 
szegény ember elől alku közben 
ne vigye el az árut? Szabad an
nak megtörténni, — (mert ő mind 
megveszi!) — hogy az általunk 
ígért árnál olcsóbban elvásárol
hassák előlünk csak azért, hogy 

mint ez esetben is tudom, 
megtörtént — rá pár napra rész
ben vagy egészben 40—50, sőt 
100 ,,-os haszonnal továbbadják ? 
Nincs arra törvény, mely meg
védene a szegény embereket a 
kufárság élelmessége ellen ? Ha 
van, miért nem vigyáznak erre, 
ha meg nincs, a nagy szanálás
sal talán ezt is lehetne kissé 
megszanálni! Tisztelettel:

Egy munkás.
— Hajózás. Jövő héten a kö

vetkező M. F. T. R. személy hajók 
indulnak Mohácsról: Julius 6 án. 
vasárnap Sas. 8-án, kedd Erzsé
bet királyné. 9-én, szerda Sas.
I '-én. csütörtök Szent István.
II én, pentek Erzsébet királyné
12- én, szombat Szent László.
13- án. vasarnap Szent István

A só uj ára A pénzügy
miniszter a só árát julius 1-től 
kezdödöleg újból szabályozta. Az 
etsó métermazsanként kereslte- 
p ’knek 450 000 K, a marhasó 
-'8'j no) K. Fogyasztók részére 

kg. étsó 5000 K, a marhasó 
33( m i K Ehhez az árhoz kilón
ként 150 K számítható a papír
zacskóért.
- ~ A Mohácsi Muzeum Egyesület 
örökös tagjai sorába Huszti Ist- 
',an 10.000 koronával belépett.

— Hirlapárverés az Iparoskör- 
pen A múlt vasárnap elmaradt 
mnapárverés ma, vasárnap d. u. 
kö?ben°r megtartva az ,Paros'

Milliókat költenek el 
®£jesek a legkülönbözőbb ku- 
a a kizó, soványitó stb.), hogy

rom,ásnak indult egészségüket
egyidőre helyreállítsák, ahelvett, 
hog\ naponként tetszés szerinti 
időben otthon egy negyedórán at 
tornazva eg\ szersmindenkorra biz
tosítanák maguk szamára az ál
landó s legjobb egészséget és köz
érzést, szellemi és testi írissességet 
s elősegítenek az elérhető legszebb 
testtformak (karcsúság, egyenes 
testtartás stb) kialakulását. Leg
jobb e célra az A'niversal* szoba- 
tornarendszer (tornaeszköz pélkül) 

; Kapható Fridrich könyvkereske- 
i désben.

— Popper ur es az Ipartes
tület. Ezt a levelet kaptuk: Igen 
tisztelt Szerkesztő Ur! Az alábbi 
levelet kaptam a Moh lesi Altalá- 

I lános Ipartestülettől, hivatalosan 
aláírva, bélyegzővel ellátva :

Mohácsi Általános Ipartestület.
M >hócs, 1924 julius hó. 

Igen tiszteli Kartárs Ur.' tan 
rencsem értesítem. hogy az ipari aru- 
raktarvagyonváltság kedvezményes lero- 
t avara vonatkozó bejelentés határideje 
meghosszabbít tatott, Amennyiben tehát 
a bejelentési nem eszközölte volna, leg
célszerűbb, ha annak eszközlése végett 
az OMKF. mohácsi kerülete ügyészéhez 
dr. Popper Maitó mohácsi ügyvéd úrhoz 
fordul. Ha a bejelentést elmulasztaná, 
a kivetés arany K-ban fog megtörténni, 
ami feltétlenül súlyosabb következmé
nyekkel járna, mintha az annak ideien 
önként befizetett vagyont áltság 100-szo- 
rosat papír K-ban kivonja befizetni
1925. évi január 1-töl kezdődő 8 egy
negyedein részletben. 4 bejelentéshez az 
adóhivatali nyugta szükséges. .1 bejelen
tést tanácsos tehat sürgősen megtenni. 

Kartarsi tisztelettel
P- H. (Aláírás.)

Eddig a levél. Most mar csak azt 
szeretném tudni, hogy miért pont 
dr Popper ügyved úrhoz kell 
mennem, ha éppen ügyvédre van 
szükségem. Tudtommal Mohácson 
dr. Popperen kivül még igen sok 
kivaló ügyvéd van, hat mondja 
mar meg Szerkesztő ur, miért 
pont Popperhez kell mennem ?

Nagyon erdekes az is, hogy bár 
az ipartestületnek nincs írógépe 
a felhívás gépírással van Írva, 
ami arra enged következtetni, 
hogy az dr. Popper irodájában 
készült. L’gy tudom ez az ügy
védi kamara által eddig gyakorolt 
szokásokba is ütközik, mert igen, 
hogy önreklám izü Iparostársaim 
figyelmébe ajánlom, hogy vannak 
még más oly kiváló ügyvédeink 
is Mohácson, akik ebben az ügy
ben ép úgy tudják majd a szük
séges felvilágosításokat megadni. 
De azért persze még mindig fenn
áll a kérdés, hogy a levélben 
miért pont dr. Poppert ajánlják ?

Egy ip«ro».

— Ki volt az? Folyó hó else
jén a hajnali órákban egy kocsi 
száguldott át a Kossuth Lajos- 
utcán, melyben hatul egy asszony 
feküdt és kétségbeesetten kiabált 
segítsenek, segítsenek I megölnek 1 
A lovak vágtatást száguldtak s a 
kocsis, ki fehér mosó kabátot 
viselt, meg ütlegelte is őket, mi
közben hátra-hátra fordult és dur
ván rivalt a szegény asszonyra, 
hogj’: ne ordítson, mert mindjárt 
agyonvágom! A szerencsétlen 
asszony pedig tovább sikoltozott 
jaj, jaj! Puppi ur, Grossinger ur 
segítsenek I A rohanó fogatot fel
tartóztatni nem lehetett, különben 
is az egész jelenet pár perc alatt 
lejátszódott, a kocsi az eszéki 
vám irányában eltűnt s az utcára 
sereglett nép most is tűnődik, 
hogy ki volt ez a szegény, bol
dogtalan asszony ’

Az Iparos Olvasókörben 
rendezett sörkóstolón befolyt száz
ezer korona a Mohácsi Általános 
Ipartestület rendelkezésére lett 
bocsájtva, hogy azt egy kiváló 
iparostanoncnak juttassa. Az Ipar
testület most értesíti lapunkat, 
hogy ezt a százezer koronát 
Holicsek Józsefnek Ítélte oda, ki 
Károlyi József asztalos műhelyé
ben most tette le a tanoncvizs- 
gát es pedig kitüntetessél, de 
egyébként is ernyedetlen szorgal
máról közismert fiatal munka-.
Nem most mondják először, 
Hogy legjobb a Lettnigg sör.

— A föld és házhelyigénylők. 
Sípos kir. táblái biró pár nap óta 
ismét varosunkban időzik, mint a 
földreform bíróság kiküldötte s a 
földigenyeket bírálja el. A tabla- 

, biró nagy jóakarattal kezeli az 
ügyet és kedves előzekenységgel 
tesz minden jogos es méltányos 
kérésnek eleget. Ténykedésében 
az elüljáróság kiküldöttei támo
gatják, kik hasznos ténykedést 
fejtenek ott ki, főleg a szigeti rész
ről Dobler és Pfeifenroth tekin 
télj es szigeti gazdak, kik minden 
közügyben dicséretreméltó buzga 
lommal s önzetlenül szolgálják a 
közérdeket. F. hó 2-án délután 
a házheljet igénylő közalkalma
zottak tartottak a belvárosi iskola 
tanácstermében értekezletet, ame
lyen felkérésre Sípos táblabiró is 
szives volt megjelenni s a szük
séges felvilágosításokat a közalkal
mazottaknak megadui. Ezen az 
értekezleten az igénybe vehető 
területek megállapításának kérdésé 
tolakodott előtérbe. Lapunk felelő
sének felszólalása során az a fel
fogás és hangulat lett az értekez
leten domináns, hogy magántulaj 
dón igénylése lehetőleg mellőzendő. 
Ezért a közhangulat jogi szemé
lyek és erkölcsi testületek ingat
lanai felé irányult, minő: a vásár
tér, a dobozgyár előtti üres telek, 
a Ferencrendiek eddig bérbeadott 
beltelke, a kastelyepiilet alatti 
kertek, a D. G. T. tulajdonát ké
pező úgynevezett Paliliget s csak 
utolsó esetben a német-utcai kertek 
égj' napnyugati sávjának kisajá
títása. Az igénylők nagy7 megnyug
tatására Sípos táblabiró megigerte, 
hogy amennyiben az igénylők 
összeírása még idejében kezéhez 
kerül, az igényeket még Mohácson 
tartózkodása tartamán le fogja 
tárgyalni.

— Rádiófül nagyothallók 
részére. Egy amerikai mérnök 
állítólag oly szerkezetet talált föl, 
amelynek segítségével a hangrez
géseket a fogakon keresztül köz
vetíti az aggyal, amely azt épugy 
fogja fel, mint a dobhártya rez
géseit. Ezzel a készülékkel a leg
süketebb egyéneknek is vissza 
lehetne adni a hallást, ha a hir 
igaz.

— A cserkészcsapat szervezése. 
Méreteiben nagy, a jövő értéké
ben kiszámíthatatlan munkát vé
gez a cserkészet, midőn az ifjú
ság nevelését, felfogását egy uj, 
eddig még meg sem közel i tett 
cél felé irányítja. De áldásos 
munkát csak azokban a berkek
ben érhet el, ahol dudvaként nő 
fel a jövő gyermeke, ahol a lélek 
soha sem lesz irányadó, csak a 
szenvedély, a vér indulata. He
lyeseljük a szervezők intencióját, 
hogy legfőkép az iparostanoncok 
nevelését tűzték ki célul, mely

nek keretét az Iparoskor Petőfi 
gárdája és a Legényegylet ifjú
sága képezi. A jövő iparostársa
dalma mértföldes lépésekkel ha
lad előre, ha csemetéit már most 
egy lelki magaslat felé vezeti és 
módot nyújt a tanoncoknak is 
megtanulni a munka, a szülők, 
a mester, a Haza iránti szent kö
telességet. Ne maradi felfogások, 
az öregeket jellemző idegenke
dés, a félmüveitek akadékosko
dása állítsa meg a cserkészet 
útját, de legyen mellette legfő- 
képen az a társadalmi réteg, mely
nek érdekében mindez történik 

, Ez ügyben kedden este 8 órakor 
az Iparoskörben népes megbe- 

| szélés lesz, melyre úgy a meste
rek, mint az ifjúság hivatalos. 
Előadó a Kör igazgatója.

— Felülfizetesek. A Pécsi Da- 
: lárda hangversenyén felülfizettek

Kovácsevics József 50 000 K-t, 
Petricsevics Lajos 25.000-K-t, Frid- 
rich Oszkár 20 000 K-t, Miholek 
József 10.000 K-t, Molnár Manci 
és Stefan Gyula 6000—6000 K-t, 
Guttmann Manó es Varga János 
5000—5000 K-t. A nemes adako
zók, valamint Keinráth Petemé, 
aki a halpaprikás elkészítését vé
gezte, nemkülönben mindenki, aki 
ezen estely munkájánál segédke
zett, fogadják a rendezőség halas 
köszönetét.

— Megváltozik a mai for
galmiadé rendszer. A pénzügy
minisztérium hosszas előkészítés 
után most már végleg elhatározta, 
hogv a mai forgalmiadó rendszert 
teljesen megváltoztatja. És pedig 
terv szerint 1985. jan. 1-től min
den árucikk a termelőnél, gyáros
nál, illetve a vámnál lesz a mai
nál jóval nagyobb százalékban 
megadóztatva, de a további lánco- 
latos forgalmiadó ezzel szemben 
teljesen megszűnik. Addig is a 
kincstár több könnyebbséget vezet 
be es az átalányozás terén is felül
vizsgálatot rendel el ott, ahoí a 
kivetés tulmagas volt.

/ arany korona julius 
hóban 17-600 papirkorona 
a hivatalos megállapítás 
szerint.

— Ez is egy módja a szaná
lásnak. Unos untalan hallja az 
ember, hogy nem ez meg amaz 
lett drága, ha nem a pénz tett 
olcsó. Hat ez iszen igaz, de olcsó 
lett nálunk sok más is s ezek 
közt a lelkiismeret is. Lapunk egy 
barátja hozott be szerkesztőse
günkbe egy szeletke kenyeret, 
melyért a bari nagj korcsmában 
600, mondd hatszaz koronát fizet- 

! tettek vele. Lemértük a kenyeret 
az P/2 dekát nyomott, erre aztán 
megkérdeztünk szakértőket, akik 
tói azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy 1 kgr. fehér kenyérliszt 145 
deka kenyeret ad Erre aztan 
már megtehettük számításainkat. 
Az P/2 deka a 145 dekában meg
van 96 66-szer tehát egy kilo ke
nyérből 96'66-szer jön ki a 600 
korona, a mi 57996 koronát tesz 
ki, e szerint tehát annak a liszt
nek métermazsája 5 millió 799 ezer 
600 koronába került No már ez 
pedig kedves molnár gazda egy 
kicsit mégis csak sok. Hogyan 
adjon akkor az a szegény bárl 
nagykorcsmáros 600 koronán alul 
P/2 deka k.nyerkét’ Szanálja 
magát 1
Mi az, hogy én úgy hízom ? 
Tán mert Lettnigg sört iszom.
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— A belvárosi templom orgonája 
restaurálására adományoztak 
kuvxs Mátyás, Schmidt Karoly cs Tobel 
.goston 1 <->0—100 ezer koronát, Lehmann 

Ll'osné, Lacher Istvánná, N. N’.. Becker 
Flórian. Weinacht Sándor, Vorisek Lr- 
>os. N. N., Balázs Mátyás. Pécsi Petur 
Pál, Bakó János, Karapandzsi Mátyás es 
Juhasz Mihály 50-50 ezer koronát. Fnd- 
nch Oszkár, özv. Erős Ferencne, Nagy 
Ferenc dr. Német Kálmán, Auber Vilmos, 
dr. Beck Alajos dr. Schmidt Miklós, 
ur. Auber Tivadar, Schmidt Lajos, Bauer 
Karoly, Szíebert Ferenc, Horváth János, 
í'áhnt I.ajos, Vörös János, tíalajthi Dániel, 
Horváth István, Leovics János es Bizony 
János 25—25 ezer koronát, Czcttl István, 
Pribék István, Marton János és Erdős 
Gyuláné 20—20 ezer koronát, Varga Fe
renc. Balogh Pál, Scleuher Ferenc, ifj. 
Mutat sics Mátyás, id. Mutavsics Mátyás, 
Hvffmann Gyula, Ehmann Lajos, Haramza 
Antal, Matkovics János, Pécsi Antal, Pécsi 
István, Jaksics András, Menczinger József 
és Szeibold Antal 10—10 ezer koronát, 
Bencsik József, Schmidt József, Nagy 
Sándor es Kasza András 5—5 ezer koronát.

— A BEAC mérkőzése

a Levente Torna Egylet

tel ma délután lesz a 

sporttelepen.
— A mohácsi áll. polgári leány

iskola 1924 május 31-en tartott elóe.dasan 
felülfizettek: Fridrich Oszkár 25 ezer K-t, 
Szingstein János, Becző N. és Lacher Lajos 
10—10 ezer K-t, Mocsáry Karoly alezre
des 8 ezer K-t, dr. Müller Samu 6 ezer K-t, 
Faxner Béla 5 ezer K-t, Ivsovits Ferzncné, 
Halasz László, Menczmger József, Zeit- 
vogei Ferenc, Szász Karoly és Hoffmann 
Gyula 4—4 ezer K-t, Vorisek Lajos es 
Thurr Györgyike 3—3 ezer K-t, Stollár 
Ferenc, Porgányi Lajos, Vörös Tibor, 
Kohn Sáinelné, Werle Vencel, Tadits 
Kain., n, N. N. és l'ngar József 2—2 ezer 
K-t. Scháffer Károly 1.500 K-t, N. N., 
Kaldor Oszkár, Kubatov György, Ivsovits 
Ferenc, Auber Vilmos László Mária és 
Dolak Ferenc 1 — 1 ezer K-t, Kohn Ilona, 
Fischoff Ignác, N. N. és N. N. 500—500 
kcionat. Összesen 130.500 korona.

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

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. junius hó 27-tól 
1924. julius hó 4ig. Születések: 

i Pecsujlics Maria, Grossinger Mária 
Magdolna, Kis Mária, Olasz Sa
rolta Terézia, Major Erzsébet, 
Kiskó Julianna Mária, Bozsics 
Lyubina, Reitenbach József Má
tyás, Gligorovics Dezső. Házas
ságkötés : Bencze István és Nagy 
Katalin. Halálozások: Kleisz Jó
zsef 17 éves, Lakatos Katalin 11 
hónapos, özv. Pollak Jakabné 92 
éves. Gergeta Jula 24 eves, özv. 
Glaural Antalné 71 éves, Duná
ból kifogott férfi hulla.

Mohácson eddig nem látott 
szép, fővárosi nívójú mérkőzés
ben lesz a közönségnek része 
vasárnap, julius 6-án 5 órakor.

A Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Club csapata, mely az idei baj
noki szezon II. o. bajnokcsapata 
lett és igy jelenleg már I. oszt, 
csapat játszik a Levente T. E.-el. 
A Levente nagy áldozatok árán 
hozathatta csak le a BEAC-ot és 
reméli, hogy a közönség méltá
nyolni fogja ezt. A BEAC f. hó 

2-án tért vissza németországi tú
rájáról, ahol nagynevű német csa
patokkal ért el igen szép ered
ményeket, Mohácson ugyanezen 
turacsapatot fogja szerepeltetni. 
A csapat vezetője Ullerich Ferenc, 
aki valamikor még a megalakulás 
idejében a Mohácsi T. E.-ben 
játszott.

A Levente összeállítása a lehető 
legjobb:

Németvarga
‘Puppi Leovics

Kiss László Krosits 
Schmidt Szabiár Romsics Nagy Szűcs

A mérkőzés előtt a Levente 
diszzászlót nyújt át emlékként a 
BEAC-nak.

Este a Körben táncmulatság.
♦

Bajai <Turul* S. E — Mohácsi i 
< Testvériség* S. E. 8:0. A Test
vériség a Turul nagy játékerejü 
csapatának, különösen erős csa
társorának — mint előre látható 
volt — nem tudott eílentállni. 
Bacsányi nélkül a ^Testvériség* 
halfsora oly gyenge volt, hogy 
minden egészséges támadás köny- 
nyen juthatott a beckekig. Külö
nösen a II. félidőben volt Baja 
fölényben, valósággal letiporta a 
Testvériséget. Hozzájárult a Test
vériség gyengeségéhez, hogy egy 
pár játékos — kiknek viselkedé- | 
sére a ^sportszerűtlen* nagyon 
is enyhe — otthagyta a pályát 
és a taccsvonalon kényelmesen 
ledőlve élvezte játékostársai ver
gődését. A Testvériség remélhe
tőleg el fog járni «primadonnái* 
eilen és legalább is egy félévre 
nyújt nekik alkalmat a pihenésre.

Rosenjeld biró a mérkőzés' 
sokkal nagyobb hozzáértéssé’ 
vezette, mint a múlt alkalommá' 
a mikor a játékot valósággá’ 
megbénította.

♦

Vasárnap délután a BEAC- 
Levente mérkőzés előtt a Test
vériség II. csapata mérkőzik a 
Levente T. E. II. csapatával, a 
Leventében néhány jóképességü 
játékos, mint Hafner, Szmerkács 
Orkics is fognak szerepelni, kik 
már mint az I. csapat tartalékjai 
is megálltak helyüket.

ERKE/ZTÓI 
ÜZENETEK

Dr. M, Pécs. Ezer bocsánat! a kiadó
hivatalban történt a lapsus. Most azonban 
már rendesen tetszik kapni a cserepei, 
dányt ? A jövőben nem is lesz baj.

D. J , Mohács. Hagyjon nekünk békét 
ilyen mérges ügyekkel. Nincs értelme ilyen 
dolgok fölött vitatkozni. Ha mar ezt a 
szegény csonka Hazát ma a román, hol
nap a szerb, azután a német akarja el
nyelni, hát inkább az utóbbi tegye, mert 
legalább egy művelt nemzetbe olvadunk. 
Erről azonban beszélni sem lehet, ezer
éves múltúnk kialt vétót ellene. — Mtg 
csonkaságunkban sem hagyjuk magunkat 
ugv elnyelni, mint az osztrigát szokták, 
hanem tessék csak ott m gmondani, hogy 
az ilyen alldeutsch és pángermán velleita- 
sokkal könnyen neki, lehet menni a falnak. 
Több háládatosságot e jól tápláló magyar 
föld iránt I

Laptulajdonoa és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR

MIRDETÉ/ÉK
ELADÓ

drb 
drb 
drb

5—6 száz régi tégla, 1 
egy szárnyas fa ajtó, 1 
két szárnyas üveg ajtó, 3 
vastag gerenda, 15—20 méter 
drót kerítés, 1 füszerbolt be
rendezés, 1 röfös bolti állvány

Pálya utca 296. szám 
_ _ _ _ _ Háztulajdonosnál.

5
A Mohácsi Hírlap11

Baranyában a legtöbb 
példányszámban meg

jelenő hetilap, tehát

hirdetései 
feltétlenül eredményesek.

J
Ijbuxát 
magas arban veszünk 

,.FUTURA“ 
TELEFON 84.

(r

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.

------ —
Mérlegképes könyvelő 

délutáni órákra ajánlkozik. 
Cim a kiadóhivatalban.

Egy Révai Lexikon
I-XI-ig

jutányos áron eladó. Megtekinthető 

a kiadóhivatalban. 
“ó-<-

*i

II1 I I*

malomba,

Gépészi állást:
keres mielőbbi belépésre ta- V 
nult géplakatos uradalomba, £ 

vagy eséplésre.
Az összes gépészi vizsgákkal J 
és nagy gyakorlattal rendel- 

kezik. Javítást is vállal.
Cim a kiadóhivatalban. £

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.
oooooooooooo oooooooooooooooooooooooo

1 pár keveset használt női 
magas

••   —r - • rrfűzős eipo 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

O O °«° °~° ® ° O o o o o o o o o o o o oO O o o o o o o o o o o

Tessék”••

aranyvégü szopóka nélküli 
hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében
városházával szemben.

W

Eladó
25-30 méter széna,

Cim a kiadóhivatalban-

r — —

Közgazdasági hírszolgálat 
Az összes bel- és külföldi 
áru- és értéktőzsdék hi
vatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsé
kelt dijazás mellett a leg- 
jutányosabban szolgáltat a 
Magyar Távirati Iroda köz

gazdasági kirendeltsége.
Telefon: 133.
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I Asszonyok! 
Cukor nélkül 
is édes kellemes 
izü, üdítő kávét 
lehet főzni az 
olcsó és jó minősé
gű kristálycu
korral is kevert 

Dulszit 
nevű kávekonser- 
vünkböl.

Minden fűszeresnél kapható !

i özv. szívós antalne'
♦ órás, ékszerész és látszerész
* MöháCS, Király-utca 195. sr.

Kőbányai Polgári Serfőző 
és Szent István Tápszer

müvek Rtg.

Kiadó.
Régi könyvek, jég. 
szekrény, mángorló, 
utazóláda, 2 ablakra 

zsalu riadó.
Cim a kiadóhivatalban.

♦

I
♦

«
* *
♦ *
♦

I

Mirsdenneir ü arany, ezüst és duoble 
aruk, szabályozott zsebórák.

S » E >11 V i: (.< E |<, 
orrcsjptetők, bormérők, lázmérők nagy 
raktara. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvalialtatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

' Nagy megtakarítást jelentő, irodai cikk! j| 
„Papyrus" levéllezáró-gép gummirozás nélkül

4 Jenyei dűlőben levő 2 hold 

szőlőmet, 
présház és pincével szántó

földért elcserélném.
Cím megtudható a kiadóhi

vatalban.

A MELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt 

Linóleum n ...MARX féle Borostyán
Zománc iaKS

Marx-féle zomanclakk 
konyha és kerti bútorokra 
Padló parkett) fényesítő és 

padlóbeeresztő paszta. 
Gyógycognae.likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

I

f------------------------------------v

Kereskedők, ipaiosok 
figyelmébeI

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

Fridrich Oszkár 
könjtkereskedésébsn MOHÁCS. 
Kardos Kálmán utca 148. sz.

V______________________

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

?? a u i a a i g a

Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT író- és varrógépét. 

KERÉKPÁRT.
FEGYVERT. 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktára.

Schaffer Károly i
technikus.

, *

ELADÓ
Jókai Mór utcában 1459. sz. 

ház nagy kerttel 
vagy anélkül. Megtudható 

Angyó Szabó Sándornál 
1107. szám alatt.

k---

ICrissen csíipolt Ixtmsi és viiA- 
gos s<>i*. tízórai pörkölt és virslii 

kíiphíito 

a Scháffer=szállodában. 
l<ste S orAtol 

SÁRkÖZY BÉLA 
budapesri prímás zenekara 

HANGVERSENYEZ.
■SkXrSk j " XZ"' o/^LIp./ nA k. ./"vEl '.jr'iv/r a/»-xz X/ii-'X/i! .Zi-Az-

II i i* <1 o s s e ii 

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

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

szekrény.
Cim a kiadóhivatalban.

CSERNAVÖLGY1 
szénsavval telitett forrásvíz 
“? ' szagoschemiai intézet vegyelem- 
e=i bizonylata alapján kitűnő asztali 
< .orviz. Hathatós szomjcsillapitó. 

’ertőző betegségek ellen. — 
rándulásoknál kedvelt és pompás 

0 ltak Egyedüli gyártója:
öz* Khs Alajosné, Mohács.
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Két molnár
kerestetik a ..DUNASZEK- 
CSÖI MUMALOMBA“ la
kással. liszt, fa es pénz- 

jarandosggal. Bővebbet

VARGA gépgyárban.
« i rtf , i'***

Felhívás.
Az elüljáróság értesíti a szőllős- 

gazda és borfogyasztó közönsé
get, kik átalány összegben vol
tak kiegyezve, hogy az első 
félévi egyességük junius 30-án 
lejárt. A második félévre az 
egyezkedések julius 7., 8,. 9., 10., 
11., és 12-én fognak Mohács 
nagyközségházánál a kistanács
teremben a rendes hivatalos órák 
aiatt megtartatni, az egyezke
désre minden bortermelő hozza 
magával a borfogyasztási adó 
szemle ivét. Figyelmezteti az elül
járóság a fogyasztó közönséget, 
hogy az egyezkedést el ne mu
lasszák, mert ellen esetben elfo
gyasztott boraik után a fogyasz
tási adót literenként kötelesek 
fizetni, mely esetben a napi bor 
fogyasztásról naplót kötelesek 
vezetni.

Mohács, 1924. évi julius 2.
Elüljáróság.

I Egy jókarban levő — cin- 
plehbol készült —

líirdukád
es egy nagy utazó koffer 

sürgősen eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

n Kerékpár
teljesen uj és egy lát- 

L ható irásu modern 1

t írógép
olcsón eladó.

£ Cim a kiadóhivatalban.

„Síitől olyan zamatos a kávéja Édesem? 
Egyszerű, esak UHU kávéval van főzve/*

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS^

Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 260.000 K
Zab .... 250.000 K
Rozs .... 230 000 K
Tengeri morzsolt uj 270 000 K
Árpa .... 220.000 K
Bab .... 450.000 K

Egy 4-es

Wertheim-Cassa
és irodai bútorok eladók

Weinacht Sándornál.

Eladó
egy öl kemény tűzifa.

Cim a kiadóhivatalban.

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
gI

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

MOHÁCSTELEFON 127.

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

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

kendők-

Illatszer és szappan

Szép választék! Elsőrendű minőség! 
Olcsó szabott árak !

• • •

r—"———————
Első Mohácsi Műszaki Üzem
Deák-tér 143.

Cégtulajdonos:

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

müsziki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

I

Vasárnap délután
azaz julius 6-án

csak AUBER gyógyszertár 

lesz nyitva.

E heten csak A L B E K 
gyógyszertár tart éjjeli szolgalatot.

■ ..... -■ i m- -ö

I ELADÓ.
| A Czernik dűlőben 1189 n 
I D-öl szőllő, ugyanott 847
* □-öl lóherés eladó. 
| Cim a kiadóhivatalban.
■ g

I. rendű sásmentes 

h x c ii a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

TELEFON 127.

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

és pénztárca, rövidáruk. 1

különlegességek.

• • • « » • y
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Telefon 83.
SCHAFFER KÁROLY technikus.

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

Crtesités.
Van szerencsém a m 

/. hölgy közönséget értei 
siteni, hegy Budapestről 
megérkeztem és működé
semet ismét megkezdtem

Jdeig lenes lakásom 
Jíeinráth Bsigmond pos
taellenőrnél, y^rany Já
nos utca 1202. szám. 
Színház mögött.

perez €rnma
divatárusne.

2 kiló használt rongyért 
l kiló finom kenyérlisztet áj 
Landauer gőzmalom, Mohács.
< - > 

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

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

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá: 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben es illatszerekben.
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EI a d ó 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényező és kárpitos.

Kiváló jó bor, mást, tej és szeszmérőkb öl 
állandó raktár.

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és 

Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Továbbá a világhírű 

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

saját műhelyemben pontosan 
készítek. __

Jegygyűrűk, keresztelő és nászajándékokból 
nagy választék.


