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A szanálás.
Egy gonddal, egy fogalom 

tart ma lenyűgözve mindent 
— a szanálás. A kormány 
ezzel a szóval pisszent le 
minden mozgalmat, a B) lis
tára dobott tisztviselő ebben 
nyugszik meg. hogy neki 
kenyértelenné kellett lenni, 
csak az ország legyen sza
nálva. A közadok terhe alatt 
roskadozó kereskedő, iparos 
ebben keres vigasztalást s 
talán a dajka is ezzel a szó
val ijeszti a nyűgös gyerme
ket. A merre az ember néz, 
ezt a szót latja beedzve. a 
merre fülel ezt a szót hallja 
visszhangozni s az őszi lomb
hullás szomorú hangulatát 
is ez a szó fogja enyhíteni.

Milyen kar is, hogy az 
önző, kavargó élet, a tüle
kedő létfentartási ösztön ki
ölt az emberekből minden 
ideálizmust, minden rajongó 
ábrándozást! Milyen boldo
gok is lehetnénk mi most, 
ez a szó „szanálás" feled
tetne velünk minden nyomort, 
szenvedést; reményt öntene 
az enhibájan kívül kenyér
telenné lett köztisztviselőbe s 
édessé tenné a közterheket, 
melyek immár vért izzaszta- 
nak a mindmostohább viszo
nyok közé jutó adóalanyokból.

De sajna! a mai generáció 
egy borzalmas, embertelen, 
hosszú világháború vérfa
gyasztó borzalmai közt el- j 
feledte az enyhébb, a szeli- 
debb szinfoniákat s csügged
ten mindent a legsötétebbnek, 
a legfeketébbnek lát.

De hogy is ne! Szanálni 
annyit tesz, mint gyógyítani, 
egészségessé tenni. Mai ak
tuális alkalmazásában úgy 
értik ezt, hogy e beteg or
szágot, annak még betegebb 
közállapotait megjavítani, de 
hat kérdezzük szeretettel, hol 
van itt a gyógyulásnak, vagy 
akar csak a javulásnak is 
bármely legcsekélyebb jele?

A pénzünk — azt mond
ják — stabilizálódott, ez 
javulást jelentene, de ha a 

pénzünk javult, akkor az ár
esésnek kellene az egész 
vonalon jelentkeznie, hisz 
keserves esztendők óta ezzel 
a paradoxonnal magyarázták 
az őrületes, példátlan drága
ságot, hogy : „ . . . nem az 
áru lett drágább, hanem a 
pénzünk lett rosszabb" és ez 
olyan plausibilis megokolás- 
nak is látszott, de hat hol van 
a résültatum az ok és okozat 
fordított viszonyulásában ?

Közviszonyaink gyalázatos 
módon züllenek. Soha ilyen 
szemérmetlen orgiakai még 
nem ült a korrupció. A leg
magasabb hivatalokban grasz- 
szai a baksisrendszer. tiszt
viselő a tisztviselőtársát jogos 
illetményeihez csak elle . szol
gáltatások fejében juttatja s 
ekközben nem pirul folyton 
a müveit középosztály jogaira 
hivatkozni csak úgy, mint 
a pincér, vagy borbélyiegény, 
aki tablara Írja ki, hogy: 
„önérzetünket sérti a borra- 
való!" a gazda e címen 
duplán is bekalkulálja azt 
az arakba, de az „alasszol- 
gei"-nél azért nyújtják a te
nyerüket a valorizált borra
való után. — Soha még annyi 
poltronságot, élhetetlen, léha 
tehetetlenséget nem hurcolt 
posiciokba a protekció mint 
ma. Soha még a nemzetfen- 
tartó többséggel oly kihívó, 
arcátlan magatartásra nem 
vetemedett az internacionalis 
elvekkel szaturált, — a nem
zet összeroppanásának indo
kaiban terhelt elem, mint ma. 
Soha törvényt, rendeletet, 
szabályt és jogszokást úgy 
lábbal nem tiportak, mint ma. 
A vérrel megváltott sajtó
szabadság megcsúfolására a 
sajtószabadosság még soha 
oly tultengésbe nem lendült 
mint manap s amig az utcán 
frivolan tartja az arcodba a 
destruktív sajtó nemzetrontó, 
miazmás szennylapját a rik
kancs, addig nemzeti és ke
resztény irányzatú kis vidéki 
lapok betiltásává! oly köny-

i nyeh.iüen bánik a hatoság. 
mint a megszállás alatt hazug 
győzelmére támaszkodó ellen
sége.-' hatalom nem bánt soha.

Hát akkor mi van, mi 
lett es mi lesz szanalva?

Hisz mi a drágán tizetelt 
szaneiás alatt a regi, béke
beli állapotokhoz való vissza
térést reméltük. Reméltük, 
hogy amikor elkövetkezik a 
szanalas, akkor ismét szabad 
lesz élni mindenkinek, ki 
önhibáján kívül e világra 
született. Reméltük, hogy 

| megint egy garas lesz a 
zsemlye ara. Reme tűk, hogy 

j a hazájához hu volt, nem
zetéért viaskodó, megtépett, 
vértanuságot szenvedett hon
mentő elem az anyai csók 
özönében fog fürdeni. Re
méltük, hogv jogokat szerez- 
tünl:, melyek nemzedékről- 
nemzedekre hereditálva fog
ják hirdetni, hogy: ni ezek 
r.ehéz időkben, rabbilincsek, 
véres tortúrák közt sem ta
gadtak meg a hazát, ezek 
olyan munkát végeztek, mint 
a honfoglaló kacagányos ősök 
leventedandarai.

Nem, mindebből semmi! 
Szanalnak és mi megszaka
dunk a szanálás gyönyörei 
alatt. Ezért betegek ma már

| sZABO IJTVAN t |
A legszürkébb polgári nevek 

egyike, melyet a tulajdonosa az 
eke szarva mellől bevitt abba a 
bizonyos, fogalomszerü bársony
székbe. Annyira szürke, közön
séges, hogy a közhasználatban 
a ♦ nagyatádi’ pronomennel kellett 
megtoldani, a névcserék és félre
értések elkerülése végett.

Sokan nemesi előnévnek tar
tották azt és joggal, mert nemes
séget érdemelt az, aki a magyar 
földet s e földnépét annyira tudta 
szeretni. A * magyar Cincinnatus »- 
nak lehetne őt nevezni, ha nem 
annyira a nép érdeke vezette 
volna minden ténykedését, mint 
ahogy vezette.

Szükségtelen minden egyeb 
érdemét felsorolni, csak azt meg- 
émliteni is elég, hogy ő ébresz
tette öntudatra azt a kisgazda es 
földmives társadalmat, mely vég
tére is a nemzet fundamentuma, 
mert a mágnás osztály öröklött 
bűne a külföld imádása, a mun
kásosztályt már egyszer megsze

a lelkek is, lankadtak az 
energiák, megrendült a jö
vőbe vetett hit, hervadt re
mények fakó avarat fagyos 
szelek síró leheliete járja s 
ma mar a szanálásnak két 
irányban kell operálnia, job
ban mondva először más 
irányban kell operálnia: a 
lelkek szanálása irányában, 
ez azonban nem a Smith 
Jeremiások agendaja, ezt ma
gunknak kell elvégeznünk. 
Fel kell szabadítani a lelke
ket a lemondó kétségbeesés 
lidércnyomása alól, nem sza
bad engedni a pénz, vagyon 
souverenitasát közhitbe menni 
at, az ősi nemzeti tradíciók 
varázsát kell visszaállítani, a 
Máriás lobogó szimbólumát 
keli a lelkekbe visszaplantalni, 
a jogfolytonosság tiszteletet 
kell a magvar férfi és a tün
tetésig ő-zinte magyar so
vinizmust már az iskolába a 
gyermek leikébe csepegtetni, 
az együttműködés módoza
tait keresni a Krisztus vallá
sában egy keresztény fele
kezetek közt s ezek koope
rációjával radikális szanálást 
vinni végbe azon, a mi a nem
zet testen rothad. Ez lesz az 
igazi szanálás!

Ez a boldogulás útja!

dhette az internacionaié maszlaga. 
de a magyar paraszt a hazaföld 
rögéhez hűtlen nem lesz soha.

Ma, amikor az erdőcsokonyai 
temető egyik frissen hantolt sírja 
mellett megállunk, az egész ma
gyar kisgazdatársadalom gyászát 
látjuk ott megkövültén s ez a 
gyász, ez a kegyelet ősíinte, mert 
Szabó Istvánban sokat, nagyon 
sokat veszítettek.

Az idők, a nehéz viszonyok 
bűne, hogy a magyar társadalmat 
szembeállítják a földmivesosztály- 
lyal, utóbbit okozván a nagy, az 
elviselhetetlen drágaság felidézé
sével, pedig csalódnak és igazság
talanul vádolnak. Nagyatádi Szabó 
István volt hivatva, hogy ezt a 
csalódást ezt az igaztalan vádat 
eloszlassa s ha az eddig nem 
sikerült neki csak váratlan halalán 
múlott.

Legyen neki könnyű az a 
magyar föld, melyet verejtékkel 
munkált, hősi odaadással védett 
és szive egész melegével szeretett.
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Ásatások a mohácsi csatasíkon

körül belül

A Moháácsi II Lajos Muzeum 
egyik legfontosabb feladata, hogy 
az 1526. év augusztus 29-iki csa
tának, az 1926 évbeni 400 éves 
évfordulóján, az egész magyar 
nemzet által országosan megün
nepelendő gyásznapon, az elesett 
bősök sirdombjait — amennyire 
csak lehet, felkutassa.

Nehéz feladat, melynek mú
zeumunk csekély anyagi eszkö
zeivel egymaga alig tudna meg
felelni, ép ezért fölkérte a Had
történelmi Muzemot, hogy ezen 
céljának elérésében legyen se
gítségére.

A Hadtörténelmi Muzeum az 
ásatások vezetésére Gergely 
Endre százados urat kérte föl, 
ki is Frigyes főherceg en
gedélyével október hóban az 
ásatásokat megkezdte. Fölhívtam 
Gergely százados ur figyelmét a 
<Török-domb»-ra és az uj istál
lók körüli területre is, mint amety 
helyeken részint a néphit, részint 
az istállók építésekor kiásott 
csontvázak reményt nyújthatnak 
valamelyes leletre.

Népünk a «Török-domb> köré 
egész regéket fűz, mely szerint 
itt állott a nagy csata alatt a 
szultán sátora és itt ásták cl a 
domb alatt levő pincébe a kin
cseket. Ezen néphit alapján állan
dóan akadnak kincskeresők, sőt 
Kölkeden van egy kincsásó, aki 
minden évben kutat, lyukakat fúr 
a domb oldalába, hogy a kin
csekhez hozzájusson.

A sTörök-domb* 
15 méter átmérőjű, köralaku, 5 
meteres kiemelkedés. A keleti ol
dalát egy mélyebben fekvő, ré
gebben mocsaras, ingoványos 
terület szegélyezi; a nyugati ol
dalán közvetlenül a Mária Terézia 
országút vezet. Az egész, gyürü- 
alaku dombot egy gyürüalaku 
sánc övezi, mely kétségtelenül 
azt mutatja, hogy az egész terü
letet emberi kezek emelték.

A kutatáshoz a dombot észak
déli irányban húzódó kereszt
metszettel vágták keresztül 2 mé
ter szélesen és 3—4 méter mély
ségben. A kiásott területből a 
mészhabarcs, az edénytöredékek, 
a kisebb téglamaradványok, a két 
négyzet alakú nagyobb tégla és 
a téglák élénk vöröses szine már 
is arra következtetett, hogy ezen 
a helyen római építmény marad
ványai vannak, mely föltevést 
azutan kétségtelenné tette a fel
színre hozott két darab római 
pénz; az egyik Numerianus 
(282—284), a másik Constanti
nus magnós (307—337) császárok 
érme. Az évszámok azt mutatják, 
hogy ezen a helyen a IV-ik szá
zadban egy római épület állott 
. Miután sem magyar, sem török 
maradványoknak nyoma sincs: 
keresnünk kell föltevések és kö
vetkeztetések alapján a római 
domb és a néphitben élő török 
domb keletkezése közötti össze
függést.

A nagymuveltségü, hódító ró
mai nép katonája, amidőn idegen 
területre tette be lábát, azt már 
is sajatjanak tekintette és első 
dolga az volt, hogy a jó közle- 
kedes és a csapatok kifogástalan 
összeköttetésére utat épített és 
ezen utak mellett bizonyos tá

volságokra katonai osztagokat 
telepitett le. Ezen kisebb őrhelyek 
nagyobb őrhelyekhez vezettek. 
Például: Mursa (Eszék) — kisebb 
őrhelyek — Antianum (Baranya- 
vár) - kisebb őrhelyek, castel- 
lum, köztük a mai török domb — 
Altinum (a mai kölkedi szőllő- 
hegyeknél), Lugionum (Duna
szekcsŐ, stationale militare, cas- 
trum) s igy tovább a Duna mel
lett Aquincumig, fel Vindobonáig.

A rómaiak ezen vidéket (Pan
nónia, per mediterrana) Kr. u. a 
H, különösen a ///. cs IV. szá
zadban lakták, amint azt az ezen 
vidéken talált római pénzek ta
núsítják A mohácsi járásból való 
pénzgyüjteményemben a követ
kező századok és császárok van
nak képviselve: a II ik század
ból: Hadianus 117—138, Anto
nius Pius 138—161, Nerva, Tra- 
ján Pertinax. A Ill ik századból: 
M. Aurelianus, Gordianus, Nu
merianus, Valerianus, Aurelianus, 
Probus, Carus Diocletian, Clau- 
dius, Gallienus. A IV. századból: 
Constantinus (307—337, igen sok 
található), Constantinus juniuor, 
Constans, Constantius, Licinius, 
Valentinianus, Valeus 364—378.

A IV ik század végén meg
kezdődik a népvándorlás: hun- 
nok, avarok, gepidák, góthok, 
longobardok elűzték a rómaiakat, 
váraikat, katonai telepitvényeiket 
szétdulták.

A mostani török domb római 
katonai őrhelye is pusztulásnak 
induit. A népvándorlás kultúrá
latlan tömegei talán még évszá
zadokon át menedékhelyül hasz
nálták az idők vasfoga ellen ki
tünően épített ezen kis őrhelyet, 
mig végre tégláit, köveit a kör
nyék lakói széthordták és azok 
a törmelékmaradványok hirdetik 
még, hogy másfél ezer év előtt 
egy magas kultúrájú nép lakott itt.

II. Szulejmán 1529. év augusz
tus 18 án találkozott Zápolya 
János királlyal Mohács mezeén.

.Augusztus 18-án történt a 
magyar nemzet második meg- 
gyalázása e helyen. A szultán 
udvara teljes fényét kifejtve fo
gadta János királyt. János király 
elérvén a szultán sátrához, le- 
száilott iováról és tizenegyed 
magával belépett. A szultán fel
állott, három lépésre eléje ment 
s megölelte. Vájjon kezet csó
kolt-e János a szultánnak? egész 
határozottan nem tudhatni. De a 
hódolat mindenesetre megtörtént 
s 32 ,a körülmény, hogy épen a 
mohácsi mezőn történi, különö
sen érthetővé tette a megalázást.* 
(Magyar nemzet története: dr. 
Szalay -dr. Baróti.)

A szultán kilenc ízben jött át 
a Dráván és Mohács mezeje volt 
az átkelés után az a hely, hol a 
szultán tábort ütött, amig a had
sereget a Dráván napokig tartó 
átszállítás után a továbhvonu- 
lásra csoportosíthatták.

A szétszórt római dombot a 
római őrház megmaradt apró 
törmelékeivel, a rendelkezésre 
álló nagy munkaerővel 1—2 óra 
alatt összehányhatták és kiegyen
líthették, hogy a szultán díszes 
^^.^ápojya János fogadtatá
sara fölállítsák. tzzen római ör- 
tely a sík vidéken az egyedüli

alkal-

helyes 
római 
össze-

kiemelkedőbb hely az országút 
mellett, mely a szultán sátorá
nak fölverésére méltó és 
más lehetett.

Azt hiszem, ezek után 
utón járok, midőn azon 
őrhelyet, a török sátorral 
függésbe hozom, mely föltevé
semet a néphit is támogat.

A török dombról elterjedt nép
hit csak abban téved, hogy a 
szultán sátora nem a csata al
kalmával volt felállítva ezen a 
római őrhelyen, ham m csakis 
később, Szapolyai János fogad
tatásakor, mert a csata terepét 
már eléggé megállapították stra
tégiailag, amennyiben a török— 
magyar támadások sokkal lejebb, 
a buziklicai erdő felé voltak. 
Ahol a török domb van, ott a 
csata alatt a magyar sereg húzó
dott délfeié. Brodarics is azt 
írja, hogy II. Lajos az utolsó so
rokban, Sátorhelynél állott.

A török dombtól nyugatra, 
néhány lépésnyire az országúi
tól, Gergely százados ur szintén 
árkot ásatott, melynek oldalán 
tűzhely maradványok látszanak. 
A földből ép oly edény marad
ványok, széndarabok és hamu ke
rültek elő, mint a török dombból.

A török dombtól nyugatra 
vannak az úgynevezett uj istállók 
(uj major). Az épületek közti té
ren jelenleg trágyadomb van. 
Ezen helyről mintegy 24 évvel 
ezelőtt két kocsira való emberi 
csontot szedtek ki, melyet a te
metőben közös sirba földeltek 
el. A jelenlenlegi uradalmi tisztek 
útbaigazítására Kait József nyug, 
uradalmi tiszttartó úrhoz fordul
tam, ki felkérésemre a következő 
választ irta:

A tömegsírt 1900. évben ás
ták ki; régi pénzeket, (?) ezüst 
drótból készült női fejdiszitményt 
és sarkantyúkat ástak ki. A vizs
laki csatorna ásatásakor (ahol 
fenntemlitett római sírokat ásta 
ki Gergely százados ur), egy 
emberi csontvázat, mellette kar
dot és lándsát találtak. Mindezen 
tárgyakat a központba (Főherceg
lak) szállíttatta s azóta nem tud 
a leletekről. (Bizonyosan ezek is 
a szerbek kezébe kerültek.)

A régi pénz és női fejdiszit- 
mény s a római domb közelsége 
ezen közös sir római eredetére 
enged következtetni, mit külön
ben Ádám Imre tiszteletes ur is 

ki az ásatásoknál ott volt — 
megerősít.

Erről a helyről régebben szin
tén azt állították: hogy a mohá
csi csata tömegsírját megtalálták. 
Most már bizonyos, — sajnos — 
hogy ezen hit is tévhit volt.

A török dombtól délre 500 lé
pésre a Vizslákra vezető útnál, 
Gergely százados ur római te
metőre talált. A csontvázak egye
nes fekvéssel különböző égtájak 
felé feküdtek.

Összesen négy sírt bontott fel, 
melyeknek lelete a következő:

Az I. sirgödörben: csontváz, 
felírás nélküli, de teljesen ép 
tégla, rézcsatt, sötétkék üveg 
karperec darab, 2 üvegpohár fe
nék és 1 drb Constantinus ju
nior érem (317—340).

A II. sirgödörben: csontváz, 
ép koponya.

I A III. sirgödörben : az elmálott 
koponyánál 47 drb színes üveg 
gyöngy, rézkarperec kigyófej vég 
gél, vaskarperes töredékek, 2 drb 
rézkarperec gyűrű (törött) és ö 
drb római pénz (3 drb Constan
tinus magnus 307—337, 2 drb 
Constantinus junior 317—340 és 
1 drb Constantinopolis—Con
stantinus M), üvegpohár egész 
törmelék.

A IV. sirgödörben: koponya 
teljesen ép füles talpas cserép
bögre, bronz fibula és 2 drb 
pénz (Constantinus junior, Con- 
stantins 337—364.)

A török domb melletti ország
út árkában egy nagy cserép
edényt (urna) ásatott ki Gergely 
százados ur, melynek összeállí
tását megkísérelem.

A kölkedi csárdától délre az 
országuttal párhuzamosan 50 lé
pésnyire, hosszabb távolságra 
Adám Imre tiszteletes ur a ró
mai országutat sejti, de ennek 
ép úgy mint egyéb alkalmasnak 
látszó terület (Csele-patak vidéke) 
felkutatását az előrehaladt őszi 
idő miatt a jövő évre halászijuk.

Végül megemlítem, hogy a 
múlt héten Hantos Béla, Kozáry 
György hitoktató, Stefán Gyula 
tanár urak és e sorok írója a pol
gári iskola IV-ik osztályának nö
vendékeivel történelmi tanulmány
utat tettünk DunaszekcsŐ nagy
község szigeti oldalán levő ro
mokhoz. Ez a hely római castel- 
lum volt, melyet a ll-ik század
ban Septimus Severus építtetett. 
Igen nagy faragott mészkövek 
fekszenek a Dunaparton és a 
Dunában. (Alacsony vízállásnál 
láthatók a mederben is.) A Duna- 
parttól a sziget felé két hatalmas 
várszerü bástya húzódik, mely 
bástyák közötti tér tele van cse
répedény törmelékekkel. Beljebb 
a parttól, a menedékes part olda
lában emberi csontok, koponyák 
kandikálnak ki rendszertelenül. 
Ezen Castellumot később a ke
resztény korban templommá ala
kították át. Mellette papiak állott, 
melyet a mohácsi csata idején 
fontos helynek akarnának némely 
irók feltüntetni.

Nevezetesen a mohácsi csata 
után II. Lajost itt gyilkolták volna 
meg; legalább Szerémi ezt állítja 
azon korból való iratában. Szá- 
deczki jeles történetírónk ennek 
hitelességét történelmi alapon 
megcáfolja és a történelem ezzel 
az állítással csak mint rémmesé
vel foglalkozik.

A Mohácsi II. Lajos Muzeum 
által, a mohácsi csatában elesett 
hősök sírjai utáni kutatásoknak 
eredménye még nincs, mégis az 
ásatások nem voltak eredmény
telenek, mert sok egyéb, eddig is
meretlen adat nyomára akadtunk.

De azért nem csüggedünk. 
1926. évig van még időnk. Csak 
arra kérjük városunk lakóit, legye
nek segítségünkre. Ha valami kü
lönös alakulatu dombocskát, ki
emelkedést tudnak, vagy akármi'y 
csekély leletről értesülnek: közöl
jék Múzeumunkkal, hogy a jövő 
évben kettőzött szorgalommal 
folytathassuk elénk tűzött felada
tunkat.

BRAND EDE
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árakor a Korona-epületeben tar
totta meg a képviselőtestület fon
tos es vitában uazdag gyűlését. 
Haton' (ra fele lassan gyülekez- 
neji a városatyák, maid kevéssel 
három után egyszerre megtellik 
a tanácsterem. Mindenki elfog alja 
helvet partja kereteben. A tanacs 
is leül egy percre, aztan állva 
Hargitai polgármesterrel elmond
jak a Hiszekegyet. A gyűlés meg- 
nyilasa után Lipokatics főjegyző 
felolvassa a kormányzó és a me
gye leiratait, a szanaló bizottság 
jelenteset, mely a szervezésre és 
betöltésre varó állasokat preci- 
zirozza.

Dr. Beck elfogadja a javas
latot.

A polgármesteri hozzászólás 
után ezen javaslat birtokon kívüli 
elfogadását határozza el a kép
viselőtestület.

Dr. Prakatur elfogadja az elő
terjesztett javaslatot, mégis kör
vonalazni kívánja az életfogytig
lani es a hat evre szóló állasokat. 
A városgazdái alias, mely inkább 
tisztele bett leven, hat évre vá- 
lasztassek. A mezőrendőrseg mai 
összetételei en nincsen hivatasa 
magaslatán. Kéri egy uj szerve 
zeti szabályzat kidolgozását, uj 
embereket, akik megfelelnek hi
vatásuknak.

Dr. Scr.warcz megnehezmé- 
nyt/i a javaslatot és annak azon 
pontjait, melyek a fizetési osztá
lyoktól szólnak. Az elnöki osz
tályt es a tanácsnokok beosztását.

Dr. Margitai polgármester az 
állások helyes megszervezéséről 
es a bíróság helyes intenciójáról 
biztosítja Schwarcz dr.-t.

Varga Zsigmond úgy veszi 
eszre, mintha Schwarcz szavaiból 
a vad törne elő. A kér. városi 
part inkább szűkmarkúsággal vá
dolható, de nem tag lelkiismeret
tel Btcsületes, mindenért helyt
álló szándékkal alkotta meg a 
pár (szervezési javaslatot, tudva 
annak a varosra háramló követ
kezményeit. A part es a bizott
ság egyaránt ismerte a köteles 
áldozat nagyságát.

Csupits Lukács elragadtatás 
sál emlékezik meg Schwarcz dr. 
gondosságáról, de csodálkozik, 
hogy hét hónappal ezelőtt inas 
intenciók vezéreltek.

Dr. Frey apát visszautasítja 
Schwarcz vádjait, csodálkozik 
“ion, hogy a regi községi kép
viselőtestületben nem volt neki 
es a többieknek fontos a nép 
érdeke. A városnak nincsen pót
adója egy fillér sem. Az ilyen 
varos nem aggódhat akkor, mi
dőn tisztviselőinek megélhetést 
ked adni. A kér. párt mindenkor 
egyforman viseli szivén a város 
es a polgárság erdekeit.

Derűs pillanatok következtek 
ezután Stajevits felszólalására. 
Mint a bi

zottság 
,agja, til
takozik a 

tékozlás 
vádja el
len. ö so
hasem volt a fi: etésemeles mel
lett, de ezúttal nem térhetett ki, 
belátva annak szükségét.

Nem toltam én préda soha, 
~ Csak a sorsom volt mostoha - 
Mégis rám fogták, hogy nagyon 
Bőven szórtam a közvagyont.

STÁJ...

Nyárson sütik a halat
A Schwartz nem mond igazat 
Se nem segít, se nem árt
A • borzasztó milliárd. •

EVICS . . .

Az elnöklő p: lgármester sza 
vázast rendel el a birtokon kí
vüli indítvány mellett Schwarcz dr. 
azon indítványává! szemben, hogv 
a javaslat kinyomatta>sek és 8 
nap múlva újra tárgy altassák

Szavazas eredménye 88 igen 
17 nem mel szemben.

Polgármester a javaslat rész
letes tárgyalásánál indítványozza, 
hogy a regi beosztásban levő és 
abban megmaradó tisztviselőket 
vegyék at Melyek képesítéshez 
vannak kötve, vagy állasokra, 
melyek újonnan szerveztelek, 
pályázat utján töltessenek be. 
Mégis kivételt képez Lipokatics 
eddigi községi főjegyző, aki a 
kormányzóhoz folyamodott ke
gyelmi kérvény nyel, nem rendel
kezvén a szükséges kepesitessel.

Dr. Frey apat indítványozza, 
hogy ne írjanak ki pályázatot, 
hanem a kegyelmi kérvény elin
tézéséig ideiglenesen bizassek meg, 
hisz’ regi és érdemes városi tiszt
viselőről van szó.

Egyhangúlag hozzájárul a kép
viselőtestület.

Az orvosi állasra ugyanez all, 
minthogy tisztiorvosi képesítés kell.

Prakatur dr. szerint a többi 
alias betöltése palyazat utján tör
ténjek, melyre a jelenlegi községi 
orvos is pályázhat Nem tartja 

törvényes
nek az ál
lasoknak 
átminősí
tés utján 
való betöl
teset, mert 

törvény és az imént felolvasott 
belügyminiszteri leirat szerint is 
minden állást választás utján kell 
betölteni. Ezért azt indítványozza, 
hogy úgy az orvosi, mint a öbbi 
összes állásokra is palyazat iras- 
sek ki s csak azon állasokra mel- 
lőztessek most a pályázat kiírása, 
mely ekre oiyan erdemes, regi tiszt
viselők pályáznák, a kiknek nincs 
képesítésük, de annak elengedese 
iránt kormányzói kegyelemért fo- 
ly amodtak.

Dr. Beck, dr. Nemes. Radó a 
végkielégites es egy néhány száz
milliós per kilátásba helyezésevei 
rémképeket festenek.

Alig szavaz le 60 képviselő es 
a többség Vas dr. mellett van. 
Le kell szögeznünk, hogy ezúttal 
a kér part nem is akart élni a 
pártfegyelem kötelezettségeivel, 
mert a végkielégítés és a perek 
költségeit nem óhajtotta a varosra 
kényszeríteni. Így tagjai akaratá
nak megnyilvánulására nem gya 
korolt befolyást. Tehat ez az eset 
egy olyan kényszerítő hatás szü
lötte, mely nem a part fegyelmé
nek lazu ásat tenne látszólagossá, 
hanem a fentemlitett helyes gaz
dasági felfogás bizonyítéka.

Az állatorvosi állásra Halász 
Ármin községi állatorvost átveszik.

Aljegyzői allasra miként a fő
jegyzőt, Antalffy Zsíros Lászlót 
ideiglenesen átveszi egyhangúlag 
a kepviselőtestület.

Ellenőri állásra egyhangúlag 
Bánovits Sándort választják.

Az iktatói allasra pályázatot 
imák ki

Földadó-nyilvántartónak Zdillár 
Györgyöt egyhangúlag. Alszám- 
vevőnek Csomay István kegy elmi 

kérvénnyel egyhangúlag. Jártat 
kezelő irnoki állagra Bárdos Antal 
eddigi írnokot. A két végrehajtói 
állásból csak egvet tölt be, pályá
zat utján. A többi hivatalok, üze
mek, nemkülönben a forgalmi iroda 
tisztviselőit mind átveszi. A jelen 
levő uj tisztviselők nyomban le 
teszik az esküt

A Korona-szalJó bérlet meg 
hosszabbítását nem javasolja a 
bizottság

A különböző szakbizottságok 
megvalasztasa a vonatkozó törvé
nyek felolvasása után gyorsan 
pereg le. Valtozatlanuj fogadjak 
el, a keresztény part listáját

A hídépítési bizottság javaslatá
nál annak rendeltetését egyesek 
félreértve hosszabb vitat provo
kálnák. Az ellenpárt ismét a ki
adások remével jön.

Prakatur megnyugtatja a két 
kedőket, hogy ezúttal meg csak 
az államnál es a minisztérium hid 
epitesi osztályánál történő érdek
lődésről van szó, melyek csupán 
személyi kiadást lgemelnek, A terv 
kialakulása csak azutan történik, 
ha meggyőződünk annak meg- 
valósithatasarol.

Schmidt gyógyszerész kijelenti, 
hogy a híd építéshez szükséges 
anyagi erők jo részére biztosíték 
van mar, mert tudjuk, hogy ide
gen tőke csak úgy jön segítsé
günkre A hid kérdésé annyira 
eminens kérdésé a megváltozott 
viszonyok mellett, a varosnak és 
az államnak, hogy nem tűr poli
tikai differenciákat.

Roheim igazat ad Schmidtnek 
es a polgármester informatív ér
deklődését indítványozza.

Frey apat: Komoly tervet má
ról holnapra elkészíteni lehetetlen 
De a bizottság leikiismereltel ha
tártalan lelkesedéssel csüng e kér
dés megvalósításán es tudja, hogy 
a polgárság minden áldozatra kész.

Katáry tanító a szigeti ut javí
tásának szükségességét indokolja 
tartalmas beszedeben. indítva 
nyozza, hogy a kepviselőtestület 
a legsürgősebben rendelje el az 
utak javítását, mert a polgárság 
képtelen termeket ide beszállítani. 
Ken a munkások kirendelését és 
30 waggon terméskő kiszállítását.

A tanacs eddig is mar megtelt 
minden tőle telhetőt, de a rendel- 
kcze.-erc aiio minimális anyagi 
eszközök az utkaparók fizetésére 
sem elégségesek.

A szigeti utak rosszak. A mű
utat némely részen alapjában kel
lene javítani. A szigeti utakra 14 
waggon kö
vet es a fűar- 
verésből be
folyó össze
geket fordi 
tóttá. Indítvá
nyozza, hogy kérje a város a 
szigeti köves útnak a megyei köz
utak halózataba való felvetelel. 
Egyben a közmunka jövedelem 
átengedését.

Schmidt Károly igazolja a rossz 
utakat csodálja a szigetiek türel
met. Ha hozzájárul a sziget a 
városi üzemi kiadások nagy terhe- 
hez akkor joguk lehet a rendes 
utakhoz is. Indítványozza, hogy 
a villamtelepen felhalmozott salak
ból szállítsanak, amennyire szük
ség van meg pedig úgy , hogy a 
salakot szállító szigetiek a kompon 
ne fizessenek viteldijat Stajevits 
indítványozza, hogy a mérnököt 

Katykaringós pipaszár 
A Beck L ujii egyre vár . . 
Hej, lepedő!
Tudjuk miért eped 0 . . .

utasítsak a munkaiatok megtekin
tésére es javaslattételre. Nagy baj 
az is, hogy az utak melle lakat 
ültetnek a gazdak es igy az ar- 
kolas idővel ehetetlen. A szántás
nál pedig a földet az útra kellene 
fordítani

Katáry nem bizottság kiküldé
sét, hanem a munka sürgős meg
kezdését kéri. A kepviselőtestület 
úgy határoz.

A terem m st egészen 1 > .írül 
aiig b 10 kepviseki hallgaija a 
polgármester elóterjeszleseit. Az 
utad'), a kövezetvam ügyében ha
tároznak Herger jegyző érdemeit 
jegyzőköny vben örökítik meg. Több 
kisebb ügy elintezese után a gyű
lés véget er.

Gyémantniise.
Mint már két héttel ezelőttije

leztük, Halvax József c. apát 
nyug, mágócsi plébános novem
ber l-én Pécsett, 2-án Mohácson 
mutatta be gyémántmiséjét az 
Urnák. Mohácson vasárnap zsú
folásig megtöltötték a hívek ez 
alkalomra a templomot, mert az 
ujmisének és a gyémántmisének 
függelékét képező áldás ereje 
nagy.

A hívek szeretetén kívül azon
ban a főpásztor gyengéd szere- 
tete is megható formában jelent
kezett meg ez alkalommal, az 
ünnepedhez következő leirat ér
kezvén : 3043 1924. A pécsi püs
pöktől. Nagyságos c. apát, ny. 
plébános ur! Benső örömmel 
értesültem arról, hogy Nagyságod 
ez év november l én Minden
szentek ünnepén első szent misé
jének 60 éves jubileumát fogja 
megünnepelni. A nép nyelvének 
találékonysága külön szóval jelöli 
ezt a ritka ünnepséget: gyémánt
misének mondja, mert olyan ritka, 
mint a gyémánt s bizonyára azért 
is, mert olyan drága kegyelme a 
könyörülő nagy Istennek, mint 
a gyémánt. Mások 60 éves kor
ban jubileumot ünnepelnek: nagy 
kor, két emberöltő, Isten kegyel
méből két emberöltőn mutathassa 
be va'aki mindennap az Újszö
vetség végtelen értékű áldozatát 

1 és szolgálhassa Istenét, mint az 
örökkévalóságnak papja, ritkább 
kegyelem a gyémántnál is.

Tudom, hogy Nagyságod ezen 
a napon mily alázattal fog hálát 
adni Istennek ezért a rendkívüli 
nagy kegyelemért; hálát fog adni, 
hogy 60 éves papi életet adott; 
hogy megerősítette kezét 60 éven 
át papi áldásra, hogy ajkainak 
erőt adott az evangélium hirde
tésére, szomorúak vigasztalásara, 
lélekben megtörtek gyámolitására; 
hogy 60 éven át szerette az Ur 
választott népét s hogy nyugo
dalma napjait is a lelkek szolgá
latában töltheti. Tudom, hogy 
ünnepének ez lesz értéke, öröme, 
vigasza.

Magam is kérem a minden 
kegyelmek osztóját, Krisztus 
Urunkat, a főpapot: áldja meg 
azt, aki 60 éven át másokat ál
dott; adjon neki eiről és kegyei
met, hogy ezt az áldást még jó 
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sokáig élvezhesse s annak a nagy 
jutalomnak, melyet apostolainak 
az örökkévalóságban Ígért, előizet 
már itt is megizlelhesse

Gyémántmiséjének áldását kér
ve és buzgó imáiba ajánlottan 
vagyok

Pécs, 1924 október 27. 
Nagyságodnak

Krisztusban testvére 
t Gyula 

püspök.

Politikai levél az9
Óceánon át

Miért nincs irredenta propa
ganda? — A magyar politi
káról valamit. — Egy elsza
kadt ausztráliai magyar ké

rése.

A Mohácsi Hírlap egy ízben 
mar közölte egy különféle regé
nyes utakon Ausztráliába került 
magyar festőművész levelét. Ez 
a messze távozott vérünk most 
újból levelet irt Mohácson lakó 
rokonához, melyben érdeklődik 
a magyar politika és egyes ezzel 
összefüggő kérdések iránt. Miután 
pedig a nagyközönséget is érde
kelni fogja, hogy hogyan gon
dolkozik az, akit sorsa elvitt tő
lünk, a rokon szives engedelmé- 
vel itt közöljük a levél erre vo
natkozó részét és itt is válaszo
lunk neki.

Tanuljon belőle ő is, mi is...
A levél erre vonatkozó része 

igy szól:
« . . Most pedig beszéljünk 

egy kicsit mint magyarok ked
ves Pali. Hogyan lehetséges az, 
hogy egyáltalán semmi propa
ganda nem történik a régi szép 
magyar hazánk helyreállítására ? 
Pedig oly sok tehetséges magyar 
írónk van! Lásd a törököt! Ö 
sem állt jobban és dacára min
den nagyhatalomnak, kezd szépen 
kievickélni a sárból.

Annál is inkább kellene vala- | 
mit tennünk, mert hiszen ez ter
mészetünkből folyó cselekedet 
volna, hiszen mi a hangulatok 
nemzete vagyunk! Azt lehetne 
mondani, a világ legnaivabb nem
zete És semmi zaj! Soha a kül
földön egy betűt sem olvashatok 
Magyarországról . . .

A küldött magyar újságból 
vett impresszióm az, hogy ne
künk van 5—6 rendes parlamenti 
párton kivül még külön három 
királypártunkj Nem világosítanál 
fel egy kicsit, milyen part a leg
erősebb Baranyában és mi a re
ményetek? Hogy gondolkodtok 
ti olyan Daruváry képviselő, vagy 
mi urakról ? És hogyan lehetsé
ges az, hogy az árak ma drá
gábbak, mint a háború előtt vol
tak az élelmiszereknél — egy 
agrárállamban ?>

A levélnek van aztán még egy 
két érdekes részlete. Ilyen pél
dául az is, hogy távollevő test
vérünknek igen zavaros fogalma 
van a mi nagy számokban be
szélő pénzünkről és sehogysem 
tudja magát beleélni a nagy sza
mokba. Azt írja: . . . <az, hogy 
egy darab papirosra 2 korona, ' 
vagy 2 millió korona van rá
nyomtatva, nem is olyan nagyon 
kihatónak látszik, csak azon cso
dálkozunk, hogy egyáltalán fo
roghat! ...»

Mi azonban a politikai részt 
akarjuk elintézni, tehát abba 
kezdünk

Kedves Mester!
Látszik, hogy nagyon régen 

szakadt el Magyarországról, mert 
mi, akik itt élünk, sohasem cso
dálkozunk azon, amit dicsősé
gesen uralkodó kormányunk nem 
csinál, — igy tehát az egészen 
elfelejtett magyar propaganda és 
irredentizmus — mi csak azon 
csodálkozunk, amit csinál. Mert 
azon van is csodálkozni való ...

A magyar propaganda ma azért 
szünetel, mert most nálunk sza
nálás van . . . Hogy ez a sza
nálás micsoda, azt kissé nehéz 
megmagyarázni Önnek, kedves 
Mester, mert mi sem értjük, de 
általában azt jelenti, hogy nincs 
leveles, de vágott dohány sem ... 
nincs pénz . . . nyente soldi.

Tudniillik nincs pénz külföldi 
propagandára, nincs pénz tiszt
viselőket fizetni, nincs pénz hadi
rokkantakat, hadiözvegyeket el
látni és még sok mindenre, de 
ugyanakkor van pénz 245 kép
viselőt békeparitásos fizet tssel 
tartani a nemzetgyűlésen, hogy 
egész éven át veszekedjenek . . .

Ami pedig a páitok erejét illet
né, hat itt Baranyában a legerő
sebb párt az u. n. egységes párt, 
amit tudtunkkal Keresztény és 
Keresztény Kisgazda Földműves 
és Polgári Pártnak hívnak, de ez 
nem biztos, hogy igy hívják, 
mert hosszú nevét, amely igyek
szik minden foglalkozást és elvi 
árnyalatot feltüntetni, könnyen 
lehet összetéveszteni a szociál
demokraták valamikor híres kiál
tásával, hogy: «Éljen a világot 
megváltó általános, nemzetközi, 
titkos és (még sok minden két 
soron át) egyenlő községenkénti 
választójog...»

Baranyavármegye valamennyi 
kerülete ennek az egységes párt
nak a képét viseli és esküsznek 
arra, hogy a lelkekben csak ez 
székel. Ezzel szemben kormány
párti táborokban azzal a mumus
sal szokták ijesztgetni a kormány
párti egységes honatyákat, hogy 
«.. . ne izéljetek, mert választást 
írunk .. . !» Ilyenkor aztán a hon
atyák megijednek, mert belül ők 
is érzik, hogy soha többé meg 
nem választják őket!

Igen királypártunk is van egy- 
pár, de királyunk az nincs. Sőt 
belátható időn belül nem is lesz. 
De igen jó ok arra, hogy el ve
szekedjünk rajta, mert’ hiszen 
«... mi a hangulatok nemzete 
vagyunk ...»

Hogy Daruváryról mit gondo
lunk, engedje meg, hogy azt ma
gunkban tartsuk. Méltóztatik tudni 
a sajtópert nem szeretjük. Külö
nösen az olyat nem, ahol bizto
san elítélik az embert. Már pedig, 
ha mi leírjuk, hogy mit gondo
lunk róla, hát becsukás lesz a 
vége . . .

Nem sokat mondtunk eddig, 
de engedje meg, hogy az égbe
nőtt árakról se mondjunk sem
mit, mert akkor meg «felekezet 
elleni izgatásért# csuknak be 
bennünket . . . Miért? Hát kérjük 
szeretettel az egy külön tanul
mány lenne megírni annak a sok 
siber galíciainak a történetét, aki 
elindult pájesszel és addig emelte 
az árakat az állam néma szemlé
lődése mellett, mig az árak is, ő 
is a legmagasabb polcot érték el 

és megközelithetetlenek. Nagyon 
sok minden történt ezekkel az 
árakkal. Siber, tőzsdés és aztán 
lánc-lánc, amit hiába Írunk is 
meg, nem érti azt más, csak az, 
aki itt végig szenvedi őket . . .

Mi csak hallgatunk és türjük, 
I mert — mint Írja is — mi vagyunk 
i a világ legnaivabb memzete! . . .

Csengő.

A színészet ügye Magyar
országon akkor nyert némi ren
dezést, mikor a kódorgó múzsa 

j annyira bel hez lett kötve, hogy 
az csak bizonyos körzetben nyert 
játékjogot, vagyis az ország színi 
kerületekre osztatott. Ez eddig 
helyes, okos rendelkezés volt, de 
ezután megint átvette uralmát a 
minden ügyeink rákfenéje — a 
protekció, mely mögött mindig 
ott lebeg egy sejtés, egy gyanú 
árnya, hogy nem jár-e vele holmi 
magánérdeket legyezgető célzat, 
valami baksis manipuláció?

Jár, vagy nem jár. Ez a két 
alternatíva lehet csak. Ha jár, ak
kor az illető szakminiszter csör- 
ditsen a kufárok közé, ha pecig 
nem jár, akkor szabadjon nekünk 
a sajtó jogos kritikáját gyakorolni.

A napokban járt szerkesztő
ségünkben Somogyi Kálmán győri 
színigazgató és előadta, hogy 
Mohács az ő kerületébe oszta
tott be.

Erre a kijelentésre nagyot néz
tünk és eszünkbe jutott, hogy ez 
a szegény kis mohácsi színház 
volt már a pécsi, a kaposvári, a 
szabadkai színi kerületekbe be
osztva, váljon mivel szolgált rá, 

■ hogy legújabban a győri színi 
I kerületbe kebelezték be? Mohács 

tudvalevőleg jó hely, mely kevés 
rezsi ellenében biztos és jó jöve
delmet ad és nem titok, hogy a 
színigazgatók holmi bajai és egri 
leégések után Mohácsra szoktak 
jönni magukat regresszálni, de 
hogy ennek fejében maholnap 
ugy sine nobis — de nobis ha
tározattal a nyíregyházai színi
kerületbe osszanak be bennünket, 
az ellen már Mohács is tiltakozik.

Ismeretes a sziniügyeink iránt 
érdeklődők előtt az a verseny, 
amely a bőrünkre csak az elmúlt 
nyáron is lefolyt a pécsi és a 
kaposvári direktorok közt s amely 
a kaposvári direktor győzelmével 
végződött, mely győzelem alap
ján Kaposvár—Egerrel jutottunk 
egy kalap alá. Már akkor tűnőd
tünk az intézőkörök nagyképű
ségén (séd cerebrum non habét...), 
mert érthetetlen, hogy bennünket 
innen Pécs szomszédságából miért 
osztanak be egy kerületbe Eger
rel, most azonban amikor ezt a 
zseniális beosztást letörlik a táblá
ról s beosztanak bennünket a 

I győri kerületbe, melynek harma
dik színháza Hódmezővásárhely 
lesz, valóban kikéredzkedik belő
lünk az a kérdés, hogy hát ez 
mire jó ? A közönség érdeme, 
vagy bűne lesz e ez által jutal
mazva, vagy büntetve, vagy a 
társulat qualitása méltányolva? 

Mert azt a bohózatot már csak 
mégsem tételezhetjük fel, hogy a 
színigazgató érdeke volna társu- 
latát és felszerelését pont az or
szág legellenkezőbb fekvésű vég' 
helyeire hurcolni.

Valóban kiváncsiak vagyunk 
hogy váljon ez a döntés mái 
perfekte, mert igenleges esetben 
a szinpártoló egyesület feladata 
lesz az ide-oda dobált mohácsi 
színház közönségének képvisele
tében sarkára állani és ez ellen a 
vígjáték ellen vétót emelni, mert 
hát végtére is, a színészet ügyé
nek nem a minisztériumban szé
kelő szinészeti szakosztály a fő
faktora, hanem a színház, a szín
társulat és a közönség, melyek 
igényt tarthatnak arra, hogy be
osztásuk ügyében őket is meg- 
kérdezzék.

Administrátori megbiztatás. 
Pál József bogdásai plébános 
nov. l-ével nyugalomba vonult. 
Megyéspüspökünk földinketMar- 
tinkovics János káplánt, volt mar- 
janci plébánost bízta meg az ad
ministrátori teendőkkel.

— Csendőrségi hír. Varosunk 
közkedvelt csendőrjárásparancs- 
nokát Pókay Antal őrnagyot, 
felsóbbsége Kecskemétre helyezte 
át. Kívánjuk, hogy uj beosztásá
ban es állomáshelyén is annyi 
szeretetben legyen része, mint 
amivel itt övezte a társadalom 
minden rétege Hivatalában ideig
lenesen, Horváth Halas Antal 
főhadnagy, a villányi járás parancs
noka helyettesíti. Utódjáról biztos 
hírek nincsenek.

— Kirendelés. A pécsi járás 
főszolgabirája Gombárovics Lajos 
volt németbólyi helyettes jegyzőt 
Nagykozárra helyettes jegyzőül 
rendelte ki Ideje volna, ha ez a 
derék, munkás menekült jegyző, 
kivel szemben a legutóbb Német- 
bólyban is az akkori rezsim leg
sértőbb igazságtalansága történt, 
valahol végleges megállapodást 
nyerne.

— A Szociális Misszió Tár
sulathoz koszorú-megváltásként 
még a következő adományok ér
keztek. Keglevich István Daruvar 
200.000 K, özv. Varga Ferencné 
15.000 K. Fogadjak a társulat 
nevében őszinte köszönetiinket. 
Az elnökség.

— Jótékonyság. Pókay Anti' 
csendőrőrnagy délpestvarmegya 
csendőrparancsnoki minőségben 
Kecskemétre történt áthelyeztetése 
alkalmából bucsulakoma megvál
tása címén 500 000 koronát ado
mányozott a Szociális Misszió
társulat mohácsi szervezetének.

— Nagy temetés Baján. Múlt 
vasárnap délután temettek Báján 
az olasz fronton hősi halait halt 
Inkei Jenő zászlós haza szállított 
tetemét a Rókus kápolnából. A te
metési szertartást tSchaád Henrik 
cisztercita tanár, gimnáziumi igaz
gató helyettes végezte, mert löket 
Jenőt, ki az iskola padjaiból vo
nult be, a gimnázium halottjának 
tekintették. A hős koporsója fölött 
Csapiár Konrád mondott lelkekbe 
markoló magasszárnyalásu beszé- 
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Jet, mely után a gimnáziumi ének- 
k ,r’ gyászdalokat énekelt. 5000 
ember vett részt a temetésen.

Halálozás. Bencsik György 
jómódii kisgazda általánosan val
lásosnak és jótékony nőnek ismert 
neje Szajki Katalin a jó szivü 
Kati néni hónapok óta tartó sú
lyos betegsége után Budapesten 
g Polyklinikán rajta végzett sú
lyos műtét után e hó 4-én ugyan
ott meghalt, — hült tetemét Mo
hácson fogják örök nyugalomnak 
átadni. A kisgazda társadalomban 
népszerűség tekintetében hozzá 
fogható asszony nem volt, ezért j 
elhalálozása általános sajnálkozást 
és részvétet kelt.

Országos vásár. A Marton 
napi oiszagos vásárt holnap, hét
főn, november 10 én tartja meg 
Mohács városa, melj alkalommal 
veszmentes helyről minden állat 
/elhajtható lesz.

A becsületes munka jutalma 
Azon célból, hogy a becsületes 
munka és hűséges szolgálat a 
mezőgazdasági munkásság köré
ben erkölcsi elismerést is nyerjen, 
i m. kir. földmivelésügyi minisz
ter ur ez évben is pénzbeli juta
lommal és elismerő oklevéllel 
fogja kitüntetni azokat a mező
gazdasági munkásokat és cselé
deket, akik jóravalóságuk, hűsé
ges magatartásuk, illetőleg az egy 
helyben töltött hosszú szolgála
tuk alatt tanúsított szorgalmuk 
és becsületes munkásságuk által 
társaik közül leginkább kiváltak. 
Felkérjük ezért a vármegyebeli 
földbirtokosokat, bérlőket és gaz
dákat, hogy a kitüntetésre érde
mesnek talált azon mezőgazdasági 
cselédeik, vagy mezőgazdasági 
munkásaik nevét, akik az ellen
séges szerb megszállás, valamint 
a forradalom idején is hűséges 
és odaadó magatartást tanúsítot
tak munkaadóikkal szemben, 
a személyi adatokkal és az eddigi 
alkalmazás részletezésével együtt 
a Baranya vármegyei gazdasági 
egyesület igazgatóságával (Pécs, 
Siklósi-utca 17.) mielőbb, de leg
később november hó 20-ig kö
zölni szíveskedjenek. Háztartás
beli munkát végző cselédek, vala
mint azok, akik a múltban már 
ily kitüntetésben részesültek, ju
talmazásban nem részesülhetnek.

— A Szociális Misszió Tár
sulat újra megkezdi az iskolán , 
kívüli népnevelő munkáját. Az 
ifjúság reszere mar pénteken es 
szombaton tartotta meg az elő
adást. A felnőttek számára vasár
nap, azaz f. hó 9-en d u. 5 óra
kor lesz, a polg. isk énektermé
ben (földszint). Bemutatásra kerül 
Fiume es környéke, 65 színes 
képben. Belépő dij 2000 K.

Polgári iskolánk folyó hó 
-9-en a Leanyklub közreműködé
sévé: Arany János kultuiestet 
rendez, az isk. felszerelésének 
javara. Részletes műsor a jövő j 
heti számban. Polg. iskolánk át- ; 
erz; és megvalósítja azt a gon
dolatot, hogy a „felebaráti szere
tetet nemcsak az gyakorolja, aki ' 
az éhezőnek ételt, a mezítelennek 
ruhát ad, hanem az is, aki a fá
radt, szomorú embereket felderíti*. ' 
jajjon mi tudna mosolyt csalni, 
örömet teremteni a szivekbe, ha 
nem az artatan gyermeklelkek 
Kedves ünnepsége ?!

A Mohácsi Mezőgazdasági 
es Iparbank ez utón hozza a 
'eszvényesek tudomására, hogy 

a részvények kicserélései folyó hó 
10-étői kezdődőleg eszközöltetnek.

— Kölkeden f hó 16-án dél
előtt 11 órakor leplezik le a há
borúban elesett hősök emlék
oszlopát. Mohács Mohács! Kölked- 
tői is messze estél

Koszorú megváltás. A mo
hácsi járás jegyzői elhalt kartarsuk 
Kussinszky Ferenc nyug báránya- 
báni körjegyző elhalálozása alkal
mából 240 000 koronát adtak a 
jegyzői árvaház javara.

■— Sátorhely kegyelete Va
sárnap, halottak napjait délután 
Sátorhely méltó módon emlékezett 
meg a hőseiről. Délután 2 órakor 
ünnepi Isten tiszteletre gyűlt össze 
az egész puszta elükön az ura
dalom tisztviselőivel. Majd a hősok 
szobránál tartott szívbe markoló 
ünnepi beszédet Printz Balint 
nagynyáradi káplán megemlékezve 
a világháború hőseiről, a magvar 
hazaszeretetről A Himnusz elének- 
lése után, a temetőben megkoszo
rúzták, az ott nyugvó hősi halot
tak sírjait. Ez a nap, a szivek 
gyászünnepe, a szeretet, az emlé
kezés örök lángja volt

— A mohácsi sokacok, — 
mint annak idején megírtuk, 
valamely budapesti jugoszláv lap 
izgatás jelleget magán viselő buj- 
togatasara kész kérvényeket ittak 
ala, azt kérve a kormány- es 
egyházhatósági fórumok előtt, 
hogy a bel es külvárosi iskolák
ban a sokac oktatási n\ elvet ve 
zessék be. Ez a mozgalom gya
núsnak tűnt fel a mohácsi hitköz
ség iskolaszéké előtt s azért a 
beérkezett aktakat bizottságnak 
adta ki kivizsgálása végett annak, 
hogy váljon a kérvényekben kife
jezett kereknek ténjleg az alá
írók óhaját kepezik-e ? Ekkor ki 
tűnt, hogy az aláírók jóhiszemű
sége ki lett hasznaivá, ők csak 
azt akartak kérni, hogy gyerme 
keik sokacul is tanuljanak meg 
Írni és olvasni és értsék meg so 
kacul is az előadottakat. Ezt az 
óhajukat megyéspüspök ur is ma 
gáevá tette, mely alapon a köz
oktatásügyi miniszter a megfelelő 
eljárást el is rendelte s azt az 
iskolaszék elnöke szigorúan ellen 
is őrzi

— MANSz az Ipartestületben 
vasarnap délután 4 órakor bemu
tatja az eddig termelt anyagát, 
melyből mig a készlet tart, ki is 
árusít. Tekintve, hogy mindent 
önköltségén számit es csak a fenn
tartási költségeket számítja az 
árakba, minden a legjutányosab- 
ban kapható.

— A fogadalmi templom 
ügye. A fogadalmi templom terv
pályázatait a megyespüspök itt
létekor szintén megtekintette es 
elragadtatassal szólt, azok szép
ségéről, nemkülönben művészi és 
építészeti értékéről. Jóváhagyta a 
kiküldendő bíráló-bizottság meg
alakítását, mely a közeli napokban 
meg is történik. Ezután a zsűri 
összejön és a három legmegfelelőb 
bet elfogadásra ajánlja. A hitközségi 
képviselőtestület a három közül 
választ, mig a döntést a püspök 
ur őkegyelmessége magának tar
totta fenn. Ezzei a templom ügye 
olyan stádiumba jutott, hogy en
nek megvalósulását még az ügy 
rossz szellemei sem vonhatják 
kétségbe. Szeretett laptársunknak 
az az állítása, hogy a templom 
pályázatát a kér. miniszter elve
tette légből kapott koholmány volt 

és a valóságnak, tudatos vagy tu
datlan elferdítése. Nem kívánjuk, 
hogy a túlsó fertály es vidéké, 
lelkesedjen a katholikus hívok 
templomáért. De ne gáncsoljanak 
ott. ahol egy uj elet fakad, ne 
mételyezzenek a hívók között, 
mert minden átok, mely aldatlan 
munkájukból kél, fejükre hullik 
vissza. A bíráló bizottságba a me- 
gtespüspők Pilch Andor műépí
tészt küldte ki.

A Legényegylet házfel- 
szenteiese. E hó 23 an, nagy 
ünnepe lesz a Kath. Legenyegylet- 
nek. Délelőtti ünnepi szent mise 
és a helyiség megáldása, este 
nag\ szabású megnyitó előadás. 
Bővebbet következő számunkban.

A László közkórház jótevői. 
Babarc község érdemes jegyzője, 
Kálmán Antal kérő szavára a 
megértő polgárok 90 kg. csöves 
tengerit, 45 kg. babot, 45 kg. 
burgonyát, 14 kg. kétszerest ad
tak össze. Hálás köszönettel adó
zik a kórház vezetősége mind
azoknak, akik a szenvedő embe
riség gondjait, meleg szeretettel 
enyhíteni igyekeztek.

A hősökért. Himesházán 
a napokban lepleztek le a 79 hősi 
ledőlt emlékoszlopát. Jelenvoltak: 
Fischer Miklós dr. főszolgabíró, 
Kautsch Károly honvédezredes, 
Koszits Béla szolgabiró, Mattéi 
Kálmán járási állatorvos, Kardos 
Jenő járási irodatiszt es a vidék
beli tanítók. A tábonmisét Kő
vágó Péter esp plébános mondta. 
A gvonyörü emlékmű letesitese 
Kienle Ernő közs jegyző érdeme.

A köd áldozata. Magyar 
István marazai lakos kocsin el
hozta a fiat Mohácsra, hogy in
nen hajón Budapestre utazhasson. 
Visszamenet Babarcz község ha- 
táraban a sűrű köd következté
ben. eltévesztette az utat s egy 
düló-utra tevedt, melyen alig ha
ladt kocsija pár lépest, felfordult 
s ő oly szerencsétlenül esett le 
kocsijáról, hogy nyakára esett a 
kocsioldal, ami fejet és nyakát 
összetörte s nyomban meghalt. 
Úgy akadtak ra a babarci határ
ban dolgozó emberek

Az Erdélyi Otthon műso
ros estélye közbejött akadályok 
miatt el van halasztva. Minthogy 
páratlan műélvezetben részesül a 
szórakozni vágyó közönség, me
leg erdeklodessel várjuk a jóté
kony cél érdekében is a mene
kült művészeket.

Az angyalcsinálás bes
tiája. Egy méretében és lelket- 
lensegeben egyformán nagy és 
bonyolult ügyről sugdosnak a vá
ros falai között. Baracz Istvánné 

( Kossuth Lajos utcai sokac asz 
szony mar hosszú idő óta űzte 
förtelmes magzatelhajtási munká
ja: A népréteg minden képviselői 
keresték fel a tudós asszonyt, aki 
eleg sikeresen operait. Sőt ez- 
ideig sikerült egy halálesetet is 
rábizonyítani. A resdőrségen ter
mészetesen mindenki remegve ta
gadja bűnét, bar a főbűnös be- 

i ismerésben van.
— A városi választások epi

lógusa. Mint értesülünk, a város
atyák jóresze nincs megeiegedve 
a választások, illetve az átvéte
lekkel. Miután a törvény előírja, 
hogy az újonnan kreált és betöl
tésre kerülő városi tisztviselői ál- . 
lasok csak választás utján tölthe
tők be es átminősítést a törvény . 

j egyáltalán nem ismer, igy az át

minősítés tárgyában hozott ha
tározatok törvényellenesek. Egyéb
ként ezt a felfogasunkat aláta- 

i masztja a B M. is leiratában, 
csupán arra utal, hogy a pályá
zat utján való betöltéseknél le
gyen a képviselőtestület a lehető
ségig méltányos.

Erdély mártírjai. Ciapa 
torockói gör. kel tanító, ki egy- 
szersmint a papi funkciót is végzi, 
nemrég megalakult egyházközsé
gének harangját az unitárius tem
plomtol 2ü—25 méter távolság
ban állíttatta fel. Ez a harang
lábra felszerelt harang a vasár
napi unitárius istentisztelet alatt 
rendszerint akkor szólalt meg, mi
kor az unitárius pap a szószékén 
beszelt s a nagy zúgástól több 
percig hallgatni volt kénytelen. 
Három uriasszony : Székely Ja- 
nosné, Simon Andrásáé es Ver
mes Józsefne egyszer maguk kö
zött beszélgetve szóvá:ettek, hogy 
több figyelemmel lehetne az isten
tiszteletük iránt a pópa. Ez a ki
jelentés Ciapa fülébe jutott s a 
három uriasszonvt a csendőrse- 
gen bepanaszolta. A csendőrök 
letartóztattak a három uriasszonvt, 
kettőt közülük vasravertek, a har
madikat kötéllel kötötték az előb
biekhez s aztán az utcán vegig- 
kergettek egész a haranglábig, 
ott azt végig csókoltatták velük, 
aztán meghúztak a harangot in
nak jeléül, hogy a „büntetési
nek vege. Erre a jeles tanító is 
előkerült, melegen megrázta a 
csendőrök kezet s aztán elment 
az uriasszonyok nyomában a 
csendőrségre, hol tanúként sze
repelt a minden izükben reszkető 
uriasszonyok ellen. — Erdélyben 
nagy a felháborodás az eset miatt.

— A soproni diákok. Sop
ronban az erdészeti es bányászati 
akadémián újból megkezdődtek az. 
előadások, mert az egyik zsidó 
hallgató vissza sem jött, a másik 
pedig, latvan. hogy jelenléte a 
főiskolai oktatást zavarja meg, 
önként hagyta el Sopront. Az 
eset a m igyarországi főiskolai 
hallgatók megjelentkezett szolida
ritásában a tanulóitjusag erkölcsi 
győzelmével végződött

— A bécsi magyar. A bécsi 
rendőrségnek sikerűit a napokban 
egy reg keresett házasságszédel
gőt elfogni ürünwald Qyula bu
dapesti születésű egyénben, ki 8 
hamis név alatt követett el há- 
zasságszédelgeseket. A rendőrség
nek eddig sikerült kinyomozni, 
hogv 42 nőt csapott be házassági 
igerettel a bécsi „magyar.*

— Mérnökök halálesete be
jelentendő. A kereskedelemügyi 
miniszter teljes egészében életbe- 
leptette a mérnöki rendtartásról 
szóló 1923 evi XVIi. t.-cikket és 
felhívta a törvényhatóságok figvel- 
met a törvénynek arra a rendel
kezésere, hogy elhalálozás esetén, 
a halálesetet felvevő közeg köte
les a mérnöki kamarát értesíteni.

— Kedvezmény a kényszerköl
csön befizetésére. A m. kir. állam
pénztár értesíti az érdekelteket, 
hogy azok, akik kényszerkölcsön 
tartozásukat nov. 15-ig teljesen 
befizetik, pótlék címén a késede
lem teljes idejére összesen csak 
12° o'Ot fizetnek. Minthogy ezt a 
rendkívül nagy kedvezményt szi
gorúan csak azok igényelhetik, 
akik tartozásukat nov. 15-ig telje
sen rendezik: a m. kir. állam
pénztár figyelmeztet mindenkit,
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hogy tartozását a fenti ideig a 
saját érdekében okvetlenül be
fizesse, mert ezen határidő után 
már ismét magasabb 0 ,> fog pótlék 
tinién felszámittatni. A rn. kir. 
állampénztár az érdeklődőknek 
minden felvilágosítást megad.

— A zarándok. Érdekesalakja 
van a László kórháznak. Németh 
János bucsai születésű jeruzsálemi 
zarándok, akit a háború vihara 
sodort vissza szükebb ha ajaba. 
Az öreg 90 esztendős. 39 evvel 
ezelőtt szakadt el innen a szuezi 
csatorna építkezéséhez, honnan 
mint tolmács került a jeruzsálemi 
magvar zarándok hazba. Hosszú 
szakállas, pátriárkái megjelenésű 
öregünk csodalatos emlékezéssel, 
élénk frisseséggel beszel a regi 
időkről, koronás uralkodókról, 
magyar főuiakról, akiket Jézus 
sírjánál, Jézus életének nevezete
sebb pontjai körül kalauzolt. Küz
dött Kömgrátznél, Solferinónal 
mint huszaiőrn.ester Most vissza 
útjában elerte regi gyomorbaja 
es egy két napig pihennie kell, 
hegy folytathassa utjai, elérhesse 
családjai akik ott maradtak.

— Hol a következetesség? 
Amikor annak idejen arról volt 
szó, kit vegyen át a varos a régi 
tisztviselőkből, Beck dr. az akkori 
libeialis többséggel azt fogadtatta 
el a községi képviselőtestületi ülé
sén, hogj senkit, bzabad pályá
zat es szabad választás volt a 
jelszó, mihez a keresztény irányú 
képviselők : Prakatur dr , Schmidt 
Kai oly stb. szívesen hozzájárul
ták, nem keresve, ki teszi az in
dítványt Most ugjanaz a Beck dr. 
a paíjazat es választás ellen volt 
es n :r dtr kit javasr lt ain.ii.csitti i 
a városi kő;pjölesen a zsidó libe
rális írakció titn. Ho! itt a követ
kezetesség ? .

— Mohácsi gyilkosság ügye a, 
törvényszéken. Már feledésbe ment 
az a borza'mas gyilkosság, mely 
két évvel ezelőtt a Szerb-utca 
sarkán játszódott le. Lazíts Dávid 
együtt ült a Lcovits-fé’e korcsmá
ban Pecsujlits Milán molnár, Pan- 
tyata Mátyás váltókezelő és Pánits 
Milán 24 éves földmives társa
ságában. Egy jutalék ügye szó
váltásra adott okot, ezen össze
tűztek Lázits és Pánits Lázits a 
túlerő előtt kap tulalt. Haza ment 
fejszét vett n agahoz és a Szett- 
utca sarkán n egvarta a hazatérő 
Pánitsot, akit a koicsmai társak 
kísértek hazafelé. A Szerb utca 
sarkán Lázits' tlőugtoít és Pánits 
felé sújtott, n ajcntm lóból vágva 
le cl b keze tejét. Étre Pánits a 
tanuk vallomása szerint bal kezé
vel megiagadta a fejszét, kirántva 
azt a tin adó kezéből és igy egy 
kézzel, vérző karral ment neki a 
Dávid, a Góliátnak és a szoros 
érteimében agjen verte. Tehát 
jogos cnvéCtlen bői gyilkolt. A 
törvényszék helyt adott a tanú 
vakon ás alapjan bebizonyított 
tci veknek, a vádlottat ttin entette. 
Az ügyész az ítéletet ir.tgfeltb- 
btztt. Sirainas alapot, melyben 
a halott családja, tüdővészes neje 
és nyomorgó k s arvája maradtak.

— A párisi olympiádok epiló
gusa. A Kovács—Pulitti parbaj 
Nagykanizsán november 12-ikével 
lesz. A föltételek r agyon szigo
rúak, bandázs nélkül, a szúrást 
is megengedve. Hat ez már aztán 
fényiig nem járja, két világbaj
nokot tr gedni egyn asra rohanni.

— össievarrták a szivét. Me- 
csekszabolcson a napokban rneg- 
szurtak egy bányászt. Több szúrt 
sebe közül a legsúlyosabb, mely 
a szivét érte, az 5—6 borda közt 
hatolt be, áthatolt a szivburkon 
és a szív balkamráját a csúcs 
közelében fúrta át. A sérültet be
vitték az Erzsébet egyetem sebé
szeti klinikájára, hol az átszűrt 
szivet összevarrták és az orvosok 
nem tartják kizártnak, hogy a 
bányászt megmenthetik az élet
nek. Lám mire képes egy egye
temi klinika!

— A hóhér kötelet akasztott 
Szabadkán Tóth Imre nyakába, 
aki a Halasi-uton rablógyilkossá
got követett el. Az utolsó pilla
natig királyi kegyelemre számí
tott az elitéit, aki mellett az utolsó 
percig kitartott az édesanyja, iga
zolásául annak, hogy a kit min
denki elhagy, a mellett még min
dig ott marad az édesanya. Ott 
ült a siralomházban a fia mellett 
étlen-szomjan, zokogva, mig az 
aranyszopókás cigarettát szivo- 
gatott. A szerencsétlen fiú a bi
tófa alatt még beszélni akart a 
közönséghez, hogy a lelkén köny- 
nyitsen. A bíróság egy ideig en
gedte is, hogy beszéljen, de Mau
ser serajevói hóhér már türelmet
lenebb volt és segédjével együtt 
gyorsan végzett a bűnössel.

— A. S C. de Medici gyárt
mányú milánói olasz viasz gjufa 
kapható a Zsuzsits-tőzsdében ki
csinyben és nagyban.

— Betörés a présházba Stajevits 
Jánost kellemetlen meglepetés 
érte. Ismeretlen tettesek szőllő
hegyi ptésházába törtek és onnan 
két permetezőt, egy csomó szől- 
lókarót loptak el. A csendőrség 
nyomoz, az ismeretlen tettesek 
után.

— Drágul az ezüst. Az ezüst 
egykoronás ára 5200 papirkoro- 
náról hirtelen 6300 koronára 
emelkedett. A német és osztrák 
kormányok a nagy ezüstkereslet 
miatt kénytelenek az ezüst pénz
érmek veretését beszüntetni. A 
tízezer korona névértékű osztrák 
silling ezüsttartalmának értéke 
már 9000 koronán felül emelke
dett s a legkisebb diágulás mel
lett a tényleges érték már túl
it pné a névértéket.

- lóih Joztef. Ez a reve az 
uj 1-ts s-zi n u hordárnak, ki vö
rös szí1 ü síjkajan a sárga pléh I 
cinitrkppal Mohács városi jelle
get szil len emeli, hég nélkülözte 
varosunk lakossága ezt a látszó
lag i tm ltnytges, valójában azon
ban nagyon fontos közszolgálati 
szervet, n.ert s< ks' or kénytelen 
V’ .t nagy ertekeket képviselő és 
igen fontos n.egbizásait telje- 
hi. ititlóilen elemekre bízni, i

91 József, mini hatóságilag 
nyj.vántartott btiszolga e hiányt 
go tolia vállalkozásával, joggal sz.á- 
mithat tihat a közönség jóir.du- 
la u tamogatasara, a mit becsü
letes, józan ts megbízható szol- 
gaiaiktszsegevel mai meg is szer
zen, csak a kapzsi irigység, a 
lülektdő erőszakosság okoz neki 
szogalataban nehezsegekel a mű- 
ktuve.ő hordárok, a felelőtlen ad 
hoc btrszoigak részéről, kik csak 
csellói-estire vállalnak könnyebb 
es jobban fizetettnek Ígérkező 
megbízásokat. Miután pedig a kö
zönségnek fontos eideke kapcso- j 
ledik ahhoz, hogy megbízásait 

olyan egyén kezébe tehesse le, 
a ki hatóságilag nyilvántartott bér
szolga és külső ismérvekkel is 
módját adja annak, hogy a meg
bízó tudhassa, kinek adta meg
bízását, kérjük ez utón is a ha
tóságokat és az államrendőrséget, 
részesítse Tóth Józsefet közhasz
nú tevekenysege áltál kiérdemelt 
támogatásban. — A kereskedő 
világ már is felismerte Tóth Jó
zsef szolgálatának emez előnyeit 
s remélhetőleg a magánosok is 
előnyben fogják őt részesíteni 
más ketes alakokkal szemben, 
már csak azért is, hogy azok is 
igyekezzenek megszerezni mielőbb 
azokat a kellékeket, melyek őket 
is a közbizalom osztályosaivá te
hetik. — Tóth József l es számú 
hordár állandó standja a Korona- 
kávéház előtt, lakása a Kigyó- 
utcában van.

— NEM KELL egész Mohácsot 
bejárnia, ha bevásárlásait végzi, 
mert VOhlSEK LAJOS rőfös-, 
rövid- és divatáru üzleteben min
denfele szükséglétét egy helyen 
és olcsón fedezheti. - • Divatos 
esőernyők, bőrridikülök es haris
nyak érkeztek !

— Ahol emelik a tisztviselők 
fizetését. Karcag város a legutóbb 
tartott közgyűlésén elhatározta, 
hogy a városi tisztviselők fizetését 
15” oal felemeli. Egy úttal azt is 
elhatározták, hogy a fizetésjavitási 
különbözeiét április elsejétől vissza
nő nőleg fogjak kiutalvány ózni. ! 
L ám I Karcagra talán nem terjed 
ki a szanálási törvény hatálya ?

— A mozi filmek hatása. Mi
ként a Scherlock regények, épen 
ugy a Zigomár filmek is romboló 
hatással vannak a gyermek lelkére. 
A szülői felügyelet nem minden
kor terjedhet ki a legapróbb rész
letekre A fennálló szabályok és 
rendeletek ; ezzel kapcsolatban a 
hatóságok hivatott közegei, segít
ségre lehetnek. A gyermekek uj 
felfogásra nevelendők, de nem a 
destrukció, hanem a konstrukció 
jegyében. Szeretnék látni a ma
gyar film ipar remekeit. A magyar 
rónát, a magyar hegy et, a regi és 
uj magyar dicsőséget, a szép és 
a jo aranyos történeteit. A vasár- ' 
napi, de sokszor hétköznapi elő- j 
adások közönségé is, oly botrá- 
nyosan viselkedik a mozi előtt, I 
hogy ott jó érzésű ember el sem | 
haladhat A túlsó sarok pedig az 
erkölcs legmély ebb fokának szemét 
lerakója lett. Hol késik a hatósári 1 
intézkedés ?

— Kegyeletsértésszámbal 
ment az éktelen kurjangatás, I 
cigány muzsika, mely egyes kül- ■ 
városi korcsmákban tobzódott, l 
halottak napján. Különösen zajos 
volt a temetőhöz közel eső sarki j 
csárda, melynek lármája, a teme- i 
tőig hatott. Ennyire talán még 
sem lenne szabad megfeledkezni, 
sok ezer ember bánatáról, a ha
lottak egyetlen napjáról.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi okt. hó 31-től 
1924 nov hó 7-ig. Születések: 
Stiller Maria, Farkas Lajos, Goj- 
kovics Flóra, Szülésik Ilona, Róka 
József, Martinovics Etelka. Há
zasságkötés nem volt. Halálozá
sok : Stiller Mária 1 napos, Ko
vács Mária 7 hónapos, Orbán 
.v.ária 3 éves, Szülésik Ilona 6 
napos, Kovács Antal 2 éves, 
Breszlauer Dezső 24 éves (holt- I 
nak nyilv.), Bertics András 40 
éves (holtnak nyilv)

IRODALOM.
Nemzeteró'sités

Kultúrával — Neveléssel — 
kelőséggel.

Irta és összeállított*:
SÍPOS KÁRÓL Y á. i. ny. vezérkari ezi.

A munka első részé a kutura- 
val (szociológiával) foglalkozik. A 
szociológiának (tarsadalomtudo- 
manynak) olyan nagy fontosságot 
tulajdonítanak, hogy annak közép
iskolákban való tanítását az utóbbi 
években mar nálunk is bevezet
ték — Szerző a kultúrát három 
reszre és pedig belső, külső es 
anyagi kultúrára osztja be Külö
nösen érthetően emeli fel a külső 
kultúrát es meggyőzően hozza 
azt a kultúra magasabb kérdéséi
vel összhangba. Felnőttek részere. 
akik annakidején szociológia; az 
iskolában nem tanultak, igen tó 
ismereteket nyújt a könyv, aj 
iskolások részére pedig elevenebbe 
teszi a szociológia tanítást.

A második rész a külső kul
túra gyakorlati részevei, min: a 
higiéniával, testgyakorlatokkal, öl
tözködéssel, modorral, szép eves 
technikájával es sok-sok eg^eb 
kérdéssel foglalkozik s miután 
ilyen össze!oglaló mű nem állt 
eddig rendelkezésünkre s egyéb
ként is azokat a szétszórt köny
vekben csak hiányosan bhetne 
megtalálni, kívánatos, hogy ezek 
a csekélységeknek latszó es mégis 
mélyértelmü es nagyjelentőségű 
dolgok a kultúra nagy szerveze
tébe való beállításban legyenek a 
magyar közönség szamara meg
közelíthetők

A harmadik rész, mely külön 
foglalkozik a pappal, jegyzővel, 
lanitóval, mint a községi elet ter
mészetes irányítóival, tárgyalja a 
község kiépítését s kifejti, hogyan 
kell a kultúrát szelesebb körökkel 
közölni, arra nevelni, azt köz- 
kincscsé tenni

Mindezeken felül az egesz köny
vön végighúzódik az egesz em
berré, jellemes, talpig emberre ne
velés hangoztatása a csecsemő
kortól a soha be nem fejeződő 
önnevelésig

A 295. oldalra terjedő könyv 
alapara 10'70 korona. Kiadta a 
Stephaneum nyomda r. t. Buda
pest, 1924.

/7ERKE/ZT01
/ÜZENETEK

Sz. M., Mohács. Ne vegye rossznéven, 
de a szép és okos cikk már harmadik 
hete áll szedésben, anyaghalmaz miatt 
mindig ki kell hagynunk a lapból, ab
ban a meggyőződésben, hogy akkor 
lesz közlése a legidőszerűbb, mikor > 
tervek a zsűri elé kerülnek s ez már 
talán a jövő héten be fog következni.

M. Kir. Áliamrendőrség Főkapitány* 
Hivatala, Pécs. A kívánt tiszteletpél
dányt adott címre megindítottuk. Csak 
kötelességet véltünk teljesíteni, midőn 
a rend és közbiztonság jövő generáció
jának neveltetéséhez ennyivel is hozzá
járulni alkalmunk adatott.

M. N., Dunaszekcső. Brávó ! Az eszme 
kitűnő, de a közlemény kissé későn ér
kezett, tehát a jövő számig kis türelmet 
kérünk.

Laptulajdonoa kiadó :
fridrich ősz kar
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N YILTTÉR.
a rovatban foglaltakért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen 

férjem, illetve édes atyánk

SCHAULY FLÓRIÁN 
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifejezé
sével és a temetésen való meg
jelenésükkel enyhíteni igyekeztek, 
fogadják hálás köszönetünket.

Mohács, '924 november 6.

A gyászoló család

L i Í9 <1 Ó
30 kg. elsőrendű házi 
disznózsír á 38000 K. 

Ifj. Szingstein János 
Kossuth L. utca 4.

oooooooooooo 
900000000000000000000000

Házeladás
Árok-utca 111. számú 
ház 2 szoba, konyaha. 
nyári konyha, fa ka
mara és disznóól. ud
var és kert, más vál
lalat miatt sürgősen, 
esetleg részietfizetésre 
is el a dét. Lakás bekül- 

tözh ető.

Kruppa Ignác
házt ula jdon os.

900000000000000000000000  
oooooooooooo

HÁZ
teljesen uj, kerttel szabad 
kézből eladó kedvezményes 
fizetési feltételek mellett is.

Zsuzsits Péter
Árok 111. sz.

Minden nőnek fontos!
Hogy fiatal, üde arcszinét meg
őrizze, miért is bizalommal 
forduljon alábbi címre, hol 
állandóan a legjobb hatású 

„Speciális44 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT i illatszertárában
MOHÁCS, Király-utca.

értesítés.
A n. érdemű közönség 

becses tudomására adom, 
hogy állandóan raktáron 
mindennemű tartok

szőrmeárut
KÁBÁI' béléseknek, gal
lér, boa és sapka félék
hez, amelyek elkészítését is 
vállalom. Ezen kívül férfi 
és gyermek kalap és sap
kák nagy választékban ná
lam kaphatók.

Becses pártfogást kér

HASENAUER ÁDÁM
UTÓDA

vitéz Sasvári Keresztélyné
MOHÁCS, Király-utca

Foghúzások, fogtömesek, 
platin-, aranykoronák és 
hidak, egyes fogak és tel
jes fogso ok jutányos arak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fogászati mutermpben es laborator nmaban 

MOHÁCS, Felső Dona-sor 478. sz. sarok. 

Vidékiek azonnal kielégittetnek.

Vetőbúzát ad
csöves tengeriért

a „FUTURA*4
Kossuth Lajos utca 7. 

Telefon 84.

Merkúr szállítási vállalat
Telefon 36. Hoffmann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítási 
legjutányusabban és legpontosabban 

eszközöl.

Vasárnap délután 
azaz november 9-én 

csak AUBER gyógyszertár 
lesz nyitva.

E heten csak A U B E H 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

Teljesen jókarban levő 

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
Eladó

egy uj 38 kg. tengelyes festett 
igás kocsi, valamint egy uj féde- 

res bőrülés eladó.

Frey János
Tomory utca 232. sz.

, Legolcsóbb bevásárlási fo.rás!
OriÚMÍ valiiNz.iók!

Molnár Béla
áruházában

| MOHÁCS, Bader-féle házban.
! Impregnált gummi esőkabátok, kötött 

női kabátok és gvertnekruhák, ha
risnyák. zsebkendők, nyakkendők, 
női- és férfi tehérnemüek, szállások, 
csipkék, diszgombok es csattok, kötő 
és horgoló cérna és pamutok, utazó 
bőröndök, kézitáskák, pénztárcák, 
nap- és esőernyők, sár- és hócipők, 
szabókellékek és az összes rövid

áru cikkkek

jutányos olcsó árban kaphatók ! 
Egy jó házból való fiú tanulóul 

fizetéssel felvétetik.

..Tessék" 
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a 

ZSUZSITS tőzsdében 
városházával szemben.

Kiváló jo bér. most, tej es siemerékbil 
 állandó raktár.

A LEGJOBBMISEGÖNÓ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6 es 

Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Továbbá a világhírű

Zeiss Pu^ktál 
szemüvegek es orresiptetökből 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra ekszer és optikai munkát 

sajat műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, kere-zielő es írsx«jánSeKo-<bel 
nagy választék.

Elvállalok 
jutányosán es szakszerűen 
tervezéseket, épületek, gyár- 
kémenyek építéséi., átalakítás 
es tatarozásokat, bármilyen 
rendszeiü gőzkazánok befala

zásai és gépalapozást.
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni.

Teljes tisztelettel

SPERLJÁNOS 
képesített kőműves mester, 

lakik : Széchenyi-tér 1031. sz.

Hegedütanitás!
5— 20 éves korig hegedütani- 

tast vállal

Nédó János
Tóth-féle vendéglő.

r

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

gazdasági kirendeltsége. 
Telefon: 133.
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Piaci ár^k:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 420000
Zab .... 310.000
Rozs ..•■ 350000
Tengeri morzsolt uj 240.000
Árpa uj ■ ■ • 320.000
Bab .... 480 000

K 
K
K
K 
K
K

CSERNAYÖLGYI
szénsavval telített forrásvíz 
az országos chemiai intézetyegyelem- 
zési bizonylata alapjan kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapito. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

Árok-utca 111. 
sz. ház. Azon
nal beköltöz

hető! Fizetési feltételek ked
vezők! Holicska Jenő.

SCHNELL JÁNOS 
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MoháCS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Cznkorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden
nemű fűszerek.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

ZONGORA
hangolást vállal

INGÜK ENDRE
Hosszu-utca 301.

Egy eredeti nagy

SINGER varrógép
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

6 havi részletfizetésre kaphat

vagy

Stollár Ferenc és Fiánál
Mohácson.

Tanonc vagy kifutó 

g C á II y felvétetik 

FRANKL SAMU 
rövid-, kötött-, szövött-, 
diszmü- és játékáru üzleteben 

MOHÁCS 
Gólya áruház.

Olcsó tűzifa.
Két éves, teljesen száraz kemény 
tűzifa kapható mig a készlet tart: 
I. oszt, hasábfa 850000 K
I. oszt, gömbfa 650000 K
fuvarért 60000 K-t és 3" 0 for

galmit számítok fel.

Bálint Miksa. .» TT

■ ÖZV. SZÍVÓS ANTALNE1 

órás, ékszerész és lát^zerész *
MoháCS, Király-utca 195. se. $

--------- ----------------------------------------------------- -------------— * 
í^irdenner ü arany, ezüst és dcoble j 

áruk, szabályozott zsebórák------------ 1
SXK.IIÍ TKGKÍi, t

orrcstptetők, bormérők, lázmérők nagy j 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra * 
javítások eívalialtatnak. A szemüveg * 

javítások megvárhatok. •
Arany, ezüst beváltása napi ár<$n •
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MELTZER EMIL 

óvia, az ..Arany keresztihez 
MOHÁCS. rTol«‘f<>n 138.
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VORISEK LAJOS
divatáruháza

TELEFON 127. MOHÁCS. TELEFON 127.

Férfi öltöny és téli kabát, 
női ruha costüm és téli
kabát szövetek, flanel! és 

barettet újdonságok.

Illatszer és szapptn

Szép választék! Elsőrendű minőség! 
Olcsó szabott árak! Részletfizetésre is!

• I uttinyoH áron ujúnlja. n líövetkező cikkeket :
Kinn
Likőr
Gyó^yeog'nac 
rI?«a

Gyó^yc n kork á le

Illatszerek, kölnivizek, kötszerek.
Unj- óm i-ulmkeíe, fésű és fésű garnitúrák,

<.iiiuitii tierinés szivacs, Manicure-eaHsetták.

KS
FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS

Üzlet és műhely áthelyezés
Az Ornnia mozgószinház épü

letében volt üzletemet és műhe
lyemet áthelyeztem 
Felsö-Dunasor volt Kovács-féle 
vendéglő helyiségeibe. Továbbra 
is vállalom vaskapuk, vasrá
csok, vasablakok, vasajtók stb. 
és uj épületek felvasalását.

A n. é. közönség szives párt
fogását továbbra is kérve 

teljes tisztelettel

MAUSER JÓZSEF
épület és mülakatos.

Tanoncok felvétetnek.

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

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

9
9
9
9
9
9
9
9
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Ásványvizek 
Ka r-ÍMl>acli 
füelter-M
Giesshiibler 
>lúlnÚNÍ sikulia 
Salvatof

:: :: " s ö :: a
« Olcsó étkezés! n
"" Étkezdémben, valamim házon S

kivül is olcsó elismerten jó w 
"" házi étkezést adok. És pedig: 58 
H Naponta kétszer húsétel, cső- 0 
aa törtök es vasárnap tésztával, _ 
■■ ebéd, vacsora napi 20000 K. S

Állandóan friss sertés és halko- rí 
csonya kaphatóadagja 10C00K. a 

■■ A n e. közönség szives part- S 
■■ fogását kérem. Tisztelettel 
BB LINYÁK FERENC Z 
■■ Nádor-utca 819. sí. ■■
■n «■ ■■ ■■ ■■ u
■B ■■ ■■ L?J LLl BU n
Eladó ház
Az Óvoda-utcai (szerb templom 
mögött) 7 6j. sz. ház. mely két 
szobából, két konyhából áll, 
szabadkézből eladó. — Bővebb 

felvilágosítást nyujr 
Dr. POPPER MANÓ ügyved,

Mohácson.

Egy 4-es

Wertheim-Cassa
és irodai bútorok eladók

Weinacht Sándornál

Hirdetmény.
A városi tanács figyelmez

teti az adózókat, hogy az 1923 
évi VII. ,t.-c. 19. §-a értelmében 
az együttesen kezelt közadók ne
gyedik negyedének fizetési ha
tárideje november hó 15-én lejár. 
Minden adózó — saját jól fel
fogott érdekében — igyekezzen1 
minél előbb fizetési kötelezettsé
gének eleget tenni, mert a jelzett 
határidő elmulasztása havi l°/o-os 
adópótlék és a végrehajtási eV 
járás alkalmazását vonja maga 
után.

A városi tanacs

Halász-utca 1583. számi

HÁZ
elköltözés miatt eladó.

Jókarban levő

kaptafák
eladók H. PETRE JÁNOSNÁL 

Rókus-utca.
00000000000JL oooooooooooooooooooooooo  

Férfiszabó munkásokat nöi- 
szabó munkára, varrónőket é» 
tanuló lányokat, kalapvarras^ 
hoz tanuló lányokat felvesz.

VARGA LAJOS
női divatterme.
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