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POLITIKAI ÉS TÁKSADAL^I HETILAP.

Karácsonyi világ.
Irta: PROHÁSZRA OTTOKÁR székesfehérvári püspök.

Születésnapját üljük ma 
annak, kit évezredek variak 
a próféták vágyával s kit, 
miután megjött az első Ka
rácsonykor, ismét évezredek 
emlegetnek a hala és szere
tet hódolatával. Hódolunk 
Neki mi is; hiszünk benne, 
mint a világosságban s a sö
tétség eloszlatójában ; hi
szünk benne, mint az új 
idők meghódítójában s a tár
sadalmi béke és boldogság 
fejlesztőjében s ajkainkon fel
hangzik az ének: Dicsőség 
Istennek a magasságban s i 
békesség embernek a viiág I 
nyoniorusagaban!

Cseppet sem kételkedem a 
hitben s ugyancsak örü Ők e 
dicwito himnusznak; de ha 
végig nezek a világon, úgy 
latom, hogy a testvériség 
evangéliuma, mely a szive
ket szent Karácsony napján 
ihleti, meg nem vált valóra 
a földön. Egy napig van csak 
Karácsony s azon a napon 
melegebbek vagyunk s a sze
ntelnek áldozunk: de, az év- 
ntk többi 364 napján pogány 
szürkeség és szívtelenség a 
hangulatunk ; egy esten, szent 
Karácsony estéjén beereszt
jük Krisztust lakásainkba, 
^galabb karácsonyfáink kör
nyékére ; de azontúl nem 
'isszuk be elveit sem az ál
lamba, sem a társadalomba, I 
Seni a műhelyekbe, sem a 
gyárakba, sem a parlamentbe, 
seni az üzleti világba. Vagyis 
Hias szóval: az ünnep, a Ka
rácsony szent ünnepe, az 
Krisztusé; de az élet az még 
nem az övé!

Már pedig Krisztus nem 
azért jött a világra, hogy az 
€'nek egy napja legyen a 

békesség s testvériség ünne
pe. hanem azért, hogy az 
egész év s az egész élet, a 
szürke s munkás esztendőnek 
valamennyi 364 napja ünnep
nap legyen, nem a kerges 
kezek, hanem a lelkek ün
nepe, hogy a világ az evan
gélium szerint berendezett 
életnek s a gyakorlati test
véri érzésnek folytonos Ka- 
rac onya legyen. Krisztus az 
esztend< bői 365 napot akar 
s nem egy napot, egész évet, 
egész é'etet követel s híve
ket kíván, kik nem egy na
pon hisznek csak az igaz
ságban s szeretetben, hanem 
akik az egész életen at hisz
nek is bennük, küzdenek s 
dolgoznak a szeretet krisztusi 
inspirációi szerint.

Ettől ugyan még távol 
esünk, mert ha ülünk is 
Karácsonyt egy napig, az év 
többi 364 napján aztan gőz
erővel bálványozzuk a pénzt 
s megvetjük a szegénységet, 
egymás vagyonára s becsü
letére törünk. Karácsony nap
ján meg-megolvad a szivünk 
s megbocsátani is tudunk, 
de másnap aztán folytatjuk 
az ádáz testvérharcot s rá
cáfolunk arra, hogy krisz
tusiak, vagyis keresztények 
vagyunk.

Úgy állunk tehát, hogy a 
Megváltó megérkezett s van 
már Karácsony a világon, 
de még nincs karácsonyi vi
lág, mert a Karácsonynak, a 
krisztusi igazságnak s szere
tetnek még nincs az a foly
tatása, hogy igazság s bé
kesség legyen tőle a világon.

Folytatást mondok s nem 
végleges állapotot, mert vég
leges állapotról a fejlődés vi

i lágában szó nem lehet; de 
az igazság s szeletet folyta
tása annál jobban illik bele, 
sőt éppen az illik bele a fej
lődő világba, — kell bele 
több igazság, több jólét — 
ez feladat is, ezt megterem
teni kötelesség is.

Tudom, hogv ez a több 
igazság, több jólet küzdelem
mel s munkával jár; de ne 
járjon az g\ ülölködéssel s 
gonoszsággal Tudom, hogy 

, a „baladás s fejlődés sok erő
feszítést s áldozatot kíván s 
hogy a kuli út a minden ma- 

1 gasabb foka sok ember éle
tébe kerül; de ne váljék az 
erők versenye marakodássá 
s a mérkőzés halálos harccá. 
Ne csapjon fel a kultúra ol
tárain, hol a szeretet s a 
tiszta erkölcs lángjának kel
lene lobognia, magasra a 
gyűlölet tüze, mely embert 
ember ellen, osztályt osztály 
ellen, nemzetet nemzet ellen 

I állít harcba. Főleg pedig ne 
vesszen ki az emberiségből 

i az együvétartozásnak érzete, 
mely kiegyenlíthetné az el
lentéteket s a több jogban s 
a több jóban való részesítés 
által lehozhatná a földre a 
krisztusi demokráciát.

Messze, messze járunk 
még ez időszerint e felséges 
krisztusi világtól s nem cso
dálom, ha vannak, kik 
kétségbeesve mondogatják: 
nem, nem vagyunk mi meg
váltva !

Pedig meg vagyunk vált
va; a karácsonyi jó hir biz
tosit róla. De hozzá kell 
tennem, hogy úgy vagyunk 
megváltva, ahogyan embert 

| s emberiséget megváltani le
het. Krisztus Urunk nem azt 

a megváltást hozta, hogy 
bűn többé ne legyen, s hogy 
az ész jöjjön le a földre; 
ez nem a keresztet viselő s 
hordozó Krisztusnak stílusa; 
hanem igen, megváltott úgy, 
hogy bűneink bocsánatara 
az Isten kegyelmét, öien- 
gesztelésünkre az Ö segít
ségét megnyerte s kiérde
melte és törekvéseink elé az 
élet összes vonatkozásaiban 
eseményeket tűzött s bizto
sított, hogy ezután ránk 
nézve boldogulás és dicső
ség var.

Mindezek után ránk vár a 
feladat a karácsonyi evan
géliumot valóra váltani, a 
krisztusi tanoknak testet ad
ni, az igazságot gyakorolni 
s mindentől óvakodni, ami 
hazugsággal, képmutatással, 
bűnnel, igazságtalansággal 
teszi tönkre a karácsonyi re
ményeket.

Krisztus Urunk nyomában 
jelenjenek meg a földön a 
krisztusi emberek, én is, te 
is, sokan s akkor nem vá
runk egy új Megváltót, ha
nem elvégezzük a mi dol
gunkat, melyet az Úr ránk 
hagyott s amellyel meg
bízott.

Ö már megjött; Karácso
nya már valóság; szüles
sünk hát mi is újjá s dol
gozzunk ; mindenki a maga 
körében azon, hogy Istennek 
dicsőség s embernek békes
ség legyen. Akkor átültetjük 
a Karácsonynak, annak az 
egy dicsőséges napnak érzé
seit az év 364 napjába s 
karácsonyi évünk, karácsonyi 
életünk s karácsonyi vilá
gunk lesz a földön is.
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Beszélgetés dr. Margitai Lajos polgármesterrel 
a városházáról, Dunahidról, fogadalmi templomról 

és a jövő terveiről.

A város közgyűlése.

A háború után a természetes 
fejlődés hosszú éveken át stag
nált. Az embereket nem tüzelte 
az al! otas ereje, a lelkek fásult
ságát a háború emlékének nyűge 
alól nem szabadíthatta fel a te
remtés vágya. Lassan kezdett 
bontakozni a jövö ébredésének 
hajnalpirja, lassan, tökéletességé
nek megcsúfolásával törtetett elő 
az — einber. Az alkotás mun
kája a magán vagyonnál régóta 
megindult. De a köz tulajdonát 
képező vagyon felett sokan ren
delkeznek. 1 egtöbbször politika, 
önös érdek, sértett büszkeség 
dönti halomra az alkotó munkás 
legszebb müvét. — Ez többé- 
kevésbé igy van szerte e hazá
ban és majdnem természetes, 
hogy ez igy volt itt is, az 1526. 
gyászos emlékének színhelyén.

A várossá való átalakulástól 
reméltük, hogy megszűnik a med
dőség és megindul a termelő 
munka.

Ma még a legkezdetén va
gyunk az uj útnak és mindenki 
kiváncsi, hogy az uj város veze
tősége mit tervez, mit dolgozik 
s ezért felkerestem

Dr. Margitai Lajos 
polgármestert 

egy csendes intervjura a jövőt 
illetőleg.

De ha valaki azt hiszi, hogy 
hozzá bejutni annyi, mint hívat
lan vendégnek jelentkezni bár
hova, — az nagyon téved. Dél
előtt három órát vártam, amig 
megmondhattam, hogy mely 
szándék vitt oda, délután — csak 
— két órai türelmes várakozás 
után jutott ki a szerencse, hogy 
fél órát — zárt ajtók mögött — 
kérdezhettem egyről-másról. Hogy 
ez is sikerült, azt annak a vég
telen jóindulatnak, szeretetremél- 
tóságnak tudom be, mellyel min
denki iránt viseltetik.

Kérdéseimre rövid, szabatos 
válaszokat kapok, melyeket ki
színezni, bővíteni felesleges és 
céltalan is volna.

Legelső kérdésem az uj város
háza felé tendált annál is inkább, 
mert a jelenlegi kombinált és re- 
parált hivatali helyiségek a szük
séglakás képét mutatják csak.

Az uj városházát, 

mondta a polgármester — 
ugy tudom, maga a város kö
zönsége akarja legjobban, annál 
is inkább, mert belátják, hogy a 
jelenlegi nem felel meg hivatásá
nak. A helyiségek alkalmatlanok, 
a tisztviselők el sem férnek. Az 
átalakítás csak azért történt, hogy 
a közigazgatás menete fennaka
dást ne szenvedjen. Hatalmas se
gítséget nyújt számunkra a kilá
tásba helyezett városi kölcsön 
mert ez által a költségvetés ke
reten belül a polgárság megter
helése nélkül lesz módunkban az 
uj városházát megjelelő helyen 
a i áros díszéül elhelyezni.

A Dunahid, 
miként minden adott esetben ál
lítottam, a változott viszonyok 
és helyzet miatt legégetőbb, de 

a jelen pillanatban legproblema
tikusabb kérdések egyike. Da
cára a nehézségeknek, mely a 
rossz termés miatt fokozódott, 
van reményem a megvalósulásra 
és ez a hitem ad erőt nekem, 
hogy minden eszközzel munkál
kodjak a megépítésért.

A fogadalmi templom 
ügye a remények ködfályolából 
élénken bontakozik ki E hó el
sejével megkezdődött az orszá
gos gyűjtés. A pályanyertes mii 
reális költségét a katholikus tár
sadalom — hiszem rendületlenül 
— mielőbb összeadja. A helyet 
illetőleg történt már elvi döntés és 
igy a templom a Széchényi-téren 
.fogja hirdetni a megértő közön
ség áldozatkészségét.

A városi szabályrendelet 
terve 56 sűrűn gépirt lapot szám- ; 
Iá! már és ez év végéig feltétle
nül elkészül.

A városi ügy kezelés 
a vármegyei ügyviteli szabályzat 
értelmében folyik. Természetes, 
hogy sokkal rendszeresebben és 
igy a köznek mmdenképen elő
nyére.

Munkanélküliségről 
kűlönöskép a mezei munká

sok közül — nem jönnek jelen
tések. A város határán fekvő 
uradalmak felszívnak minden 
dolgozni akaró erőt. Csupán a 
szellemi munkások között akad 
sok munkakereső, akiket, mint
hogy a város csak a rendszere
sített állásokat tölti be, nem fog
lalkoztathatunk. Az ipari munká
sok is találnak elhelyezést.

A szegényügy 
ezidőszerint még rendezetlen. A 
múltból ránk szakadt rendszeren 
csak idők múltával változtatha
tunk. A város köteles eltartani 
az erre igazán rászorultakat. A ' 
teljesen tehetetlenek a szegény
házba kerü nek, a munkabírók 
részére pedig munkaotthont lé
tesítünk. A koldulás idővel tel
jesen megszüntetendő iesz.

Általános kérdésekről 
beszélgetve, inelvhez ezer és ezer i 
megoldatlan kérdés tartozik, iné- | 

, Len maga elé néz a polgármes- 
tér, hosszan gondolkozik, tnajd 

I lassan beszélni kezd:
Igen nagy feladatok várnak | 

megvalósításra, nagy munka vár I 
rám és tisztviselő társaimra és ve- ; 
lünk együtt az alkotásaink szén- I 
tesitoire: a k ‘pviselőtestületre. 
Fásítás, parkírozás, utcák ren- j 
dezése, kövezés, utak javítása, j 
csatornázás, vásárcsarnok, fürdő, 
óvodaügy, de ki tudná elősorolni 
egy pillanat alatt azt, amihez ta
lán egy emberöltő is kevés . . .

>gen, ‘ gy emberöltő kevés ah
hoz, hogy Mohács annyi nemtö
rődömség után igazi otthonunkká 
legyen. De mindenesetre elég 
ahhoz, hogy meginduljon benne 
a jövő fejlődésének lüktető vér- 

i keringése és lassan-lassan elfe
lejtsük azt, ami volt, azokat, akik 
a fejlődésnek nyaktörői voltak.

A városi képviselőtestület f. hó 
13-án délután a belvárosi kaszinó 
helyiségében rendes közgyűlést 
tartott. Mielőtt a napirendre tér
tek volna, dr. Margitai Lajos 
polgármester bejelenti a pécsi m. 
kir. allamrendőrség kerületi fő
kapitányságának a megszünteté
sét és annak Székesfehérvárra 
leendő áthelyezését. Egyben ja
vaslatot tesz a közgyűlésnek az 
iránt, hogy a közgyűlés a város 
közönsége nevében a rendőrfő
kapitányságnak Pécsen való meg
hagyása érdekében a belügymi
niszterhez feliratot intézzen

A gyönyörűen megszerkesz
tett feliiatban kifejti a polgármes
ter a rendőrfőkapitányság Pécsen 
meghagyásának fontosságát, azo
kat az előnyöket, amelyek ebből 
származnak és azokat a hátrá
nyokat, amelyek az áthelyezés 
következtében a délvidéket érhe
tik. A közgyűlés a javaslatot el
fogadta.

Ezután a polgármester bemu
tatja özv Sírok Józsefnének Pa- 
zaurek János, Cs. Szabó József
nének Petrovics Károly és Scherk 
Antalnak Oszvald Ferenc részére 
adott megbízásra vonatkozó alis- 
páni véghatározatot.

Kollár Mátyás választott kép
viselőtestületi tag helyett az első 
póttagot: Krosits Jánost hív
ták be.

A közgyűlés tudomásul veszi 
a városi állatorvosnak egészség
ügyi jelentését.

A polgármester bejelenti, hogy 
pénztárrovancsolást tartott és azt 
rendben levőnek találta.

A virilisták névjegyzékének ki
igazításához kiküldött bizottságba 
és a szanálási bizottságba Katári 
Antal képviselő indítványára 
dr. Beck Alajos indítványával 
szemben dr. Frey János, Varga 
Zsigrnond, dr. Prakatur Tamás, 
Dobszai Mátyás, Csupics Lukács, 
és Pécsi Istvánt választották be.

Keinrath Zsigrnond és Trebit- 
sclier Imre a hordójelzői hivatal

r?

DUNASZEKCSŐ.
Lapunk olvasói egy fejlődni, 

haladni vágyó községnek igen 
érdekes megmozdulását figyel
hették meg e lap hasábjain. 
Dunaszekcső nagyközség lakói 
kezdték érezni, hogy lassan-lassan 
túlnőttek a falu határán életre, 
világosságra vágytak és megérez
ték annak a szükségét, hogy a 
nagy nyilvánosság elé vigyék 
életüket, mert ez a nyilvánosság 
az útja az előremenetelnek.

Ez a község, amely tőlünk alig 
pár kilométernyire fekszik igen, 
sokban Mohácshoz hasonló élet
körülmények között él és dol
gozik. Meg vannak neki apró, 
vidéki hibái, de meg vannak a 
magyar községeket jellemző jó 
tulajdonságai is.

Hibái közzé tartozik az, ami 
Mohácson hatványozottan van 
kifejlődve, hogy a vezetésre hiva
tottak nem tudnak egyet akarni, 
hanem mindegyik a maga külön 
utján véli a köz boldogulását el
érni. Egy ízben az ezzel foglal
kozó egyik közleményünk súlyo

leendő felállítására vonatkozó u 
relmének az alispánhoz való fe| 
terjesztését a közgyűlés elfogadd

A Mohácsi Doboz- és Panj/ 
I árugyár kérelmét a bérleti szer 

ződés 12 évre való meghossza 
bitása iránt a közgyűlés nem fai 
gadta el.

A mohácsi m kir. révkapitánv- 
ságnak egy vasszerkezetű, széjjel- 
szedhető ház felállításához szűk- 
séges 70 négyszögöl terület át
engedését megengedte.

A meghirdetett két városi szú- 
lésznői állásra csak egy pályázat 
érkezett be és igy Pintér Lő- 
rincné, szül. Oszvald Regina lett 
megválasztva.

A Mohácsi Önkéntes Tűzoltó 
Testület kérelmét, hogy az ed
digi 4 fizetéses tűzoltó helyett 
5 személy fizetése engedélyez
tessék, a közgyűlés elfogadta.

Schmidt Károly kifogásolta két 
pár lónak a tartását, mert az 
horribilis összegbe kerül és ja
vasolja, hogy a közgyűlés egy 
sokkal inkább praktikusabb autó
fecskendő mellett döntsön

Bánovics József tüzoltófőpa- 
rancsnok és Csupits Lukács kép
viselő felszólalása után a köz- 

1 gyűlés megbízta a tanácsot, hogy 
a javaslatot tegye megfontolás 

j tárgyává és erről annak idején 
| tegyen jelentést.

A városi pénztáros és ellenőr 
■ óvadékának ügyében a közgyű

lés ugy határozott, hogy óvadé
kul egy a közjegyző előtt kiállí
tott olyan okiratot adjanak, amely 
egyévi fizetésük összegéről szól 
és bekebelezésre alkalmas.

Steidl Antal képviselőtestületi 
tag az iiyen biztosíték adását fe
leslegesnek tartja, mert a bizto
sítékul adott okirat oly nevetsé
gesen kis összegről szól, hogy 
a kezelt pénzekhez képest fede
zetül nem szolgálhat. Egyébként 
az államnál sehol sem kívánnak 
óvadékot.

Ezután a közgyűlést a polgár- 
i mester bezárta.

san elitélő szavakkal illette ezt a 
rossz tulajdonságát, mi pedig 
amikor olvastuk irigykedve gon
doltunk a szekcsőiekre, mert a 
meg nem értéshez, az össze nem 
tartáshoz legalább kevesebben 
vannak és igy meg van a remé
nyük arra, hogy egyszer mégis 
csak összekerülnek, kéz a kézbe 
csap magyarosan és egymásra 
találnak azok, akiknek egymás 
mellett a helyük.

Ebben a megmozdulásban, 
amelyet a szekcsőiek egyik buzgó 
népnevelője Mayer tanító kezde
ményezett az előjelét látjuk an
nak az időnek, amikor a szek
csőiek a közös munkában, a 
közös bajban és az egymás iránti 
szeretetben is összejönnek.

Dunaszekcső népe oly tekin
télyes számban állt lapunkhoz 
már az első felhívásra, hogy nem 
mehetünk el szó nélkül e jelen
ség mellett. A kultúra, a betű 
utáni vágy tanulni vágyó, előre
haladni akaró nemes lélekre mutat, 
amely akar és bizonyára tud is
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rraid dolgozni a közös érdekekért, j 
a község és egymás boldogu 
fásáért. . .

Ebben a munkában mi szíve
sen nyújtunk segédkezet és meg 
vadunk győződve arról, hogy 
ijp’ mohácsi, mint más község
ei olvasóink is szeretettel és 
megértéssel figyelik a szekcsőiek 
megmozdulását. Az ő életük, 
bajaik, szomorúságuk és örömük 
a mienk. Ennek a csonka hazá
nak egyformán gyermekei, egy 
járásnak a lakói vagyunk és sok
szor fogunk találkozni az együttes 
munkában

Kösz öntjük őket igaz szeretet
tel, magyar barátsággal és kérjük, 
hogv az elvetett magot ne hagy
ják öntözetlenül, műveletlenül, 
hogy ei ne pusztuljon, hanem 
ápoiák, gondozzak és akkor

MEGVÁLASZTOTTÁK 
a városi tanácsnokokat. 

hÉSZLI GES T1SZI ÚJÍTÁS A VÁROSNÁL.
153 KÉPVISELŐ JELEN I' MEG A KÖZGYÜ* ÉSEN.

Mohács r. t város képviselő
testülete szerdán délután 3 óra
kor tisztújító közgyűlésre ült 
össze, amelyen az érdeklődés oly 
nagy \o>t, amilyenre az eddigi 
közgyü é'tken még nem volt 
példa A képviselőtestületnek 153 
tagia jelent meg a közgyűlésen 
s így isak 14 Irányzott a teljes 
számból.

A közgyűlést Fischer Béla vár
megyei tojegy/ő, ahspánhelyettes 
vezette, akt megnyitójában ftgyel- 
meztet e a képviselőtestületi ta
gosa’, hogy a tiszlujitással leg
fontosabb jogaikat gyakorolják s 
ezért csak a varos es a köz ér
deke vezesse őket ténykedő- i 
sükben.

A kijelölő bizottság dr. Frey 
János, Schmidt Lajos, Varga 
Zsigmond es Stajevics János k. p- 
vise.oiestületi tagokból alakult 
meg, akik Fischer főjegyző el
nöklete alatt a beérkezett pályá
zati k feiulvizsgálasara s a jelölés 
mtgejtesére rövid tanácskozásra 
vonultak vissza, mia att a köz
gyűlést felfüggesztettek.

Az ülés megnyitása után a 
legciső választás a közigazgatási 
tanácsnoki ailasra volt, amelyre 
névszerinti szavazassa!

AZ IPARTESTÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE
Blazsits Nifcnyiie.it és Mózer Jakeb munkások kitüntetése. Előadás a kisipa i hitelről.

A Mohács és járási Ipartestü
let vasarnap délelőtt népes köz
gyűlést tartott az Iparosok Ol
vasóköre nagytermében, amelyen 
az iparosság és a munkásság 
nagy szambán vett részt. Pécs
ről dr. Günther Mihály ipar és 
keresk. kamarai főtitkár és Vétek 
lozsej titkár jelenlek meg.

A közgyűlést Menczinger Jó- 
2SJJ elnök nyitotta meg, üdvö- 
*ohe a megjelenteket és a ven- 
d^geket, majd Marton János 
Kkyző ismertette az uj 1922. évi 

Ik törvénycikknek ama rendei- 
l^^ét, ame,y|yel az Ipartestü- 
etnez még 9 községet osztottak 
e. Ennek megfelelőleg az alap- 
zabalyokat és a címet is módo

sítottak.
Ezután következett a rend-

MO H A C SI 

egyszer hatalmas, terebélyes fává 
fog nőm, amelynek árnyékában 
mindannyian jóleső megelégedés
sel fognak visszagondolni az első 
munkára, amelyet az igaz iigvért 
végeztek. 7

A kultúrára való hivatkozásunk, 
amelyet oly gyakran es oly szíve
sen emlegetünk kifelé, ne csak 
üres frázis legyen. A kultúra ter
jedjen is a legapróbb falu leg
kisebb kunyhójáig és a legsze
gényebb napszámosnak úgy, mint 
a leggazdagabb urnák életszük
séglete legyen, akkor a nemzet 
a jó utón fog haladni.

Mi nyilvánosságunk erejével 
állunk bajaik orvoslásához és 
közös örömet fogunk erezni, ha 
majd egy koron a béke és a munka 
fog honolni náluk is, nálunk is.

103 szavazattal 36 ellenében ÉVA 
LÁSZLÓT választották meg:

adó és pénzügyi és gazdasági 
tanácsnok egyhangúlag SZÜN- 
STE1N ALAJOS 'lett.

Az árvaszéki ülnöki állásra a 
jelöő bizottság megfelelő pá
lyázó hiányában mellőzte a jelö
lést s igy az ezúttal nem lett 
betöltve

Számvevő (számvevő hivatali 
főnök) egyhangúlag PLANK 
ELEK jegyző lett,

iktató CSŐ MA Y ISTVÁN, 
írnokok PUPPI JÓZSEF és 

DARAZSY ISTVÁN,
városgazda pedig névszerinti 

szavazással 91 szavazattal 36 
ellenében PÁVKOVICS ANTAL 
PÁL, volt községi albiró;

a végrehajtói állásra KOVÁ
CSI CS JÁNOS eddigi nagyköz
ségi végrehajtót választottuk meg.

A többi, a fenti választással 
megüresedett állásokat egye őre 
nem töl 'ötté be a közgyü és.

Ezzel a tiszlujitással a város 
tisztviselői kara majd teljes ki
egészítést nyert s igy a városi 
adminisztráció a rendes meder
ben megindulhat, hogy munká
jával előmozdítsa ennek a város
nak a békés fejlődését.

kívüli közgyűlés legszebb tár
gya: Blazsits Menyhért cipész 
segéd 36 évi és Mózer Jakab 
géplakatos segéd 29 évi hűséges 
munkálkodásának és kitartó, meg
szakítás nélküli szolgálatának 
megjutalmazása.

Dr. Günther Mihály főtitkár 
lendületes beszéd keretében disz- 
okmányt és egyenként'100 000— 
100.000 koronát adott at a hű
séges munkasoknak, akik azt 
meghatva köszönték meg.

Joszt Jakabné mint munkaadó 
emlékezett meg a mai jutalmazás 
jelentőségéről, majd Márton Já
nos ipartestületi jegyző röviden 
ismertette a kisipari hitel kér
dését s azután a közgyűlést be
zártak.

KARÁCSONYRA.
S-el' ‘ ’s.v Karácson- kedves ünnepe, 
Mikor kunit tombol a vihar: tudni 

j Tördelve hófedett fik agait. 
i l at kába tizve minden állatot;

S bein: a családi feszt k lágy ölen, 
. Hol szeretet fűz egybe szileket: 
• .1 csillog, karácsonyfa korúi 

\ i.l.i:’: vei meksereg sikong, zajong.

Engem, kt bus magányban egyedül 
Merengik tt Kara. ei/elén 
.1 kp:-let ,;s: szárnyain oda.

BEI 11 CEHEM VARÁZSA.
Bethlehem fölött megjelent a 

fényes hajnalcsillag. Bevilágította 
, évezredek jövendő históriáját. A 

csillag fényében semmivé perzse- 
\ lődtek az ókor élettelen bálvá

nyai. Romba dőltek Athén tem
plomai, porrá omlottak a római 
istenszobrok. A feledés ködébe 
vesztek nagy fáraók és világ
hódító cézárok, zl világot egy 
ember isteni lelke töltötte be: 
Krisztus. A trónok bíboros lép- 

i csőiről alászálloltak a koronás 
fők, hódolni a jászol előtt

Hosszú századok viharaiban 
megtörött minden hiú emberi ke
vélység. A biborpalastok meg- 
görnyedttk mind. Megszületett 
az új világ . . .

zl házak jégvirágos ablakaiból 
előtör a szokatlan karácsonyi 
fény A palotákban villanytól árad 
a dúsan rakott sötétzöld fenyő
óriás. A kunyhókba talán egy 
fonnyadt ágacska jut belőle. Árva 
szál viaszgyertya pislog rajta 
egymagában.

De ég mindenütt, amerre a 
szem tekint, amerre hajlék bené
pesül. Hirdeti a kereszténység 
igaz örömét. A hajlékok mécse 
tolón jobban, mint a p iloták 
villanyfénye . . .

Millió és millió kéz kulcsoló- 
dik össze. Egy óriási társadalom 
imádkozik. Lelkét egy pillanatra 
csodálatos áhitat szállja meg. 
Fülébe cseng az angyali örök 
szózat: dicsőség . . . béke . . .

S az isteni Alestert még sem 
akarja megközelíteni. Mig egy 
pillanatra benn a béke karácso
nyát ünnepli, künn a békétlenség 
örök harcát vívja. Nem érzik át 
az emberek, mit ünnepelnek. 
Porba omlanak a krisztusi sze
retet meleg fénye előtt, de a kis
ded Jézus tanításához fölemel
kedni nem tudnak. Tépelődve 
bolyonganak a hamis tanok út
vesztőiben. Keresik, kutatják a 
kibontakozást, az emberi bol
dogságot.

Harcolnak a létért A harag, 
az ellenségeskedés, a könyörte
lenség pallosával vívják az ádáz 
tusát. Egyik ember a másik rom
lásán keresi boldogulását. A szo
ciális egyenlőtlenség mint csi
korgó diszharmónia süvít a tár
sadalomban. A nagy gazdasági 
eltolódások, — egyik felől a 
kiáltó nyomor, másik felől a tob
zódó fényűzés, — megbontották 
a lelkek egyensúlyát. Félelmesen 

■ hódit a meghasonlott lelkek anar-

Hol egy boldog cs.il.id most unurrel,
S felkelti bennem a sok ét. múlt
Gyermekkorom bú' emlekeit.

Midon felénk ma.i.ir'i' k.ikent
Anyum i uhj ölébe bnjva el
Szent felelemmel ’s vágygyal lestem <h

A csenget) u és égi hangzengést,
4 pásztorok köszöntő énekét:
, Menyből az angyal le jött h< zzatok . . .*
5 karácsonyi fényt es derűt araszt 
Lelkcmbe ma is a; emlékezés.

H. J.

kiája. Az önzés elvakitja a tör
ténelmileg vezetésre hivatottakat. 
Nem látják, vagy nem akarják 
látni a sikongó igazságtalanságo
kat és társadalmi ellentéteket...

Nem akarják megérteni a beth- 
lehemi csillagot s az angyali 
szózatot . . .

Pedig a bethlehemi gyermek 
azért jött, hogy életünk legyen, 
hogv megvilágítsa a lelkeket s 
hitre, igazságra és szeretette 
nevelje. (hbj

— Frigyes főherceg és Al
brecht főnerceg szerdán Sátor
helyre erkeztek. A főhercegek 
Bedaban vadásznak és hétfőn 
utaznak el.

— a polgármester Budapes
ten Dr. Margitai Lajos polgár
in- Sir pénteken reggel Budapestre 
utazott. A polgármester tárgyalni 
fog Sipőc budapesti polgármester
rel es a p nzüi>\ minisztériumban 
a városi kölcsön ügyében, a ke
reskedelmi minisztériumban pedig 
a Dunahid ügyében.

— Evangélikus istentiszte
let. Karácsony masodnapjan d. e 
11 órakor a polgári iskolában 
evangelkus istentisztelet lesz, a 
melyről a hívek ez utón is érte- 
sittetnek.

— Halálozás. Budapestről vett 
értesüa s szerint Polgár Józsefné, 
sz Hyross Etel eieteneá 74 ik 
évében hosszú szenvedés után 
meghait Temetése december hó 
14-en a farkasréti temető halottas 
házából történt nagy részvét mel
leit. Az elhunyt uriasszonyt Mohá
cson is sokan gyas oljak. ahol szé
les ismeretsége es rokonsága volt.

— Karácsony fa-ünnepélyét 
f. hó 21-en, vasarnap d. u 2 ora
kor tartja a Szociális Misszió* 

j társulat az Iparosok Olvasóköré
nek ez alkalomra díjmentesen át
adott nagytermében. Az ezen al
kalomra szánt szeretetadomanyo- 
kat: kalácsot stb. kéri a rendező
ség d- e. 10—12 órak között a 
terembe küldeni.

— A MANSz karácsonyfája.
A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének mohácsi fiókja f. hó 
21-én délután 3 órakor az Ipar
testület tanácstermében 20 sze
gény gyermek felruházására ka
rácsonyfa-ünnepélyt tart, miért is 
a vezetőség kéri úgy az összes 
tagok, valamint a szülők és érdek
lődök ininé. nagyobb szambán 
való megjelenését, hogy’ ünnepé
lyünk fényét emelni szíveskedje
nek. A MANSz elnöksége.

— Az Iparoskor teadelután- 
ja, amely Karácsony masodnap- 
ján d. u. 5 órakor a könyvtár alap 
javara lesz, nagysikerűnek Ígérke
zik. Karácsony a hosszú advent 
nuta a vigsag első napja és a kel
lemes szórakozást vágyók mind 
.megjelennek ott a teadelutánon.

Nifcnyiie.it
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— A „Katholikus Legény- 
egylet" f. hó 21-én, vasárnap 
este 8 órai kezdettel tartja III. ad
venti felolvasó estjét a következő 
műsorral: 1. Monológ Előadja. 
Pohl Mariska. 2 Beszéd Tartja: 
Szabó Lajos pécsi állampénztari 
igazgató. 3. .Hol a férj ■ Víg
játék egy felvonásban Előadja az 
egylet műkedvelő gardája. Hely
árak: I hely; 10.000 K. II. hely: 
8000 K, állóhely 5000 K.

— VitézToldy Miklós a II Lajos 
muzeum igazgatójához a következő 
levele' intézte: Szent karácsony 
ünnepén, a pécsi 19-ik népfelkelő 
pvalogezred önálló IV . zászlóaljá
nak emlekere, hazafias tisztelettel 
felajánlom szülővárosom muzcu 
mának a világháborúban b:rto 
komba került haditárgyakat és 
kérem Nagyságodat az alant fel
sorolt ingóságokat birtokba venni 
méltőztassék Az olasz frontról : 
(19lő.) Egy darab gránát marad
vány Négy schrapnell hüvely. 
Egy Savoyai csillag. Egy acél 
nyílvessző, mely egy olasz repülő
gépről dobatott. Az orosz front
ról: (1916 ) Egy kozák kard. Egy 
porosz csákódisz A román front
ról : (1916—18) Egy román ka
tona fegyver szuronnyal együtt. 
(Ezt a fegyvert a mellékelt katona
okmány tanúsága szerint az 1. 
hadseregparancsnokság tulajdo
nomba bocsájtolta annak emlékére, 
hogy a Gyimesi szorosban, Ro
mániában, Agássunál egy rajta
ütés alkalmával csapatommal fog 
lyul esvén, szerencsés körülmé
nyek következtében a román őr
ségtől elvett ezen fegyverrel vág
tam ki magamat és őt honvéd 
bajtársammal elfogtam a román 
vezérkart: Bóján Oszkár román 
brigáderost tizenegy tisztjével és 
negyvenöt emberével. Meliekclek 
huszonötezer koronát és kerein 
Nagyságodat méltőztassék engem 
is a il. Lajos Muzeum Egyesület 
tagjai soraba felvenni Hazafias 
tisztelettel Mohácson, 1924 évi 
december hó vitéz Toldy Miklós 
ni. kir. áilan.pénztári főtiszt U i. 
Mellékelek még: 12 drb különféle 
tábori sapka je vényt, egy térkép
tartót, 2 térképpel, olasz és orosz 
frontról. A ievelet nem tartjuk 
szükségesnek kommentálni, ön
maga beszel.

— A Hadastyánok Szilvesz
ter estélye. A Mohácsi I Katona 
Hadastyán Betegségéi vző Egylet 
dec. 31-én a Scháffer-szaíloda 
összes helyiségeiben Szilveszter
estélyt rendez. Kezdete este fél 9 
órakoi Belepődíj 20 000 K. Csa 
ládjegy (3 személyre) 50.000 K. 
A zenét Bús Pali teljes zenekara 
szolgáltatja.

— Karácsonyi pásztorj ■ ték. 
A külvárosi iskolások az eddigi 
szokáshoz hűen, ez idén is kitűnő 
sikerűnek Ígérkező karácsonyi 
pásztorjátékot adnak elő élőképek, 
pásztordalok és szavalatok kere
tében. Ezen előadásra már most 
felhívjuk a szülők figyelmet és 
azok.it, akik a pöttömnyi ember
kék színpadi arra valósagat és nagy- 
naí?y igyekezetét látni szeretik. 
A bevétel a külvárosi iskola fel
szerelésere és a püspöki templom 
orgonájának javításara lesz for
dítva s már ezen nemes cél érde
keben is pártfogást es látogatott
ságot érdemel a kis nebulók nagy
igyekezete és faradsága Az elő
adás — tekintettel, hogy az Ipa
roskor Karácsony másnapján tea

délutánt rendez, — Karácsony 
utáni vasarnap d. u. fél 5 órai 
kezdettel lesz az iparosok Olvasó 
körében megtartva. — Ülőhely 
10.000 K, állóhely 6000 K, fenn
tartott hely 20 000 K. Bővebbet 
az előadásról az üzletek kiraka
taiban es a falragaszokon olvas
ható , Meghívó * fog nyújtani.

— Felhívás a nyugdíjasok
hoz és B-lhtásokhoz. A keresz
tényszociálist < nyugdíjas szövetség 
felhívja a vidéki B listásokat és 
nyugdíjasokat hogv a helyi szer
vezeteket minél előbb alakítsak 
meg és ezt a szövetség központ
jának Budapest, VI i. Szcitovszky- 
tér 2. sz. alá jelentsék be.

— A Mohácsi Múzeumnak 
ajándékoztak: Hoffmann Gyu'a — 
nagy sárgaréz-cs ittot (Sziget, 
szántás alól). Hűmmel Gyula — 
római háztető cserepet. E idi J mos 

I — 2 todszárat tolla! (Udvaron a 
l határkiigazitó bizottság használta). 

Mohácsi Fazekasok testületé — 
mázsás mozsarat. Juhász Mihály 

' -- Pirittet ( lilanovácz), konglo- 
meraiot (vaskapu csatorna.) oláh 
schrapnell fejet, Vitéz Ránics Ma 
tyas 7 német, 1 orosz papirüénzt.

— Közalkalmazottak figyel
mébe. Értesítjük a tisztviselői arc
képes igazolvány kedvezményére 

• igényjogosult összes tényleges és 
nyugdíjas közalkalmazottakat,hogy 
az arcképes igazolványoknak 1925 
évre leendő ervenyesitéset csak az 
év elején fogjuk megkezdeni, ad 
dig tehát, amíg az erre vonatkozó 
felhívásunkat közzé nem tesszük, 
senki se küldje be hozzánk arc 
kepes igazolványát ervenyestes 
vegeit. Közöljük továbbá, hogy 
a munkatorlódás kikerülésé céljá
ból az érdekelt hivatalokat is 
külön-külön értesíteni fogjuk arról, 
hogy a létszámukba tartozó tény
leges alkalmazottak és családtag 
jaik arcképes igazolványait melyia 
napra küldjék be hozzánk érvé
nyesítés vegeit Abból a célból, 
hogy az igazolványok érvényesi 
tese egyenleteseit történjék és azok 
gyors visszaküldésé lehetővé té
tessék, mar most kérjük az álta- 

; lünk kijelölendő határnapok szi- 
' goru betartását. Végül közöljük, 

hogy az utazási kedvezmény feb
ruár hó 15 ig az 1924 évre érvé
nyesített arcképes igazolványok 
alapján vehető igénybe. Magyar 
királyi államvasutak Pécsi üzlet
vezetősége.

— Jön az olcsósági hullám. 
Az elmúlt napok közgazdasagi ese
ményeinek központja, az 1924 — 
25 évi ailami költségvetés, melyet 
a nemzetgyűlés pénteki ülésén 
terjesztett be Búd János pénzügy
miniszter. A pénzügyminiszter ex
pozéjában bejelentette, hogy ja 
nuár l-ével eletbelépteti az uj 

j vámtarifát és ezzel egyidejűleg 
megszünteti, azokat a korlátozá
sokat, amelyek a behozatal és 
kivitel terén eddig fennállottak. 
Addig is, amig a végleges vám
tarifákat a szomszédos államokkal 
kötendő kereskedelmi szerződések 
alapján megállapítják, az arany
korona szorzószamat 1925 január 
1 tői kezdve a vámtarifákra a való
ságos érteknek megfelelően leszál
lítják. Ennek következtében a vám
tételek 12—14(,/o kai csökkeni 
fognak, ami előreláthatólag a ke
reskedelemben is fogja éreztetni 
kedvező halasat. A szorzószám
nak egyeb viszonylatokban való 
leszállításáról egyenlőre nincs szó.

— Megszűnik a pécsi kerületi 
rendörfÖKapitányság. A pécsie
ket az elmúlt héten meglepetés 
szerűen érte az a rendelet, amely
ivei a pécsi kerületi rendőrfőkapi- 
tanvságot megszüntetni és a sze- j 
kesfehérváriba beolvasztani ren
delte el a kormány. A pécsiek : 
rögtön mindent megmozgattak a 
seremies rendelet megváltoztatá
sára a főispán személyesen járt 
Budapesten, de minden hiábavaló
nak bizonyuk a rendeletet meg- j 
változtatni nem sixeríilt.

— Káröröm Érdekes volt meg
figyelni azt a hatást, amit a Márffy 
Ítélet okozott egyes helyeken és 
arcodon. A káröröm legtipikusabb 
jelenségei ültek örömünnepet ezek
nél az uraka il es hölgyeknél is 
és most eszükbe sem jutott, hogy i 
talán ne n valami „Keresztényi" 
dolog az akasztásnak örülni. A | 
biró'á; ielt. Hí Mártik ék tényleg 
bűnösök voltak ennyi ember meg
ölésében úgy feltétlenül megerdem 
ük az akasítófát, de azt nem ért
jük, hogy mi van ezen örülni 
való ?

— Egy millió zarándokra 
számítanak a szent évben. A 
szent évi ru.nat zarándoklatok bi- i 
zonyára sokkal n. gyobb arányúak 
lesznek, mint a rendes években. 
A zarandoklaio.; rendezői egy 
millió emberre számítanak, akik a 
világ minden részéből Romiba 
sereg enek.

— A Leányklub meleg benső 
seggei tartóba meg karácsony- i 
előtti utolsó összejövetelét. Nagyon 
kedves, családias ü .nepély keretei ; 
közölt nyújtotta at dús ajándékát 
kei szegény kis leánykának. Nem 
tudiuk meghatottság nélkül nézni 
ezt két bámuló kis gyermeket, 
akik a rideg ködös decemberi 
esten tán azon csodálkoztak leg
jobban, hogy vannak még lelkek, 
akiknek faj embertársuk elhagya- 
toltsaga, kitaszítottsága es a szó 
cialis szeretet o'ajcseppjeivel igye
keznek enyhíteni nyomorúságukon; 
hogy vannak lelkek, akiknek faj 
dalműt okoz az, hogy keveset 
tehetnek azokért, akiket szeretnek. 
A lelkes gárda s a vendegek örül
tek, hogy két kis szívnek, örömöt 
okoz! attak. Hiszen a boldogság
nak sincs más magyarázata, mint
hogy a szívnek alkalma nyílik ; 
kitárni végtelen szeretetét, mely 
megosztva is csak végtelen . . . 
Köszöntjük a klub vezető lelkét, 
Szekula Katinkát, akinek mindig 
van ideje és megértő szive, ha 
segíteni kell, köszöntjük a jeles i 
gardát és mindazokat, akinek lelki | 
közük van hozzá. . .

— Körvadászat Bárban és 
Somberekén. Csütörtökön a bári 
határban körvadászat volt Matya- ! 
sovszky Zsolnay Tibor birtokán, 
amelyen resztvettek dr. Fischer I 
Ferenc főispán, Tyoszits Sándor 
földbirtokos, Károlyi műépítész, 
Littke József pezsgőgyáros és 
NÁdossy Ferenc földbirtokos. Az . 
illustris vendégek pénteken dr. I 
Mirbach Antal báró vendégei 
voltak Somberekén.

— A Szoc. Missziótársulat 
január 6-án — mint lapunk múlt 
számában jeleztük — műsoros 
tancestélyt rendez, amelyen „Ter- 
psychore birodalmában" cimü 
darabot mutatják be. Morpheus 
almot bocsát Daphne szemére s 
ekkor Terpsychore bemutatja neki ' 
a különböző korok táncait. Vidám j 
játszótársak, majd amorettek tánca i 

után a régi görögök, Hadúr áldó 
zati táncát, majd a szép rokoko' 
„menuette á la reine*, B:eder". 
meier, tiroli táncot s végül a le?* 
szebbet, a palotást A darab egyfj 
részeit és a táncokat zongora és 
műkedvelők zenekara kíséri
Ede állami polgáriskolai igazgató 
hangszerelése és vezetése mellett 
A zenekar tagjai: Benedek József 
Bokor I nre, Dobszay Béla, Faragó* 
Gábor, Mayer Fereic, Nickminu 
Ferenc, Szívós János es Tobel 
Ágoston Az előkészületek után 
ítélve a Missziótársulatnak ez a2 
estélye is méltó lesz az eddigiek
hez. A rendkívüli érdek őJésre 
való tekintette! a műsort január 
11-én is bemutatják délutáni elő
adás ián.

DUNASZEKCSŐI HÍREK.
(Állandó dunaszekcsői munkatársunktól)

A szekcsői elöljáróság-válasz
tás, mely december 15-ére volt 
kitűzve, elmaradt. A főszolgabíró 
sürgönye tolta el bizonytalan időre. 
Ez a varatlan intézkedés minden
féle kombinációra ad alkalmat és 
senki sem sejti, hogv a kulisszák 
mögött micsoda rugók működnek.

Lehet, hogy csak egy porszem 
került a szerkezet kerekei közé s 
ez akasztotta meg a gépezetet. . . 
Istenem, Istenem, mennyivel boL 
dogabb lenne ez a Magyarország, 
ha az ilyen porszemeket egyszer 
véglegesen letörölnek . . . arról 
a szerkezetről!

A képviselőtestület 14 én tar
tott elöljáróság jelölő értekezletet 
szóba került az előljárósági tagok 
szamaranya a hazai és szigeti 
lakosság számarányához viszo
nyítva. Valaki azt mondta, hogy 
nem szigeti, vagy hazai elöljáró
kat választunk, hanem dunaszek- 
CSÓ'ieket. Ha tehát igy van, akkor 
miért nem tevesztik el csak egy
szer is es választanak tizenkét 
szigetit es egy hazait ? 1

A villanyvilágítás kérdését az 
értekezlet után Faller József hozta 
szóba, ki a kérdés megoldására, 
a közönség legszélesebb rétegei
nek bevonásával, részvénytársa
ságot óhajt szervezni. Kívánatos 
volna, hogy a község tehetősebb 
polgárai mind kivegyék részüket 
a jegyzésből, mert igy lesz az in
tézmény népszerű és szolid. E 
kérdést figyelemmel kisérjük és 
alkalomadtán visszatérünk reá.

A földreform-tárgyalások de
cember 13 an véglegesen befeje
ződtek, amennyiben az újabb ér
dekelt tulajdonosok: Papp (Pollak) 
Illés, Ezsi János és Kiss János at 
igénylőkkel egyezséget kötöttek, 
mely szerint együttesen 46 kát. 
holdat 12 évi kishaszonbérletbe 
adnak; a földet a tulajdonosok 
szántják, az igénylők pedig évi 
80 kg. búza bért fizetnek holdan- 
kint. Most már a jegyzőkönyv és 
a jegyzek beérkezését várják, me
lyet 15 napig közszemlére tesz
nek ki. Ezen idő alatt mindenki 
beadhatja észrevételét az elöljáró
ságnál. Azután kezdődhetik * 
birtokbaadás.

•

Kérjük azokat, akik a .Mo
hácsi Hírlapira még előfizetni 
óhajtanak, jelentsék be ebbeli 
szándékukat Vilii Antalnál. Uj 
előfizetőket most már csak január 
1-étől veszünk föl, — de jelent
kezni előre is lehet.

azok.it
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A LEGMODERNEBB „PEDAGÓGIA” IRÁNYA.
Irta: HANTOS BÉLA.

Az emberek folyton uj, meg 
uj ideálokért hevülnek, pedig a 
világnak minden baja abból áll, 
hogy a régi ideálok nincsenek 
megvalósítva. Krisztus azt mond 
ta, hogv Ö nem megváltoztatni 
jött a törvényt, hanem betölteni, 
mert Krisztus tudta, hogy a leg
nagyobb forradalom nem az uj 
nak hirdető e. hanem a réginek 
betöltése

Lcpten-nyomon emelkednek 
hangok a megszentelt hagyomá
nyok bö csessége ellen s minél 
azt ii ondja, hogy azoknak már 
nincs joguk az embernek tör
vényt szabni. A vallás törvényei 

halljuk — nem felelnek meg I 
a mai kulturélet szükségleteinek, 
el'enségei az életnek, a haladás- I 
nak s nem számolnak a való- i 
Sággal.

Mindez annak kapcsán jut 
eszünkbe, hogy egynéhány szülő 

egy nagyobb vidéki faluban 
— azzal akart kedveskedni va- i 
kációzó gyermekének, hogy be
íratta tánciskolába. A tanítótestü
let erkölcsi kötelességének tar- ' 
tóttá, hogy az elenusta gyerme- ' 
kék érdekében állást foglaljon a 
tánciskolába járás ellen. Termé- j 
szetes, hogy a tanítótestületet 
fme eljárásában sem animozitás, 
sem borstörési szándék nem ve- | 
zette, amint ezt mindenkinek el j 
kell ismernie, aki az elfogultság
nak mélységéből némileg is fel 
tud emelkedni a tárgyilagosság I 
magaslatára. Egyszerűen köteles
séget teljesítette, tekintet nélkül 
ana, hogy némely szülő előtt I 
népszerűségébe fog kerülni.

Hát eddig rendben volna, ha 
3 szülők meg nem nehezteltek 
volna a tanítótestületre, amiért ; 
gyermekeik ‘szórakozását* elron- i 
tóttá s az ő hiúságukat meg- l 
sértette.

II.
De hát tulajdonképen kinek, 

''agy minek van arra szüksége, 
n°gy a gyermekek már elemista | 
korban tanuljanak táncolni ? Ha 
a feleletül felsorakoztatott vérsze- 
^eily érvek lenge hálózatán végig
tekintünk, különösen két szem
pont mered elénk büszkén, da
cosan, a tánciskola mellett kar
doskodva: az egyik az, hogy a 
szülők, tekintve gyermekeik 10 
donapos lekötöttségét, — némi 

üdülést, szórakozást akarnak ne- | 
kik nyújtani, a másik szempont, 
mely még ennél is meghatóbb, 
az, hogy a gyermekek a társa
dalmi érintkezésben ne legyenek 
olyan szögletesek, darabosak, 
hanem már most tanuljak meg 
azokat a konvencionális forma
ságokat, melyeket a felnőttek 
igen sok esetben szívesen le
vetnének . . .

Álljunk meg egy percre e szo
morú jelenség előtt. Adjunk meg 
akkor is, ha a gyermekpszicho
lógiát távolról sem ismernők s ma
radinak, vaskalaposnak bélyegez
nek bennünket Nem mehetünk 
el szó nélkül e tünet medett ak
kor, mikor tanítók, tanárok, lel
készek, szülők fájdalmasan pa
naszkodnak az ifjúság fegyelme
zettségének lezüllésén. A neve
léssel foglalkozók unos untalan 
panaszkodnak, hogy a háború s 
az azt követő megrázkódtatások 
az ifjúság lelkében is inondha- 
tatlan rombolást okoztak. Sza
bad e fegyelmet lazítani akkor, 
mikor a panasz oly általános 
országszerte ? Vájjon ilyen peda
gógiai felfogás mellett ki fog-e 
bontakozni az az erkölcsi újjá
születés, melyet az emberiség 
legnemesebb, legönzetlenebb gé
niuszai sürgetnek ? Vájjon igy 
nevelődik az az uj nemzedék, 
mely akaratában acélosabb, el
határozásaiban elszántabb, ön 
álló kezdeményezésre rátermettebb 
lesz a mostani nemzedéknél ? 
Szabad-e az ifjúság erejét szét
forgácsolni akkor, mikor az egész 
vonalon megnehezült életkörülmé
nyek a legokosabb koncentrációt 
sürgetik ?

Vagy ki merné azt állítani, 
hogy a mai generáció edzettebb, 
teherbíróbb a réginél? Sőt ellen
kezőleg, a nevelők, orvosok egy
öntetű bizonysága szerint az ifjú
ság rohamosan satnyul, mert a 
mai életkörülmények sokkal job
ban megőrlik az embert. Ezer
szer erősebb ingerek támadják 
idegrendszerünket, mint a csen
desebb múltban. Idegeink ellen
ben sokkal érzékenyebbek s gyen
gébbek, mindnyájan valamikép 
terheltek, tulizgatottak vagyunk, 
azért inkább csillapító kurara van 
szükségünk s nem izgatásokra, 
hogy idegrendszerünk egészsé
gét megőrizzük s a túlságos 
nagy ingerektől megóvjuk.

Szülőknek, tanítóknak karöltve, 
egymást támogatva kell azon 
dolgozniok, hogy a gyermek ér
telmét és lelkét legalább addig 
izolálja a profanáit társadalom be
folyásától, mig némileg megerő
södik, nem pedig 7 —10 éves 
korban belekergetni az élet zűr
zavaros hiuságvásárába, hogy 
elperzselődjék még bimbózása
kor. Az emberi idegrendszer, 
munkabírás, célszerű időbeosztás, 
szóval az okosság nevében kell 
visszautasítanunk azt a kultúr- 
mázat, azt a látszatos kultúrát, 
mely valójában idegcsiklandozó 
kiváncsiskodás, erőpazailás, a 
szenvedélyek időelőtti ébresztge- 
tése, pillanatnyi élvezetet nyújtó, 
de a szervezetet ernyesztő ki
elégítése.

III.
Hány gyermek van, aki a sok, 

idő előtt leikébe kényszeritett fo
galom miatt megnyomorodott ér
telmében . . . Nem tud figyelni, 
nem érdekli semmi és nincs 
kedve tanulni, uj ismereteket sze
rezni, amelyre pedig tán szintén 
lenne olyan szüksége, mint arra, 
hogy 7 éves korában tanuljon 
táncolni. Nein korán érett ifjú, 
hanem éretlenül elfonnyadt érte
lem. A tanító, tanár emberfeletti 
erővel kínlódik, hogy a tanuló 
figyelmét lekösse, de hiába van 
sokszor a fáradsága, a szegény 
már fél minden betűtől, minden 
tanulástól, mivel teljesen meg- 
csömörlött a gyakori túlságos 
szellemi táplálkozástól.

Azt gondolja tanár ur, — 
mondja tanárának egy diák, aki 
fél Európát beutazta — hogy 
engem érdekel ez az unalmas 
magyar nyelvtan ? Jó, az ön ked
véért megtanulom . . .

S ezzel a kóros tünettel nem
csak a közép- és főiskolákban 
találkozunk, hanem többé-kevésbé 
a legegyszerűbb népnél és gyer
mekeknél is megtaláljuk. Nem 
érdekli a tanítója, papja, a veze
tője beszédje, mert ó már na
gyobb, erősebb hatásokat, izgal
makat élt át, volt már moziban, 
színházban, tánciskolában, már 
elismeréssel voltak az ő szépsé
géről, okosságáról.

De ez a beteges irányzat, mely 
a gyermek értelmét idő előtt 
meg akarja tömni ismeretekkel, 
kedélyvilágát teljesen tönkreteszi. 
Valaki azt mondta, hogy minden 

nagy k ült úrváros végére azt le 
hetne Írni: kedélytelen, nevetni, 
örülni nem tudó emberek sira
lomháza. Nem azért járnak az 
emberek igen sokat szórakozni, 
mert nem bírnak kitörő jókedvük
kel, hanem mert keresik az el
vesztett vidámságukat, hátha va
lahol megtalálnák. Mert az élet 
bölcs egyszerűségével együtt el
tűnt az igazi, mély, szivbeli öröm 
is. Pedig az öröm az embernek 
olyan szüséges tápláléka, mint a 
mindennapi kenyér, oly nélkü
lözhetetlen igénye, mint a szem
nek a fény, a virágnak a napsu
gár. S különösen a gyermeknek, 
az ifjúságnak van előjoga az 
örömre.

De mikor örömről beszélünk, 
nem nagy, világraszóló, tomboló 
örömöt értünk, hanem apró, csen
des az ártatlan lélek mélyén la
kozó örömre gondolunk. Rá kell 
nevelni a gyermeket, hogy tud
jon örülni a kicsinynek, az egy
szerűnek, akkor sok öröme lesz. 
Kétségtelen, hogy a világban sok 
baj és küzdelem környékez ben
nünket, de ne feledjük el azt a 
sok szépet, nemeset, amely kö
rülvesz. Apró, cseppnyi jóságok, 
olyanok, mint a réti virágok, nem 
észbontók, nem kéjesek, nem 
mámorosak, hanem egyszerűek 
és vonzók; harmat öntözi azokat, 
nem pezsgő, nem pálinka . . .

Hagyjuk meg a gyermeket a 
i neki való örömöknél, játékoknál, 

ne emeljük ki erőszakosan a 
I gyermekkorból s ne csináljunk 

belőle kisvénembert. Ne fosszuk 
meg a gyermekkort az ő bájos 
üdeségétől, naiv egyszerűségétől 

, semmiféle táncprodukció ked- 
I véért. Ne töröljük le durva kéz- 
t zel a gyermeki lélek hamvát, ha- 
| nem legyünk tisztelettel, tapin

tattal a lelki finomságok iránt. 
Egy jó keresztény szülő soha- 

| sem követheti el ezt a rövidlátó 
| önzést és szeretetlenséget, hogy 
. gyermekét feláldozza az ő szó

rakozásáért.
IV.

Hiszen aki a gyermek lélek
tanához csak valamit is ért, aki 
ennek a kicsiny világnak életét 
csak félig-meddig figyelemmel ki
séri, aki a gyermekarcokból s sze
mekből olvasni tud, aki sorsukat 
érző szivén visel', mély levert
séggel kénytelel elpanaszolni, 
hogy gyakran találkozunk öregei
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blazirtsággal, elkeseredettséggel 
korukat meghaladó romlottság
gal, sőt valódi cinizmussal és 
bűntettekkel s mind ritkábban 
találkozunk derűs vidámsággal 
s azzal az igazi gyermeki jóke- 
délylyel, mely szemből szembe 
árad-s szívből szivet gyullaszt.

Foerster, — akinek legalább 
pár könyvét minden szülőnek 
meg kellene vennie, ha törődik 
gyermekének okos nevelésével -- 
gazdag tapasztalatának, mély 
tudásának egész fegyverével vo
nul fel könyveiben azok ellen, a 
kik a gyermeket puha neveléssel 
valósággal elrontják. Az igazi 
életre való nevelésnek legbizto
sabb módja az, — írja — hogy 
az. ifjúság lelkét acélossá, lelkű
letét áldozatossá neveljük s az 
ön megtagadáshoz szoktassuk, 
ami majd erőt fog nyújtani arra, 
hogy akár örömtelen, nehéz sor
sot is s nélkülözésekkel teljes 
teljes életet, vagy sivár időket 
férfiasán tudjon elviselni.

Mert az élet kegyetlen, a való
ság érintése rideg. Ilyen időkben 
csakis az olyan nevelés tesz ele
get kötelességének, amely gyé
mántjellemeket nevel s szomorú 
bizonyítványt állít ki a maga 
számára az a szülő vagy nevelő, 
aki a gyermeket elkényezteti, de 
amellett öntelt, pipotya lényeket 
küld a világba.

■ _,

APRÓSÁGOK.
Egy szerencsétlen végrehajtót 

a végrehajtást szenvedő kegyet
lenül elpáholt, amiért törvény elé 
került és megbüntették. Az ítélet 
kiszabásánál azonban enyhítő kö
rülménynek vették, hogy a tett 
elkövetésekor nagyon is ittas ál
lapotban volt.

Történt pedig reá nemsokára, 
hogy ugyanezen ipséhez újból 
végrehajtó jött valami hátralékos 
adóért. Az ipse haragra gerjed:

— De az á dóját, hiszen min
den adómat kifizettem!

— Azt majd a községházán 
mondja el, — feleli a végrehajtó
— nekem ki van mutatva, tehát 
ha nem fizet, zálogolni fogok.

— Mán pedig az én házamba 
nem teszi be a lábát az ur!

Mit? Hogy én nem teszem 
be a lábam? Azért is! — hős- 
ködik a végrehajtó. — Én itt a 
törvény nevében vagyok!

— Huh! Hol az a vasvilla?
— kiált fel az ipse és már ro
han is a vasvilláért.

A felesége azonban okosabb, 
higgadtabb asszony. Megfogja 
az urát s tartja vissza:

— Várjon kigyelmed, előbb 
vegyék be egy kis enyhítő kö
rülményt . . . s nyújtja feléje a 
páiinkás üveget.

♦

A jegyző ur az adókönyvek
kel van elfoglalva. Ott van az 
asztalán a földadó-, házadó-, köz
munkaadó-, kutyaadó- és tudja 
az Isten milyen adó-napló, de az 
egyik hiányzik. Forgatja, nézi az 
egyiket, másikat, de nincs és 
nincs Elgondolgodva körülnéz: 1

— Meg nem foghatom, hogy 1 
hova tettem ...

A körülötte forgolódó kisbiró 
megszólal:

-- Hisz’ ha meg foghatná a 
tekintetes ur, nem kéne akkor 
keresni . . .

Két KamcsonyeBt
Künn lomhán, selymesen röpköd, száll a h >, 
Betakar utcát, házat kerteket 
S a: ég — e fehér, roppan! takaró, 
K mnyekei hullat, fáiyoli tereget.

Kara sonyeste . . . elhalt a lárma, 
l’aloiák, kunyhók csendben alszanak. 
Az utcák holtak, min ién bolt zárva, 
Az em,\-r ma nem kiizd, nem lót, nem sza- 

[lad.
Meleg tanyáján, salad ja körébe 
Megbúj a fehér kis asztala körül 
S gyertyagyújtáskor szelíd égi béke 
Szeméből minden könnyet kitöröl . . . 
S mig az illat" •. zöld fenyőgalyakon 
A sok szin v gyertya sercegve elég, 
A Jégvirágos, fagyos ablakon 
zl gyermek Jézus hozzájuk belép.

• *

A'anús'OHyfs7? röpköd, száll a hó . . .

.4 piacléri címeres palota 
Fényes termében sir a kandalló.
S terített asztal t ar, gazdag lakoma 
Drága poharak — cseng", metszett kristály 
Sárga óborral mind-mind sziniiltig áll .. . 
A uagyúr mulat. Suhogó selyemben 
K"riilötte kipirult, vidám alakok, 
Fodros ruhájuk könnyeden lekben, 
Mikor a banda kedvelt dalba fog. 
A nagyúr mulat a szent éjszakán, 
Kinek híres őse egykor száz csatán 
Máriás zászlót hordott lelkesen . . .
A nagyúr mulat . . . karácsonyt ünnepel. . ,

S hol már a paloták helyett üres telkek 
F.s földbe siilyedt kunyhók állanak 
Kongvi s, csöpp fiuk vigait útra kelnek 
S dalra zendítenek a kapuk alatt. 
Kántáló sereg, zuzmarás a bajszuk, 
Báránykor bundájuk csupa hópihe, 
Mégis hol felcsendül didergő hangjuk, 
A fagyos szivei varázszsal hinti be. 
Előttük minden nyitva áll ma este, 
Jöttiiknek öriil gazdag és szegény. 
A gyermekhad már hetek óta leste 
.1: ablakokban, utcák szögletéi:, 
Mikor is Jönnek, milyen lesz a . angyal ? 
Jön-e a három király nagy csillaggal ?
S ''JoVOg-f, csillog-e szép arany csillaga ? 
Ú, szebb nincs miiad karácsony éjszaka !

S utcáról atkára, házról-házra járva 
Boldogan, békén halad a csapat. 
Ósdi iászoljnk sok színes gyertyája 
Ontja, szórja a szelíd sugarat. 
Bedig a hideg megcsípte az arcuk, 
Csicsergő hangjuk könnyesen remeg 
$ t,z ungy.il ötéves — cipője csupa lyuk, 
S- sszor letörli a pergő könnyeket.
A 'rí mén,legélnek s nincs ház, nincs ablak. 
Hol ki ne gyulna fényes csillaguk.
S ime boldogan, bátran, mit sem sejtve 
Belepnek a nagyúr kitárt kapuján. 
Fici érző leikuk mintha megrezzenne, 
Amulnak, bámulnak a pazar csudán. 
Micsoda folyosók, drága perzsaszőnyeg,

Délszaki virág, aloé, pálma,
I.epcs'k, amelyek végtelenbe nőnek,
Mintha csak előttük a menyország állna.

Havas cipőjük, jaj, lopva oson
A máv .innyal rakott drága folyosón . . . 
Az öreg kis pásztor bundáját lerázza

\ S gyú jtogatni kezdi félve, vigyázva 
A betlehemi Jászol vékony gyertyáit
S félős [ici lelke imára áhit :
Jézuskam, Istenkém, csak most adj erőt, 
Hogy itt a dúsgazdag nagvurak előtt 
Szépen kidicsér jók áldott nevedet . . . 
Kezük remegve, tétovázva

I A szárnyas ajtót hirtelen kitárja 
S a zuzmarás bajsza kántáló sereg 
Ajkán felcsendülnek régi énekek . . .

A forgó, gomolygó vidám alakok 
Megborzongnak, arcuk elfakul
S megkövülve állnak, várnak szótlanul . . . 
Lelkűk hirtelen messze-messze szárnyal. 
Eszükbe jut egy régi éjszaka,
A feli r asztal zöld karácsonyfával,
.4 beilehemcsek fénylő csillaga.
Csak a büszke nagyúr marad jéghideg
S mint sziveit sebzett, vadul felkiált :
— Hé' szolgák ! szaporán ! lusta, renyhe

l
A'i innét, ki ezt a rongy komédiát ! 
Tündér- mesékben ma én már nem hiszek.

S a zuzmarás bajszu kántáló sereg
A palota előtt sirva-sirdogáll, 
Siratta Jézuska viaszjászolyát, 
Mit összetörtek a szolgakezek.

S a kiszűrődő gyér villanyvilágnál
A hulló hóban soká motoztak 
És összeszedték, mind, mind megkeresték 
A darabokra hulló ászoly-roncsokat.

ét «♦
Ka rá sonyeste . . . Röpköd, száll a hó .. .
S a piactéri címeres palota
Fényes termében sir a kandalló , . .

A uagyúr már őszes, roskadt nagyapó, 
Merengve ül a zöld fenyő alatt, 
Körötte unokák, két kékszemii gyermek 
Vígan hahotáz. Játszik, fut, szalad. 
Apró, gödrös kezük játékszert rendez: 
Eziistkurtöt, csákót, nevető babát 

,S édes cukorkát kötöznek csomagba, 
Miközben faggatják a Jó nagyapái:
— is? ugy-e azt is? ugy-e a 
Narancsot, datolyát, fehér paripát is ? 
Vgy-e mindent, mindent átadunk nekik? 
De nagyapó — te sírsz, szemed könnyezik? 
Mondd csak, mondd nagyapó, talán nem

[szabad ?

S a nagyapó halkan, remegve megszólal:
— Ó, mindent, mindent nekik adhattok !

S a kántáló sereg a szárnyas ajtóban 
A rcán mosollyal csendben dalba fog. . .

Kocsis László.

Nyájas olvasó,
aki már régóta nem vagy nvájas 

j hiszen arcodon ráncok és lionj 
| tokodon gödrök, árkok vonulnak 
| végig, furcsa, rendetlenségben

Erről az arcról minden csak’nvá- 
| jas mosoly nem fakadhat. Éti 

azonban mégis annak nevezlek 
| hogy felfigyelj gondjaid közül’ 

mert Hozzád szólok, elmúlt jó 
idők nyájas olvasója. Hozzád 
szólok, mert veled érzek. Ott 
vagyok veled minden bánatodban 
és veled lennék örömödben is 
ha egyáltalában volna valami, 

j aminek örülni tudnál. De nincs'
Az életed minden perce a kelie- 

j metlen epizódok szomorú lánco- 
I lata. Lelki szemeimmel látlak, 
' amint reggel frissen, kipihenve 
I bújsz ki fehér párnáid közül. 
I Szemedben jókedv csillog, arco

don valami megnevezhetetlen 
öröm ül és szivedben az a tegnap, 
tegnapelőtt és előtte, annyiszor 
már megcsalt, de mára már fel
frissült remény ül, hogy igen 
ma lesz az a nap, amikor 
az a valami meg fog történni, 
amit azóta vársz, hogy kis esze
det magadénak tudod és ami 
feltétlenül megfordítja sorsod 
szekerének rudját, hogy a jólét 
és boldogság révébe hajtass, 

i Bolog izgalommal nyúlsz meg
szokott újságod felé és várakozás
teljesen merülsz el a cicerók, 
borgiszok és a többi fekete óriá
sok hada között. A szived han
gosan kalimpál s valami folyton 
súgja, hogy most, na most, most 
jön az, amit o'y régen vársz. 
És ni . . . úgy látszik már meg 
is találtad, meit a szemed kővé- 
meredten bámul az egyik hírre. 
Óh nem az! Látom, hogy téved
tem, mert a homlokod árokrend
szere még jobban összekuszálódik 

I és már oly fantasztikus képet 
, nyújt, hogy azon Hindenburg 

sem tudna eligaz >dni, mert a 
Mazuri tavak kismiskák a te 
homlokráncaidhoz képest. Most 
a telkedbe nézek és már tudom, 
hogy mit olvastál, mert távolba
látó, mindent átalakítani akaró 
forradalmi lelked a következő 
képet veri vissza érzékeny mozi
vásznán. *

1968 junius 18. Hajnali hét óra. 
Szin : Fiatal házas unokád — aki 
mellékesen derék fiú és miniszteri 
titkár — háromágyas hálószobája, 

■ az ágyak felett a következő fel
írások: Balról »Mici«, közepén 
»Férjünk*, jobbról »Puci<. A 
»Mici< és a »Puci< a »férjünk<, 
a te derék unokád hites feleségei- 

1 Mindhárman már félórája ébren 
I vannak és a hangok után ítélve, a 

melyek hol dörgő, hol süvítő szél
viharként áttörnek a tapétás ajtó
kon, már vitájuk tetőfokán úsznak.

Férjünk: Fiaim, én csak egy 
szegény, szerencsétlen férj vagyok 
és mindig csak »egy< ember 

| leszek, akit nem leiiet kétfelé 
huzni. Én vagyok az áldozati 
bárány, akit — mert stréber voltam 
egész életemben — elsőnek ug
rasztottak be ebbe az áldatlan 
állapotba. Kísérleti nyúl vagyok, 
mert rajtam próbálja ki számár 
miniszterem a világ legostobább 
törvényjavaslatát a kötelező kétne- 
jüségről. És gyáva kutya vagyok, 
mert meghunyászkodva tűröm,

ungy.il


__________________ december 2Í.1934 karácsony

, tovább is zsarnokoskodjatok 
t'l,rani Farizeus is vagyok hozzá, 
r5rt kifelé a legboldogabb embert 
"„tatom, mert féltem a minisz- 

,rl titkárságot, amit elveszhetlek, 
, kikiabálnám nyomorúságos 

ú‘‘ yzetemet Azért összetett ke
kkel kérlek benneteket, egyez
hetek össze nézeteiket, hogy 
hova is menjünk nyaralni, mert 
L megharagszom, hát lemondok 
’ állásomról, elmegyek napszá
mosnak, kőművesek melle kettő
fjet pedig befoglak maltert hor
dám legalább igy majd valami 
hasznát is látom hármas életünk
nek (Dühösen el akar fordulni, 
de mindkét oldalon felesége lévén, 
véLÜl kétségbeesetten a paplan 
alá bűjük.)

Mici: (meghatva cirógatni 
kezdi a domborodó paplant és 
amkor ez nem használ, hízel
kedve közelebb megy. Kitakarja 
átférjünk -et és kopaszodó fejére 
egy csókot lehel) Aranyos kis 
fiacskám .. .

I’uci (mérgesen): Kérem . . . 
kérem ... Tálán ^fiacskánk*.

M i c i (szolid gúnnyal): Rosszul 
mondod édesem. Az én >fiam< 
csak az enyém, az nem lehet sem 
a tied, sem az övé. Tied csak a 
te fiad lehet, ami pedig a »fiacs- 
káttk* szót illeti, ezt is apja és 
az anyja használhatják ebben a 
formában. Ezt ugy hívják több 
birtokos egy birtok . . .

Férjünk (a paplan alatt fel- 
jajdul). Jujujuj ... 1 Mivé lettem. 
Nyelvtani gyakorlat. Egy birtokos 
több birtok, több birtokos egy 
birtok. Kutyám, kutyád, kutyája... 
S/amaram, szamarad, szamara...

Mici (kis hízelgő cica mód
ján dőrzsölődik a paplan domb
hoz): Ad már nem. Legfeljebb 
kis aranyos csacsikám vagy ... 
l'gy-e mindig mondtad magad is, 
hogy az első nyarat a tenger
parton töltjük. Tudod mennyit 
ábrándoztunk az ultramarinkék, 
napsütésben csillogó tengeri ól 
amelynek partján aranysárga 
narancserdőkből nyaralók kacér
kodnak ...

Férj ü n k (kissé előbujva): 
Mintha olvastam volna valahol 
ezt a citátumot (visszabujik).

Mici (megsértve elfordul).
I’uci (komolyan): Már pedig 

nem megyünk az aranysárga 
erdőkbe, mert azok nem is sárgák, 
hanem zöldek. Az erdő zöld. Meg 
utóvégre is azt hiszem az állam 

azért fizet 30.000.000.000 
koronát értem, hogy a férjünk 
urunk az első feleségével kéjuta- 
zasokat rendezzen a tengerpartra. 
Siófokra megyünk, mert az ol
csóbb és punktum I

Mici: Azért sem.
I’ u c i: Csak azért is.
Mici: Malija ne hencegjen 

’ZZai a rongyos 30.000.000 000 
koronával!

I’uci: Maga meg a szerelmi 
azasságát hiába fitogtatja, mert 

az nem imponál nekem.
A vita mindig hevesebb és 

’angosabb tónusban folytatódik, 
amit a »férjünk« felhasznál arra, 
hogy csendesen elillanjon s 
fagyot sóhajtva merül bele für- 
•mje langyos vizébe azokra a 
oldog emberekre gondolva, akik- 

nek csak egy feleségük van és

♦

Te pedig nyájas olvasó, most 
mar kissé tényleg nyájasabban 
olvasol tovább, amikor szemed 
hirtelen újra elborul s lelked még 
távolabbra lát.

1998. julius 1. Déli 12 óra. 
Szín : Ebédlő ebéddel az asztalon.

Férj (a fekete kávé után szi
varra gyújt, arcára komoly szín
tónust vesz fel és megszólal): 
Fiacskáin olvastad a tegnapi új
ságot ?

Feleség: Dehogy olvastam, 
hiszen tudod, hogy a sok mun
kámtól nem érek rá sohasem 
olvasni. Valami fontos dolog volt 
benne ?

Férj: Igen fiam. Emlékszel 
talán a történelemből, hogy 1968- 
ban egyik miniszterünk a köte- j

Könyörgés Betlehembe.

Én Jézusom, fehérruhás kis Jézusom, 
te minden gyerekeké vagy, én tudom 
s a te boldogságos éjszakádon 
öröm daloljon e kerek világon, 
de légy ma részrehajló, légy egy kicsinyt 
pártoskodó is (az égi csínyt
Atyád majd megbocsátja teneked) 
szeresd legjobban a magyar gyereket!

I.ádd, Jézusom, oly gyermek e nép, 
az apja is mind, dalolva lép 
eke nyomába, vagy éji sírba, 
s tékozlón, sebgyötörten, sírva 
oly tiszta, oly bolond és fehér! 
sztbb angyalt bizony megér, 
szebb angyalt, czűstebb csengetyüt 
s képeskönyvébe is aranyabb betilt!

Ládd, Jézusom, oly árva e nép! 
s a gyereke a legszomorubb kép : 
alunni kellene habos párnán 
s taszigálják jóid vásárján, 
kék szeme démont s pakolt tanul 
oly űzött, mint a hóban a nyúl, 
ő a te szegény kis komoly od, 
neki add a legszebb mosolyod!

Jézusom, én betlehemi Jézusom, 
rá sokat gondolj a fehér utón, 
vigyél neki szabad mezüket 
magyar dallal zengedezőket, 
szabad Kárpátot, székely falut, 
meleg szobát, szentképes falut, 
szelíd királyt, aki jóban van veled, 
s álmot is, mely hosszasan jeled.

Én Jézusom, fehhérruhás kis Jézusom, 
te minden gyerekeké vagy, én tudom, 
de néki alig volt karácsony, — 
engedd egyet ö is lásson, 
a más gyereke oly játszva fut, 
s néki még oly messze az ut, 
nem is élt s már mindent temetett 
szeresd legjobban, a magyar gyereket!

Lendvai István.

Feleség: Fából vaskarika, 
hogy jön ez a kettő össze?

Férj (fölényesen): Nagyon 
egyszerű. A törvény egész egy
szerűen kötelezi a családfőket, 
hogy vagy az általuk választandó, 
vagy a nekik kijelölt hölgyet 
kötelesek házukba és családjuk 
körébe fogadni, aki ott mint a 
férjet szabadon szerető feleség 
szerepel. Minthogy pedig igy az 
ő eddigi lakása kiürül, ezzel a 
lakásínségen is segítve lesz. 
(Látva felesége felvillanó szemeit 
gyorsan folytatja, mig a bátor
sága el nem hagyja.) Miután végül 
a törvény ellen mi sem tehetünk 
semmit s nem szeretném, ha ide 
akárkit kijelölnének, ajánlanám, 
ha Katót vennök ide, akivel 

lező kétnejüséggel próbálkozott, 
amivel csúfosan kudarcot vallott, 
mert az első ember, aki két fele
séget vett el, egy éves házassága 
után a Lipótmezőre került Azóta 
a komoly kormányférfiak, akik 
hazájuk népesedési ügyét szivü
kön hordták, állandóan foglal
koztak a modern házasság és az 
uj szerelem kérdésével, mig most 
végre sikerült azt hiszem vég
leg és tökéletesen — megoldani 
a szabadszerelem törvénybe ikta
tásával. Ennek a nagy kérdésnek 
a megoldásában döntő szerepet 
játszott egy másik elintézetlen 
kérdés: a lakásínség, amely mint 
ismered még 1920. év óta ott 
függ Damokles kaidként a min
denkori kormányok feje fölött.

te egy kissé rokonságban vagy és 
nekem sem unszinpatikus . . .

*
(Nyájas olvasóm ne mosolyogj 

és ne dobogjon előre a szived. 
Tudom, hogy nagy imposztor 
vagy és majdnem csettintettél a 
nyelveddel. Várj türelmesen a 
végire.)

Feleség (dühösen, elvörö
södve felugrik és gyanús szem
hordozással körülnéz, hogy mit 
vágjon az ura fejéhez): Gaz
ember! Hát ez lett a vége dik- 
ciódnak. Már úgyis régóta tudom, 
hogy koketalsz a Katóval és most 
még ide akarod hozni a házamba. 
Kotródsz el a szemem elől. A mi- 

| nisztereknek meg ird meg, hogy 

ha még nem vájta bele otthon 
a feleségük mind a tiz körmét 
szépen borotvált képükbe, hát én 
megteszem . . .

•
Még sorra jönnek a többi képek 

a kommunista világ berendezke
dés, az általános emberi egyenlő
ség nemcsak politikai jogokban, 
hanem az étvágyban is. Nem 
ehetsz akkor, amikor akarsz és 
nem ehetsz annyit, amennyit 
akarsz, csak amennyi a grammig 
lemért porciód. Nem dolgozhatsz 
egy perccel sem tovább, mint 
ameddig időd megszabott. Tudom, 
hogy nem esel miatta kétségbe. 
Nem járhatsz kopottabb ruhába, 
mint a másik. Tudom, emiatt sem 
esel kétségbe nyájas férfi olvasóm, 
de mit szól hozzá b. (ez a b, 
bájost kell, hogy jelentsen) nejed, 
feleséged ónagysága ? Mondd 
meddig bírná ki ezt a mindenben 
való egyenlőséget? Hát kibírná? 
Mondja kedves szép szőke hajú 
női nyájas olvasóm ? Vagy talán 
az a gesztenyebarna, vagy korom 
fekete hajú karcsú, molett bájos 
hölgy kibírná? Ugye nem? 
Azért hát essünk vissza a mai 
rossz világba, mert jobb ma egy 
veréb, mint holnap egy túzok.

Ugy nyájas olvasóm. Csapd 
oda azt az újságot. Kívánd vala
hová a sorsod, amely arra kény- 
szeritett, hogy ma élj, amikor a 
bolondgomb.ik oly bőven terem
nek utón útfélen és menj csen
desen hivatalodba, mert még nem 
érkezett el a te döntő órád.

( —/is.—>

A hazugság.
Irta: Zsuzsits András.

— Ilonka, csónakázni hívnak, 
szólt be Kovácsné a leányához.

— Ki?
— A Pista szólt be, de azt 

hiszem többen is vannak.
Ilonka bosszúsan rántott a 

vállán.
Nem megyek.

— Ahogy akarod. Pedig na
gyon kellemes a Dunán.

Kisvártatva Pista maga jött fel. 
Egyenesen a leány szobájába ment.

— Miért nem akar jönni Ilonka? 
— kérdezte szelíden.

A leány ducrásan felelt:
Nincs semmi kedvem a 

csónakázáshoz.
A fiú leült és szomorúan né

zett Ilonkára.
Más a baj. En megmondom. 

Egy idő óta azt veszem észre, 
hogy nem jól érzi magát abban 
a társaságban, amelyben vélet
lenül én is benne vagyok.

Nagyon téved — vágott 
szavaiba. Igazán eszembe sincs 
ilyesmi

De én sem, ugy-e?
Ilonka zavarban volt. Pár pilla

natnyi csend állott be.
Nem felel, tehát igazam van. 

Én ezt már régen észrevettem s 
kijelentem, hogy nem akarok ter
hére lenni Nekem a mi szép nap
jaink mindig nagyon kedves em
lékeim maradnak, sőt több mint 
kedves emlék.

Maga azonban felejtse el. Nincs 
jogom követelni, de kérni sem 
lehet azt, ami csak akkor kincs, 
ha szívből és önmagától jön. 
Egyre azonban nagyon szeret
ném, ha felelne. Elfelejtette igazán
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azt a napot, amelynek naptári 
dátumát is oly sokáig emlegettük 
és megőriztük ? ..

A leány elpirult Földre sütött 
szemekkel, halkan felelt.

Igen • • • . .
Pista felkelt és kifelé indult. 

Az ajtóból még egyszer vissza 
fordult.

— Isten magával.
Az ajtó becsukódott. Ilonka 

wiég mindig a földre nézett s 
szivéből, mint valami harsona 
hang, zúgott, tört fel:

Hazudtam.
Nem igaz, hogy elfelejtette. A . 

bohó ifjúság minden napja egy , 
külön lap a leányok szivében, 
amelyen minden elejtett szó, min
den kis esemény fel van jegyezve. 
Ezeket sohasem felejtik el. Az 
asszonyok még hófehérhaju nagy
mama korukban is hajszálnyi 
pontossággal elmesélik, egy-egy 
bál, majális, vagy más nap ese
ményeit, udvarlóik, táncosaik 
szavait.

És ez nem is volt közönséges, 
szürke nap. Régen sem volt. 
Kardos Pista akkor huszonnégy 
éves, ő még tizennyolc volt. 
Bucsulátogatást tett, mert távozni 
készült hazulról. Halk tavaszi 
estén a Dunaparton sétáltak, 
amely az alkonyati órákban meg
lehetős neptelen volt. A tavasz
esti szellő a sziget felől kábító 
virágillattal árasztotta el a levegőt 
és a némaság, amelyet csak a 
habok csöndes locsogása tarkí
tott, segítette kitárni sziveiket.

Kardos akkor nagy tervekkel 
és még nagyobb reménységgel 
készült hazulról. Lakatos volt. 
Nagyon szerette a mesterségét s 
külföldi tanulmány utat akart tenni, 
ahonnan azt hitte — mint nagy, 
híres ember fog visszatérni. Vala
mit forgatott a fejéi en, amit azon
ban neki sem n ondott el. Csak 
annyit árult el, hogy ha sikerül, 
gazdag és híre ember lesz.

De nem sikerült. Most — két 
év után — csalódottan jött vissza.

Ilonka, amint ezeket végig
futotta az tmiékek raján, meg
állapította önmagában, hogy még 
mindig szereti a fiatal embtrt Az 
a gyönyörű tavaszi alkony óra 
még most is i't élt a szivében. 
Minden perce külön voit felje
gyezve, Iiogy el re vesszen a 
feledés henayiban. Miért volt 
mégis oly elutasító? Miért hazu
dott a szive ellenére?

Ntm tudta volna határozottan 
megmondani.

A leányok 20 éves koiukban 
mind királyfit, vagy legalább is 
herceget varnak es a lakatos le
gény bizony messze van akár
melyiktől is.

Ez volt az ok? Ilonka önmaga 
eiótt is elpirult és zavartan nézett 
körül, hogy nem iat-e valaki a 
szivébe.

Ot év múlt el sivár egy hangu- 
ságban, anélkül, hogy valami kü
lön ösebb történt volna Ilonka 
életében. A napok egy forr; ak, hol 
szürkék ködösek, hol meg nemi 
napsugártól tarkáztak. A le.ke 
egtii azonban a iái dóan borús 
fi ülök tanyáztak. Ntm tudta el
felejteni, hogy hiúságból, az egész 
életet, boldogságát megiontotta.

Egy nap < bédn.él ültek. Apja 
mar az ujságnai tartott, amely a 
fekete kávé utáni togas volt nala.

Egyszer csak leteszi az újságot. 
Leveszi a szemüvegét, megtörli 
s újra fölhelyezi. Még egyszer 
kinyitja az újságot

— Ilonka — szól a leányához
— emlékszel még Kardos Pistára?

Ilonka szomorúan néz az apjára. 
(Hogy emlékszik-e rá? Nincs a 
napnak az az órája, amikor nem 
ő volna az eszében.)

Igen, papa — szólt.
— Hallgasd csak, mit írnak az 

újságokban róla ... A berlini 
lapok hasábokat hoznak Kardos 
István Berlinben tartózkodó ha
zánkfiáról, aki valamikor mint 
géplakatos segéd került a kül
földre s most egy csodás talál
mánnyal lepte meg a világot. A 
találmány értékesítésére nagy tő
kével uj vállalat alakult, amelynek 
igazgatója Kardos István lett...

— Ez az Isten keze, gondolta 
szomorúan Ilonka. — Megbün
tetett hiúságomért. Most már 
örökké elveszítettem.

Szemében könnyek gyűltek 
össze s erősen tolakodtak kifelé! 
Apja meglepetten nézte a leányát.

— Mi bajod van ? kérdezte.
Ilonka elpirult, hogy elárulta 

magát. Sietve kifelé indult.
— Nagyon erős a pipa füstje

— suttogta zavartan.
Az apja kérdően nézett a fele

ségére. Az meg ő rá. De nt-m 
tudiak semmit sem érteni ebből 
a viselkedésből. Ilonka mélyen 
lezárva hord a titkát.

— Nagy titok a teremtés 
sóhajtott Kovács — de a leg
nagyobb titok annak szoknyában 
járó koronája.

•
Ugyanabban az időben Berlin 

egy külvárosában az uj vál alat 
elnöke örömében a nyakába 
borult Kardos igazgatónak, ami
kor az uj gyár gépei megindu tak.

— Fiatat ember Ön a föld életét 
millió évvel hosszabbította míg. 
Annyival tart tovább találmánya 
réven éltető eleme: a szén.

Az elnök elbúcsúzott azután s 
boldogan távozott. Az ő milliói 
is kezdettek gyarapodni.

Kardos végigjárta a gyárat. 
Utasításokat adott, majd vissza
vonult lakásaba, melynek beren
dezésével ép most készültek el. 
A vállalat ajándéka volt minden 
a legutolsó darabig, amellyel ked
veskedni akartak zseniális igaz
gatójuknak. Egy egész sor szoba 
bútorokkal, szőnyegekkel, a mo 
d<rn lakas minden laífinált művé
szetével és kényeimével.

Kai dós I oldog volt, csak na
gyon elhagyottnak érezte magát. 
Senkije sincs a világon, akivel 
együtt örülhetne. Mit ér a dicső
ség, ha nincs egy megértő szív, 
akinek eldicsekidűlik vele! Gaz
dagság, pompa csak úgy boldo
gít, ha megoszthatjuk valakivel.

Sokáig töprengett. Mindenről 
pontosan értesült hazulról, ami 
ot érdekelte, ő tudta, miért szo
morú, bánatos Kardos Ilonka. 
De az ördögöt itt meg férfidac
nak hívtak, ami a végen szintén 
hiúsági kérdés.

— Ugyanabba a hibába estem 
— szólt — ameiy miatt ő rá 
haragszom. Meddig folytassam? 
Váljam, hogy földön kúszva kér
jen bocsánatot? Hat férfias dolog 
voh a ez?

Felugrott, az asztalhoz sietett 
és egy táviiatot fogalmazott.

' Nagyon rövid lehetett, mert hamar 
elkészült vele. Rögtön postára 
küldte.

... És a levegő érzékeny villa
mos lelke rezgeti, reszketett a 
végtelenségen át és a berlini szív 
dobbanását megérezte valahol 
messze egy boldogtalan leány 
bánatos lelke ...

Hét nap múlva egy sürgős 
távirat érkezett Kardos igazgató 
címére.

>. .. Nem felejtettem el: május 
huszonkilenc este hat óra volt... 
Ilonka«

Hálószobádban.
Fagyos ablakon meleg lehelet.
A hálószobádban vagyok Te veled. 
Ujj hegyeken halkan beoson az est. 
Az arcodra a kályha bibortüzetfest.

Te hintaszékben ülve szunyókálsz 
És álmodban rózsaligctekben

[jársz,
S az álom herceg előtted megjelen, 
S én csókolom a kezed vágyón,

[melegen.

Kreál nyakadra fényt vet a parázs, 
Illat, Fény, Báj: megejtő varázs.
Én egyedül üldögélek Veled,
Őrködve virrasztók álmaid felett.

Dr. Parcsetich Béla.

jóslatok
amelyek beteljesedtek.

A téli esték szórakozása, hogy 
, más téma hiányában néha a jö- 
I vőbe réved el kiváncsi tekinte

tünk és hol kártyából, hol tenyér
ből, hol más alkalmatosságból 
próbáljuk megfejteni a legna
gyobb rejtélyt: a jövőt.

Az ismeretlenre, az eljövendőre 
mindenki kiváncsi, mindenkit iz- 
gat, hogy mi fog vele még tör- 

j ténni s ezért hiaba küzdenek 
mar hatóságilag is a jósnők túl
kapásai ellen, ezekből igen híres 
és hírhedt egyéniségek szoktak 
kikerülni. A mi Sinusunkat min
denki ismeri, aki bizonyos időn
ként elő szokott állani jóslásai
val, amelyeknek beteljesedését 
aztán senki sem figyeli, mert bi
zony ma az embereknek egyéb 
gondja is van.

A jósok néha királyi személye
ket is megszoktak lepni jövendő- 

' mondásukkal, mint azt az alábbi 
história is bizonyítja, amelynek 
azonban a háromnegyed részé 

I már beteljesedett.
Ezt az írdekes történetet úgy 

adjuk, amint hallottuk, Ítéljen 
mindenki a maga ízlése szerint:

Gustav Keimer, a hamburgi 
Szent György Egyesületben elő
adást tartott Németország jövő
jéről. Előadása kapcsán négy 
jóslatot is megemlített, amelyek 
közül három már be is követ
kezett. Amikor Vilmos porosz 
herceg a badeni fölkelés elnyo
mása után 1849-ben visszatért 
Berlinbe, egy cigánykaravannai ta
lálkozott, amelynek jósnője a her
ceg tenyeréből megjósolta, hogy:

1. német császár lesz,
2. 91 éves kort ér meg,
3. az áitala megalapítandó né

met birodalom rövidesen össze
omlik és magaval rántja a porosz 
királyi tiónust is és

4. 1927. március 19-én újra 
föltárnád a porosz királyság.

Vilmos herceg nevetve halL 
I gáttá végig a jóslatot, a jövőbb 

lato ciganyasszony azonban en 
gedélyt kért, hogy jóslatait ma 
tematikailag is bebizonyíthassa 
Fölirta egy táblára a követlek 

■ számadatokat:
I- H. III. ív

18 49 18 71 18 88 ]Q j,
Ö í ~8-------
4 7 8
8 8 8

_1____ L__L_J
18 71 18 88 19 13 “fg^

Az első számoszlopban 18 je. 
lenti a napot, a legkisebb szám 
a hónapot, tehát Vilmos hercta 
1871. január 18 án lesz néma 
császár.

A második jóslathoz a herceg 
a pontos dátumot is mekérdezte 
A jósnő igy szólt: Az 1871-es 
szám két első számjegyének ősz- 
szege (1-|-8=9) adja meg a na
pot, a számsor három legkisebb 
számának összege (11-f-1 =3t 
a hónapot, Vilmos herceg tehat
— úgymond — 1888. március 
9-én hal meg

A harmadik számoszlop vég
összege jelenti azt az évet, amely
ben Németország összeom ása 
megkezdődik. A <18»-as száma 
szerencsétlenség száma. A legna
gyobb bajt azonban a kicsin}' 
szerencsétlenség számának (8) 
négyszeri ismétlődése jelenti. A 
vonal előtti szám (18) jelenti a 
napot és az 1913 as szám két első 
számjegyének összege (14-9=10) 
a hónapot. 1913. október 18-án 

j egyik utódod t sok barátságos 
1 érzelmű fejedelem veszi körül, 

akik azonban nem őszinte bará
tok, mert amint ezt az l es szám 
jelzi, már a következő esztendő
ben halálos ellenségei lesznek. 
(Valóban, 1913. október 18 án 
csaknem valamennyi európai ural
kodó, vagy képviselője megjelent 
Lipcse mellett a népek csatájának 
emlékművénél.)

Meddig fog tartani a háború?
— kérdezte ekkor a herceg — 
s a jósnő azt felelte, ahányszor 
a 8 as szám a harmadik számú 
oszlopban előfordul (4 szer), any- 
nyi évig fog a háború tartani. 
Az ötödik 8-as azt jelenti, hogy

j a háború után még egy év telik 
el, mielőtt a békét megkötnék. 
Amikor a herceg az összeomlás 
napja után érdeklődött, a jósnő 
a három számoszlop végössze
geit összeadta:

1871 
1888 
1913 
5672

ez pedig a jósnő szerint annyit 
jelent, hogy a végösszeg két első 
száma adja meg a hónapot 
(5-t-6=1 l=november), a végösz- 
szeg két utolsó száma adja meg 
a napot (7-|-2=9), a végösszeg 
három első számjegyének összeg? 
pedig az évet (54-64-7=18.) Az 
összeomlás napja tehát 1918. no
vember 9.

A negyedik számoszlop szerint 
a porosz királyi trón 1927. már
cius 19-én támad föl (a negyedik 
számoszlop felső évszámának két 
első számjegye jelenti a napot- 
két utolsó számjegyének soro- 

j zata pedig 3X1 hónapot). Eddig 
szól a jóslat. Háromnegyedrésze 
már beteljesedett, vájjon hogy211 

i vág be az utolsó negyed?
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— yjzsgálat a mohácsi kép- 
^selőválasztás ügyében. A 
„emzeigyülw csütörtöki Ülésén 
Hálós Kálmán a II. bíráló bizott- 

/ elnöke jelentést tett arról, 
a bizottság báró Mirbach 

‘^n;g| választása ellen beadott 
' ició ügyében elrendelte a vizs- 

at megejtesét, amelynek foga- 
natositasával Hegymegi Kis Pált
bíztak meg

__ Címadományozás. A kor
mányzó Guta József nyug, leány- 
ginináziumi igazgatónak, a tan
kerületi kir főigazgatói címet ado
mányozta. Ezzel a kitüntetéssel, 
45 ev szorgalmas és becsületes 
munkája nyert elismerést Az uj 
nieitósagos, Angyal Gábor hely
bei mészáros nasztarsa.

__ a Kath. Legényegylet 
ídventi estéi valósággal kultur- 
estekke nőtték ki magukat azon
ban szomorúan állapítjuk meg, 
bogy a mohácsi kath. társadalom 
nem igen akar eriől tudomást 
szerez: i, bar a vezetőség mindent 
elkövet arra, hogy a kényesebb 
igényeket is kielégítse. Az elmúlt 
vasarnap este páter Zborowszky 
Ferenc jezsuita szerzetes „Az em
beri kultúra es a vallas" cim alatt 
vetített kepek bemutatása mellett 
lebilincselő, gyönyörűen telepített 
el adást tartott. A közönség a 
kitűnő előadásu atya! élvezettel 
hallgatta Führer Ferenc szépén 
megírt saját versét a „Tékozló 
flut‘ szavalta el. Előadása fejlett, 
routin jmagy. Ezután az „Ibolyka" 
c.egy íelvonasosszínmű kerül sorra, 
melyben a megnyerő Pohl Mar 
gi ka szerepébe lói bele elte magat. 
Detkó Karoly a helyzet-komikum 
jó alakításával a közönség között 
derűi keltett. A többiek, mint

1

Ii

Leovits Mariska, Horváth Böske 
és Ebért Vilmos mint a műked
velő társulat legjobbjai ügyes játé
kukkal a sikert csak növelték.

— Modern táncok tanfo
lyama. Karácsony után, f hó 
2/ én (szombaton) kezdődik az 
Iparoskor tánctermében egv uj 
tánctanfolyam, melyen a legmo
dernebb szalontáncok taníttatnak. 
Külön csoporthoz polgárok ré 
szere szíveskedjenek mielőbb je- 
jentkezni — Beiratkozás mától 
kezdve mindennap lakásomon : vá 
rosi bérház, 1. emelet Rottmiller 
tánctanárnál.

Találtatott egy női erszény 
pénzzel. Igazolt tulajdonosa át
veheti a rendőr kapitányságon

— Felhív uk olvasóink ügyei
mét VORISEK LAJOS rőfös , 
rövid és divatáru kereskedőnek 
mai szamunkban közzétett reklám
áraim. Miután a cég csak elismer 
len jó minőségű árut hoz forga
lomba, a tényleg olcsó arakra 
ismetelten felhívjuk olvasóink 
figyelmét.

Karácsonyi ajándékát 
PÁNCSITS ékszerésznél vegye.

— A virilisták névjegyzéke. 
A városházán elkészült a legtöbb 
adót fizetők névjegy zeke, amelybe 
a következők kerültek bele: gróf 
Zichy Gyula, Frigyes tőherceg 
mohácsi Nemet Lipót, dr. Beck 
Alajos, Roheim Jenő, Knipf Já
nos, Schmidt 1 aios, özv. Kiéin 
Józsefit', d1-. Frey János, Vida De
zső, Szabó Pál, Gyenis János, Ró- 
heim Olga, Sírok Máté, dr. Auber 
Tivadar, dr Prakatur Tamás, 
Schmidt Karoly, Szieberth Ferenc, 
dr. Krausz Győző, Schwarcz 
Gyula, özv. Wolf Zsigmondné, 

dr Schmidt Miklós, Auber Vil
mos, dr Schwarcz Béla, Halász 
Ármin, Rosenthal Lajos, Tonhei- 
ser Antal, dr. Nemes József, Bá
lint Lajos, Zeitfogel Ferenc, Betg- 
mann Pál, Nitsch Ferenc, Wil- 
lielm Antal, Kedves Károly, Kiéin 
Miksa, dr. Rüll János, Vida Béla, 
dr Faltay János, Varga Pál, Hor
váth János, dr. Vas Jenő, Rosen
thal Samu, Káldor Oszkár, Szur- 
csik Márton, Trebitscher Imre, 
Fridrich Sebestyén, Schön András, 
Krausz \ iktor, Guttmann Manó, 
Braun Antal, özv. Auber Istvánná, 
Frank Samu, dr. Nemet Kálmán, 
Bauer Jakab, Oszwald György, 
Sírok Józsefne, l’eter György, Bakó 
György, Krausz Hermann, Mis
kolczi Sándor, Schneider Dezső, 
S'ajevics János, dr. Bernáth Samu, 
dr. Fischer Ernő, dr. Vida Lajos, 
Grossmann Károly, Berger József, 
Breuer Pál, Bencsik György, S’al 
ler Antal, Kremmer Béla, Kqvá- 

j csovics József, Böröcz András,
Bauer Karoly, Brand Ede, Janotka 

| János, t auncz Zsigmond, Huth
János, Dobler Antal, Panics János, 
Jachtschützl Vendel, Wing Jakab, 
Oszvald Ferenc, Molnár Lajos, 
Böröcz István, T. Harczi Sándor, 

| Kisfaludy Imréné, Matkovics Má
tyás, Pencz Ferenc, Staller János, 
Bizony János, Pécsi György, 
Fridrich József, Kersics György. 
Molnár János, Herskovics tzidor, 

I Vidovics József.
Meglopott kereskedő.

Léhner Zsigmond mohácsi lóke- 
reskedőtöl Budapesten a villamo- 

i són ismeretlen tettes hatmillió ko
ronát lopott el. Feljelentésére a 

. nyomozás megindult.
— A városi tanács közhírré 

' teszi, hogy a városi képviselő

testület választás alá nem eső 
képviselők (virilisták) 1925. évre 
összeállított névjegyzékét a meg
választott városi küldöttség 1924. 
évt december hó 23 án délután 
fél 4 órakor a polgármesteri hi
vatalos helyiségben tartandó ülé
sen fogja tárgyalni.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924 évi dec. hó 12 tói 
1924 dec. hó 19-ig. Születések: 
Benyei Mária, Nagy (csősz) István, 
Harczi Terézia, Kovácsics Mária, 
Angeli László Sándor, Kis Pál 
Ilona, Burany János, B tnácz Mar
git Ilona Piroska. — Házasság
kötések. : Engárdt József és Huber 
Anna, Gadanyi Antal es f’oczam 
Zsuzsanna, Beberics János és 
Vosnjak Franciska — Halálo
zások : Bárácz Lukács 46 éves 
(holtnak nyilv \ Schlacher József 
66 éves

Előfizetőinknek és 
olvasóinknak kelle
mes karácsonyi ün
nepeket kíván

a SZERKESZTŐSÉG 
és KIADÓHIVATAL.

Felelösszerkesztö:
ZSUZSITS ANDRÁS.

Laptulaldonos éa kiadd : 
FRIDRICH OSZKÁR.

Jó forgalmú

szatócs üzlet 
elköltözés miatt azonnal 

eladó

Odry Antal
Külső -Baross-utca.

LEGALKALMASABB

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK!
KÉPESKÖNYVEK, LEVÉLPAPIK KA
ZETTÁK, ÍRÓKÉSZLETEK, LEVELE
ZŐLAP-A LBUMOK, IFJ USÁGI IRATOK, 
EMLÉKKÖNYVEK, IMAKÖNYVEK, 
AQUARELL FESTŐK AZ ETTÁK, STB. 

KAPHATÓK

FRIDRICH OSZKÁR
KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSÉBEN

MOHÁCS, KARDOS KÁLMÁN UTCA 148. SZÁM.

r
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VORISEK LAJOS
rőfös-, rövid= és divatáru üzlete Mohács, (Király=ucca.) 

Tisztelettel értesítem Mohács és környéke igen tisztelt vevőközönségét, hogy cégem az alábbi mélyen leszállt 
@9* liAKÁCSOAll OCCAS1O ÁRAIiOA ÁRUSÍT! -J
80 cm. széles kelengye vászon méterenkint ................................................... K 26.000 és 99»
82 „ „ la. mosott chiffon „ ...................................................
Batisztchiffon angol „..........................................................
156 „ „ tiszta len lepedővászon elsőrendű nehéz áru méterenként
la. ingzefirek szavatolt jószinü „
Kanavászok tiszta cérna jól mosható ,,
Tiszta len kenyérkendők 55 60 cm. fehér alap, piros és kék kockás 
6 személyes damastkészlet -.........................................................................
Damast szalvéta fehér 55 60 cm........................................................................
Paplanok, paplanlepedővásznak, batisztchiffonok, len damastkészletek, cöpper, tolltartók, angol zefirek, da, 

törülközők elsőrangú minőségben, szép választékban, mély en leszállított árakon I

Flanellek és barchetek elsőrendű minőség, szép választékban méterenkint . 
Hímzett (tupfos) grenadin duplaszéles „
Cérnagrenadin schweici, duplaszéles, fehér és divatszinekben „
Opálbatiszt „ la. minőség „

Női ruha-, kcstüm- és aljkelmék, férfi öl'ö y, nadrág- és kabá szövetek szép választékban, nagyon jutányos

65 cm. széles la. futószőnyeg piros és zöld bordűrrel alkalmi vétel .... 
90 M M M M M M » M • • • •

Padlókárpit (linóleum) ...................................................
Férfi zokni minden színben, vékony vagy vastag párja .

„ „ „ » saját kötés
Női harisnyák, fekete és barna.....................................
Gyermekharisnyák barna és fekete színben, patent kötés 
Férfi nadrágtartók, tiszta gummi 
Férfi bokavédők (kamaschni) la. filcből 
Férfi ing 2 gallérral, dupla kézelővel, színes

„ ,, fehér damast mellel, elsőrangú minőség
Puhagallér tartós, kétféle faconban 
Kemény vászongallér, elsőrangú külföldi áru

M M ,5 ,,

Kézelők
Himzett női diszzsebkendők gyönyörű választékban 
Női ingek la. mosott chiffonból kézi hímzéssel 
Gyermekágybetét, tiszta gummi ....
Gyermekfejkötö tiszta berlinergyapjuból, csak fehér színben 
Kötött blouseok minden színben ...... 
Egy gombolyag kitűnő minőségű kötőpamut minden színben 
Egy nagy motring „
6
6
6
6

„ dupla
„ fehér párja

• •

• •

»» »»

darab toiletteszappan finoman illatosítva 
fürdőszappan

" >> „ középnagy
” „ „ nagyobb

*

6 drb fürdőszappan finoman illatosítva, még nagyobb
6 »> » „ „ óriás nagy
6 „ keserümandulaszappan, középnagy ....
6 »> „ „ egész nagy ....

9.000
12 000
19000
22.000

Ezen. S2appanokat csak 6 darabonkint, vagy ennél nagyobb tételekbeni vásárlásnál számíthatom a fenti árakon!

K 12.000
„ 20.000
„ 17.000

K

Wh

üveg 
nagy 
üveg

1
1
1

1 nagy üveg eredeti orosz kölni viz, elsőrangú minőség K
1 legnagyobb üveg „ „ „ „ „ „ 35
1 dekagramm ................... . .. -

elsőrendű kölni viz....................
üveg elsőrendű kölni viz .... . 
eredeti orosz kölni viz, elsőrangú minőség

Pafümök, kő vizek kimérve és adjusztálva, elsőrangú minőségben, valamint a legfinomabb pipereszappanok mélyen leszállított 

tartók leVínon,’bb férfisoknik és nyakkendők, férfi és női klfltanok minden igényt kielégítő választékban; marabuk, szalagok, csipkék, motivok," tressek, zsinórok és mindenféle rövid- és div^ 
nagy választékban a legolcsóbb, mélyen leszállított áron.
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Karácsonyi 
és újévi

üdvözleteket legolcsób- 
bán szállít

„DUNA" szállítási vállalat
Mohács.

1 Mohácsi Tárgyaló Bizottság vezetőjétől.

Hirdetmény.
Mohács F. t. város földbir

tokrendezési ügyében az Orszá- 
'-Os Főldbirtokrendező Biróság 
1818 1924 O. F. B. sz. végzésé
ül kö'tségbiztositék szedését 
rendelte el.

A költségbiztositék összegét 
katasztrális holdanként 150.000 
koronában és házhelyenként 
100.000 K-ban állapítom meg. 
Felhívom ennek alapján mind
azokat. akik földhöz, vagy ház
helyhez juttatást kértek, hogy 
az "általuk megszerezni kívánt 
terület minden katasztrális holdja 
után 150.000 koronát, a házhe
lyek után pedig egyenként 100.000 
koronát Mohács r t. város pol
gármesteri hivatalában 1925. évi 
január hó 1 napjáig annál inkább 
befizessék, mert aki a befizetést 
bármely okból elmulasztja, jut
tatás iránti kérelméről elállódnak 
fog tekintetni s a juttatásból ki
marad.

Nem tartoznak költségbiztosi- 
tékot fizetni a hadirokkantak, 
hadiözvegyek, felnőtt hadiárvák, 
arany vagy ezüst éremmel kitünte
tett katonák, továbbá a tényleges 
vagy nyugdíjas közszolgálati al
kalmazottak, ideértve a hivatásos 
katonákat is

Mohács, 1924. évi dec. 16-án.

Hankovszky s. k.
biró.

CSERNAVOLGYI
szénsavval telített forrásvíz 
u országos cheiniai intézet vegyeiem- 
rési bizonylata alapján kitűnő asztali 
V borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
9's ti fertőző betegségek ellen. — 
" 'anc ásóknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

Kiss Alajosné, Mchács.

Foghúzások, fogtömések, 
palin-, aranykoronák és 
h|dak, egyes fogak és tel- 
les fogso ok jutányos arak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA
IHumv. EúieriDeben es laborator amabany. . ut uiuüuau
•v-Atb, Felső Duaa-sor 478- sz. sarok.

aionnal kielégittetnek.“— ----------u

Karácsonyi ajándékát 
mélyen leszállított áron 

PÁNCSITS ÉKSZERÉSZNÉL YEHETI 
Nagy raktár: arany, ezüst függők 
kincok, karkötők, gyűrűkben, 
tzust es Alpacca ridikül, ciga
retta szelencék, sétabot, evőesz- 

. köz, dísztárgyakban.
Órák és double árukban. 

Ugyanott javítás, vésés és kőfog
lalás készül.

Halász-utca 1583 számú 

HÁZ 
eladó.

Diófa
tüzelésre, hasábfa és bú
tornak törzsek kaphatók 
a belvárosi plébánián. 

HÁZELADÁS.
Fűzfa-utca 111 számú ház, kerttel 
szabad kézből eladó. Bővebbet

Bélán Jánosnál 
Holicska féle ház 

Kossuth Lajos-utca.

Házeladás
Barát-utca közben 356. 

számú ház eladó.

n á z
teljesen uj, kerttel szabad kézből 
eladó, kedvező fizetési feltételek 

mellett

Zsuzsits Péter
Árok-utca 111. sz.

Legalkalmasabb 

karácsonyi ajándék 
egy szép 

v a r r ő g é |> 
nagy választékban igen olcsón 
kapható kedvező fi etesi fel
tételekkel
VARGA FERENCNÉL.

T 1 1 és más elsőrendű x ’LichtinannsttCi
a leggondosabb és legtartósabb kivitelben, továbbá női- és férfi 
fehérnemű, kötött mellény- és kabát, sveaterek, berlini ruhács
ka és fejkötö, sbawle- és sapka készletek, tricot alsóruha, ha
risnya. kesztyű, nyakkendő és díszműáruk nagy választékban. 
AB0NYI és BAKTA cégnél 
Hócipők! Kalapok! Nagy jalékvásar!

Nagy sapkarakiár.

Hócipőket, 
sárcipőkeí. 

gummitalpakat 
szakszerűen javit 

VADÁSZ 
CIPÉSZ

Király utca.

Vasárnap délután
azaz december 21-én

csal AUBER gyógyszertár
lesz nyitva.

E héten csak A U B E K 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

Egy teljesen jóm
ban levő i átható irásu

r

írógép
eladó.

A egtekintbető lapunk 
kiadóhivatalában.

Eladó
6 HP ,M. A. V. magánjáró 
cséplőgarnitura.

Bővebbet
RUBINT JÓZSEF 

géplakatosnál, MOHÁCS 
II. Lajos u. 156.

Főid eladás.
A lánycsóki hatarban

20 hoH föld eladó.
Ebből 18 hold egy tagban. 

Bővebbet:

Dr Fischer Ernő
ügyvédnél, Mohács.

llázeladÓH.
Kossuth Lajos utca 79. sz. ház 
(volt Andrics-féle ház mellett) 
szabad kézből eladó. Bővebbet

Bubregh József
háztulajdonosnál

Kardos Kálmán utca 93. sz.

HÁZ
szabad kézből eladó Bővebbet

Pazaurek Ferencnél.

Ottománok
(sezlonok) díványok, ruganyos 
kocsi ülések nagy választék
ban készen kaphatók. Ruganyos 

ágybetétek meret szerint.
Paplanok keszitése es átdolgo
zása. Mindennemű kárpitos es 
fényező munkát olcsón vállal 
es javit jótállás mellett

Tói la I. 
kárpitos és kocsifényezo 
ft OHACS, Foposta alatt.

Fényképezö-gépek
Alkalmi vétel, keveset használt 
r10 is es 1 9 12 cm. nagyságúak 
jutányosán eladók

WEID1ICH EDE
fényképésznél.

Ilá^eiaelás.
Molnár-utca 1551. számú HÁZ, 
mely áll 3 szoba, 2 konyha és 
kamarából, 8 lónak istálló, szi- 
vattyuskut, köves udvarral, szép 

kerttel, szabad kézből eladó. 
Bővebbet

Izsák Juiis
háztulajdonosnál.

Egy teljesen uj 

rézsodrony agybetét 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MoliaCS. Telefon 59. 

Főpostaval szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gén es tninden- 

nemű fűszerek.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.
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Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 450 000 K 
Zab .... 320 000 K 
Rozs .... 360.000 K
Tengeri morzsolt uj 200.000 K 
Árpa uj . . . 320.000 K
Bab .... 400 000 K

E L A I) O
ii kft i»ol mi köxol*4-

* z* zz

l>«• ii <‘íz y > 1 -4 >,
liiklmtó li«'» x. x, íi 1, 
toljotS íolfcSZeFC Í<?«- 
i-í<‘I. Bőví‘Ixm‘1

özv. Traubert Józsefnénál.

ÉRI ESITES!
Tisztelettel értesítem Mohács 

n. e. közönségét, hogy a Kölesey- 
uteaban (Vörös Tibor vendéglője 
közvetlen szomszédságában) 
1924. december hó 15-én 

kávémerést és kifözést 
nyitottam s napi, heti, vagy havi 
étkezési előjegyzéseket (abonen- 
seket) csak ebédre vagy vacso
rára, úgyszintén reggeli—ebed— 
vacsorára méltányos árak mel

lett elfogadok.

Olcsó és tiszta, ízletes 
MAGYAR 
KONYHA!

A n. e. közönség szives párt
fogását kérve, teljes tisz’elettel 

Özv. Romsics Jánosné.

Teljesen jókarb^n levő 

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

Cím a kiadóhivatalban.

FRISSEN ÉRKEZETI!!!
TIROLI

T

Értesítés!
A n. é. közönség szives tu

domására adom, hogy tekin
tettel a közelgő karácsonyi 
ünnepekre, leszállított ár
ban adok férfi és női 

BOX CIPŐKET 250000 
sajátkészitményü 350000

Becses pártfogást kér

PAZáUBEK JÓZSEF
cipész, Mohács. I»**♦*♦♦♦*♦ 4*444*4 444. *.*4444 4444444444* 444444444 44 * * 4•♦444♦*444♦4 

4c444444444*4444■» ***44*4 4 *44444444 444444 444444 444444*4444444 4 4 44*4

Műhely áthelyezés!
Mélyen tisztelt megrendelőim és a nagyérdemű közönség 

szives tudomására adom, hogy 

kocsifényezö, kárpitos és mázoló műhelyemet 
a volt Ajberkovics-féle házból Kossuth Lajos- és Mező-utca 
sarkán levő saját házamba helyeztem át.

Kérem a mélyen tisztelt megrendelőimet, hogy bizalmuk
kal továbbra is megtisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel

HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö, kárpitos és mázoló.

r'
Merkúr szállítási vállalat

Telefon 36. Hoffmann ház.
Minden e szakmába vágó szállítás* 
legjutánycsabban és legpontosabban 

eszközöl.i

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNE 
órás, ékszerész és látszerész 
MoháCS, Király-utca 195. sr«

♦ ~
w
w
♦
V
♦
i
V
*
s
V
♦ii
4
♦
4
X
4
4
*

húi ilenner ü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebóráké 

s z k ta í i é; a: h, 
orrcs’pte’ők, bormérök, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaitatnak. A szemüveg 

javítások megvárta. tők.
Arany, ezüst beváltása napi árén.

Kettő szoba, kony- li \ 7 
ha, előszobából álló U.AA 
hozzátartozó szép kerttel eladó 
Deák-tér 1266. szám alatt.

Mátyás Király utcában 1304.sz. 

H Á Z, 
szabad kézből eladó Bővebbet 

özv. Szűcs Andrásnénál 
Gyula-utca.

Egy osztás föld eladó
Beké Andris

Gőzhajó-utca 1061. sz.

*
*
* 
4
*
*
*
♦
* 
4
*
* 
♦ 
*
*
* 
♦ 
4*
4
* 
4c 
4c 
4
*
4c
4

K
*

**
IiI I*
1*
*♦4>I s

Házeladás.
Hosszu-utca 391. számú HÁZ 
szabad kézből eladó. Lakás azon
nal átvehető. Bővebbet

Kulutác Jóísel
háztulajdonosnál.

Irodai alkalmazási
keres gépírást tudó rö

Cim a kiadóhivatalban

URI-, NŐI DIVAT- ÉS RÖVID 
ÁRU KERESKEDÉSE

HOFFMANN-HÁZ. TEL 36.
oooooouoooooooooo 
LEGJOBB MINŐSÉGŰ FLÓR-, MOÜS- 
LIN- ÉS FÁTYOL HARISNYÁK, ÚRI 
ÉS NŐI DIVATCIKKEK, NYAKKEN
DŐK, KESZTYŰK, FEHÉRNEMŰEK, 
BŐRÁRUK, MINDENNEMŰ AJÁNDÉK- 

TÁRGYAK RAKTÁR 

RÖVIDÁRU K, 
SZALAGOK, CSIPKÉK, KÖTŐ- ÉS 
:: HÍMZŐ FONALAK, CÉRNÁK. :: 

SZABÓ KELLÉKE K 
LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI

•: FORRÁSA. ::
ooooooooooooooooo 

“A G R Á R“ 
CIPŐGYÁR LERAKATA. 

nagy választék női- és férfi 
BOX- ÉS chevreaux cipőkben 
LAKK-, ANTILOP- ÉS SZÍNES KÜ
LÖNLEGESSÉGEK. BABI ÉS GYER
MEKCIPŐK. HÓ- ES SÁRCIPÓK A LEG
JOBB MINŐSÉGBEN. NAGY RAKTÁR 
MUNKÁS- ÉS VADÁSZC1PŐKBEN. ::

■UNimavOWH".......

Elvállalok 
jutányosán és s/akszeiüen 
tervezéseket, épüle ek, gyár
kémények építését, átalakítás 
és tatarozásokat, bármilyen 
rendszeiü gőzkazánok befala

zását és g> p .lapozást
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot k ’ol. 

Teljes tisztelettel 

SPERL JÁNOS 
képesített kőműves mester, 
lakik: Széchenyi-tér 1031 sz.

(MARSCHANSKER) ALMA
LEIBACHI

SAVANYU KÁPOSZTA
SAVANYU

Ugorka es Paprika 
BALOGH PÁL 
fűszer- és csemege 
kereskedésében.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Olcsó étkezés!
Étkezdémben, valamint házon 
kívül is olcsó elismerten jó 
házi étkezést adok. És pedig: 
Naponta kétszer húsétel, csü
törtök és vasárnap tésztával, 
ebéd, vacsora napi 20000 K. 
Állandóan friss sertés és halko
csonya kaphatóadagja 10t 00 K. 
A n. é. közönség szives párt
fogását kérem. Tisztelettel

LINYÁK FERENC
Nádor-utca 819. sz.

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Ey Ey ■■ ■■ ti


