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OHiCSI HÍRLAP
POLITIKAI ÉS TOSADA1WH HETILAP.

Egy csöpp a tengerben ...!
cikket nem mi irtuk. 

Z-idüvmber mondta el a cikk 
t ••/mát. mi legfeljebb stili- 
z ti .nk itt-ott rajta Szóba

. pedig ezek mindaz
zal kapcsolatban, hogy a Mo- 
r esi Hírlap cikkeit, valaki 
ö:' ■- érdekből zsidó szidás
nak keresztelte el, amit aztán 
elvesek el is hittek.

Nem akarunk mosakodni e 
vad ellen, csupán pár szóval 
rávilágítunk a mai keresztény 

irgalmak eredőire.
Antiszemitizmus ma a ‘-zó 

tel es élteimében nincs a ko- 
n v. öntudatos keresztény 
mozgalmakban. A zsidó gyü- 
],, el. a zsidó szidás, a zsidó 
üldözés és pogrom a kultúra 
a: icsonvabb fokai jelenti, 
mert a tiszta zsidókérdés 
minden sa.lángtól leszűrve 
csupán gazdásági kérdés és 
csük ezen az alapon gazda
sági eszközökkel oldható meg. 
Ezt igen jól tudjak már mind
azok, a kik; ek kezében a ke
resztén; gondolat zászlói van
nak és maguk is a legtelje
sebb mértekben elitéinek min
den oly eszközt, amely ennek 
a kérdésnek elintézését csak 
beszennyezi.

Az egész nyílt, becsületes 
harc a gazda-ági hegemóniá
ért, amely ma letagadhatat- 
lanul az egész \ ilagon a zsi
dóság kezeben van.

De a hangsúly nem azon 
van, hogy a zsidóság kezé
ben van, hanem azon, hogy 
nem a kereszténység kezében 
van és igy tehát a legjogo
sabb önvedelem, a legigazsá
gosabb harc, hogy ezt elérje

Elérni pedig csak munká
val. fegyelmezett összetartás
sal és óriási akarattal lehet.

A keresztény sajtónak te
hat az a kötelessége, hogy 
erre az összetartásra, fegye
lemre és öntudatra tanitsa 
meg a tömegeit s ha közben 
sebeket oszt és ostoioz a 
zsidók felé, teszi ezt önma

gával szemben is — ha hi
bát lát! . . .

Hiba pedig van nálunk is 
elég s azért közöljük azt. a 
mit zsidó polgártársunk mon
dott :

„A Chevra Kadisa, a hol 
azt az egymilliót adtak, tény
leg csak zsidó érdekek szol
gálatában all. A jobb modu 
zsidók egyesülete, „szent egy
lete “ a szegényebbek felse
gélyezésére, eltemetésere. Ne
künk nincs koldusunk, de az 
som lordul elő. hog\ v Jakit 
koporsó nélkül temes-enek el 
s meg a végtis-tességet sem 
kapja meg, amely clele be- 
fejeztevel mint embert meg
illeti.

Vannak nekünk is szegé
nyeink, de olyan nincs talán 
egy sem, aki a szó szoros ér
telmében nyomorgóit, éhezett, 
vagy fázott ' o na, mert gon
doskodunk róluk. Szenet, 
fal, élelmiszert, pénzt és ru
hát kapnak, ameiy mind a 
tehetősebb zsidóktól es a 
Chevra Kad; atol jön.

Ezer módunk van arra, 
hogy ezt a pénzt összehoz
zuk. Legelőször is vannak 
kötelező adományul . a me
lyeknél v. g\oni kategóriákba 
vannak osztva az emberek 
és időközönként és eseten
ként bizonyos meghatározott 
összeget kötelesek befizetni

Vannak aztán más módok. 
Hogy csak egyet említsek: 
fényes pompájú zsidó teme
tés ritkán van, de ha van, 
adóznia kell a családnak a 
szent egyletnek. Érckoporsó
ban eltemettetheti magát va
laki, de a fakoporsót meg 
kell fizetni az egyletnek.

A többi mód aztán alkal
makkal adódik. Egy szegény 
diáknak valahol messze ide
genben tanulnia kell: az ot
tani Chevra Kadisa kosztot 
szerez neki úgy, hogy be
osztja ha kell hét családhoz 
is ebédre-vacsorára, de ellátja. 
Ha egy szegény leánynak 

nincs meg a kelengyéje: min
denki tehetsegei ez képest ad 
valamit és összehozzuk.

Es az igy fellőtt diák, az 
igy férjhezadott leány nem 
fogja ezt elfe ejteni s ha egy
szer neki is módjában lesz, 
tovább gyakorolj i a jut

Összetartással, Levelem
mel és akarattal igy d< igo- 
zunk.

Hat miért nem teszi ezt 
meg a kereszténység is ?

Hiszen a kereszténység 
szambán ar.myial.inul messze 
felülmúlja a maroknyi zsidó
ságot.

A kereszténység egy ten

Az udvardi sváb-magyarok.
Négy évvel ezelőtt

Csöndes időkben, viharmentes, 
verőfényes napon előbujnak azok, 
akik az orkán alatt fogvacogva 
elbújtak valahol.

A világháborúban nem kér
dezték sváb-e, sokac-e, ha itt 
született vitték ki a hazát meg
védeni és ők mentek, mert ma
gyaroknak érezték magukat.

A megszállás alatt bebörtönöz
ték, megverték az sch-kat, its-eket, 
de ma már csak az lehet «faj
magyar*, aki y-nal irja a nevét.

Ezzel kapcsolatban igen érdé 
kés közleményt kaptunk a 4 év 
előtti április 20 iki udvardi ese
ményekről :

«... 1920. április 20 at írtak. 
A megszálló szerbek hivatalnokai 
aláírásokat gyűjtögettek, melyben 
egyes községek lakóit kényszeri- 
tették, hogy kérjék községüknek 
Jugoszláviához való csatolását.

A jelzett napon egy «Határ- 
megállapitó* bizottság érkezett a 
tiszta német Udvar községbe és 
megható szavakkal ecsetelték azon 
előnyöket, a melyeket azzal érnek 
el, ha kérik községük Jugoszlá
viához való csatolását. Hívták be 
őket a korcsmába, hogy aztán 
az ajtó elé állított zsandárokkal 
kényszerítsék az aláírásra. Azon
ban a németek már megjárták 
egyszer az iskolában, ahol csak 
néhány tudott kijutni, a többivel 
aláírattak valamit s ezért nem 
mentek be. Tehát a korcsma 
előtti téren tartottak a kortesbe
szédet és felhívták a népet, hogy 
csatlakozzanak Jugoszláviához.

Erre előlépett Schum János és 
mellére ütve kijelentette, hogy: 

ger es abban egy csöpp a 
zsidóság! . . .

A tengernek csak ko .y- 
nyebb erősnek, hatalmas ak 
lenni, mint annak az egy kis 
csöppnek, a melytől most 
felnek, hogy fel fogja szívni 
a tengert . . . “

Eddig. Nekünk ehhez iga
zan nincs sok hozzáfűzni va
lónk, legfeljebb annyi, hogy 
hiszen teszünk mi is valamit, 
vannak nekünk is jó embe
reink, szegényeket felsegítő 
gazdagjaink, de valahogyan 
ez is csak egy csöpp i ten
gerbe'1. . . .

Veiis.a.

: 1920 április 20.
«A/s Ungarn sind wird geboren, 
und als Ungarn wollen wir ster- 
ben! ...* (Mint magyarok szü
lettünk s mint magyarok akarunk 
meghalni!) A lakosság pedig 
nagy lármával helyeselte ezt és 
többé nem hagyta a szerbeket 
szóhoz sem jutni.

A bizottság nagy dühösen el
távozott s pár napra rá Schum 
János, Schum Mihály, (Jettó 
András és Muskát Ede udvari 
lakosokat a szerb csendőrök el
fogták Dályokon s pincébe zár
ták, majd éjjel onnan kihozva 
felholtra verték és Udvaron ke
resztül a vágtatásra kényszeritett 
kocsikon, a hozzáturtozóik és a 
község lakossága szemeláttára üt
legelték őket, aztán átvitték az 
akkori demarkációs vonalon.

Schum János, a sváb magyar 
testi hibaja folytán nem vehetett 
részt a háborúban, azonban meg
mutatta, hogy német létére jó fia 
a magyar hazának s nincstelen 
napszámos létére is szereti ezt 
az anyaföldet, a melyből neki 
van a legkevesebb.

A Schum János ma is szegény 
ember. Ezt a vitézséget nem tart
ják tehát nyilván. Ezek a tettek 
nincsenek elkönyvelve, csak a 
magyar szivek mélyén, ahol büsz
kén fogják a Schum Jánosok ne
vét is a «fajmagyarok* közzé ik
tatni !...

Még jó, hogy nem politikus 
véletlenül ez a Schum, mert ak
kor tette csak <kötelesség», elfo- 
gatása, elhurcolása csak amolyan 
«valjevói üdülés* lenne ...

Krónikát.
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E lfelejtettünk nevetni...
Jött egy viharos förgeteg,, a me

lyet háborúnak neveztek. Evekig 
dúlt, pusztított es lassan elteme
tett sok mindent és mindenkit 
ami szép volt és aki szivünknek 
drága volt. Özvegyi fátyolok, 
könnyek és zokogások jöttek di
vatba ... Kisirt szemek és elfoj
tott könnyektől vörös szemek, 
szomorúan, bánatosan lecsukott 
szempillák alól nem mosolygott 
a jókedv napsugara többé, hanem 
a bánat borúja vette át sötét bi
rodalmát ...

De meg volt még a hitünk Ön
magunkban !

Aztán forradalmak jöttek és 
összerombolták azt, amit a há
ború épen hagyott.

A nép söpredéke lett az ur az 
ur fölött, a szenny, a nyomor a 
szép és jó fölött.

És rontbadőlt a hitünk is, csak 
a roncsa maradt meg . . .

Utána jött a korona tragé
diája Vagyonok úsztak el és va
gyonok képződtek. A pénz gaz
dát cserélt, de a jótól a rossz
hoz ment. Lerongyolódtunk a be
csületes munka mellett, mig má
sok meggazdagodtak az élelmes
ségnek elkeresztelt tisztességte
lenséggel.

Elkopott, elveszett még a ru
hánk is, amely eddig még leg
alább ugv, ahogy takargatta 
korgó gyomrunkat.

Közben magunk is vettük észre, 
hegy mennyire megváltoztunk, 
mennyire mások vagyunk. Elvesz
tettük a jókedvünket is és elfe
lejtettünk nevetni . . .

Egv Amerikát járó művészünk 
meséli, hogy ott mily jóiziit tud
nak nevetni, kacagni az emberek. 
Szinte kiabáló a magvar fülre 
az a jókedv, amely ott járja.

Könnyű nekik az uralkodó va
luta, a dollár árnyékában ne
vetni! Próbálnák meg a magyar 
korona mellett, vesztett háború 
és dúló forradalmak után ! . ..

— its. —

— A. Mohácsi Hírlap uj alak
ban. Olvasóinkat kellemes meg
lepetésben részesítjük mai szá
munkkal, amikor a Mohácsi Hír
lapot uj beosztásban és csinosaab, 
frissebb formában jelentetjük meg. 
Erre az elhatározásra a rohanó 
élet parancsszava és olvasóinknak 
minél teljesebb kiszolgálása kész
tette lapunk szerkesztőséget és 
kiadóhivatalát. A régi beosztás és 
a jelenlegi között csupán tekmkai 
különbség \an, de épen ez engedi 
meg, hogy a hét esemény anyagát 
élénkebb és szembetűnőbb formá
ban helyezhetjük el úgy, hogy 
mindenki pár pillanat alatt meg
találhatja azt, ami legjobban ér
dekli. őszintén bevalljuk rögtön 
itt, hogy ez a forma nem a mi 
találmányunk, hanem már régeb
ben a párisi boulevard lapoktól 
ve tek át a fővárosi délutáni lapok 

majd mások is — amelyeknek 
anyaga kizáróan a hírszolgáltatás 
vök, az addigi mindent felölelő 

lapok mellett. A mai idők nekünk 
is csak pusztán a hírszolgáltatást 
engedik meg szűk kereteink között 
s ezért alkalmaztuk kissé stilizálva 
a vidéki élethez ezt a formát. 
Kérjük olvasóinkat, hogy fogadjak 
oly szeretettel az uj alakjában meg
jelenő Mohácsi Hírlapot,' arnilv 
szeretettel és gonddal törekszünk 
mi arra, hogy minél jobban ki
elégítsük velünk szemben támasz
tott igényeiket.

A református 
hősök emléke.

Ha valaki idegen megkérdezne 
bennünket, hogy miért nem ké
szült el még a mohácsi hősök 
emlékműve, a legnagyobb zavarba 
jönnénk a válaszadással. A leg
utolsó megoldás, — ha jól em
lékszünk — az volt, hogy az 
amúgy is megterhelt polgárságot 
nem lehet most ezzel is még 
sújtani. Vagyis, röviden: nincs 
pénz.

De éppen erre cáfolt rá a re
formátus polgárság, akik meg
unták már az intézőkörök foly
tonos halogatását és megcsinál
ták a hősök emlékét külön.

Az emlékmű már készen is áll. 
A templom udvarában lett fel
állítva s hogy kívülről is jobban 
látható legyen, a kerítés ledönte
tett s helyébe rácsos kerítés 
kerül.

Az emlékmű lelepzése a körü
lötte szükségessé vált munkák 
befejezése után körülbelül egy 
hónap múlva lesz megtartva.

Nem tudunk ugyan lelkesedni 
azért, hogy igy külön lett a re
formátus hősök emléke felállítva, 
szebb lett volna egy közös mű
ben egész Mohács hősi halottai
nak emlékét megörökíteni, — de 
megtudjuk érteni, hogy megun
ták már a várakozást.

Ez a legbiztatóbb jel és intő 
példa, hogy most már a végle
ges megoldást nem szabad to
vább halogatni, mert a nép még 
ezekben a súlyos időkben is 
szívesen meghozza áldozatát 
hőseiért.   

Mire megvéniilünk , , ,
A gyermekek hálája. 85 éves 
apa négy felnőtt gyermeke mel

lett a szegényházba kerül.
Kedden reggel a városháza 

előtt öreg, megrokkant volt mo
hácsi iparos : Princz György ko
vácsmester állott. Reszkető ta
gokkal, agg, homályos szemeiben 
kétségbeeséssel révedezve nézett 
körül. A bírót várta, hogy a sze
gényházba való felvételét kérje.

Jó emberek vették körül, akik 
segítségére siettek, hogy ezt a 
szomorú útját megkönnyítsék 
legalább amennyire lehet s meg
kérdezték az öreg Princz bácsit, 
hogy mi van gyermekeivel, miért 
nem tartják azok el ?

Lassan, akadozva, szégyenlő
sen beszélte el az elaggott ipa
ros, hogy négy gyermeke van, * 
akik közül az egyik leányánál fe
lesége húzódott meg, ő pedig 
fiánál, Princz Béla villányi sütő
mesternél volt.

Itt a lehető legrosszabb bánás
módban rézzesitették. Hétszámra 
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egv szót sem szóltak hozzá, la
kásul pedig egv zordon, rongyos 
kalvibát adtak, ahol egész télen 
fagvoskodott, mert résein a szél 
befújt, a hó esett be.

Husvét másnapján azon
ban még ezt is megvon
ták tőle és elküldték.

Most aztán mindenkitől elha
gyatva itt áll. Ahhoz a leányá
hoz, ahol a felesége is van nem 
mehet, mert kettőjüket nem bír
ják azok sem eltartani. A harma
dik gyereke Grácbati van. A ne
gyedik leány maga is nagy sze
génységben van.

Villányi fia jómódú em
ber, háza, szellője van, 
kocsit, lovat tart, de hát 
oda nem mehet vissza.

A körülállók borzongva hall
gatták az öreg Princz bácsit, akit 
Mohácson jói ismernek. A gyer
meki hálátlanságnak ez a kiáltó 
példája szivébe markolt minden
kinek. Beszéltek a bíróval, köz
gyámmal, akik megteszik a lépé
seket, hogy a törvény erejével 
kötelezzék a magukról megfeled
kezett gyermekeket szülőjük el
tartására, aki ápolta, fölnevelte 
őket.

Az öreg Princz bácsi egy ne- 
niesszivü iparostársa: Kiszély fa
zekas házában kapott szállást ad
dig, mig ügye elintézést nyer.

Alapi Nándor Kamaraszínháza, 
mint azt már múlt számunkban 
bejelentettük Husvét vasárnapján 
megkezdte előadásait a színkör
ben. Vasárnap délutánra az álta
lánosan ismert „A kis lord" volt ki
tűzve repertoirra, este pedig Bisson 
„Válás után*' cimü bohózata ment. 
Az ötletesen felépített francia bohó
ság túlontúl bőséges helyzetkomi
kumaival állandó derültségben tar
totta a közönséget. A játék kifo
gástalanul gördült s az esemény 
rapszodikus tempóban bonyolult 
és bontakozott, a mi nem annak 
tudandó be, hogy a staggione 
kurta, sokszor megjátszott reper- 
toirral jött, mint azt eleddig hittük, 
inért azóta meggyőződtünk, Iiogy 
bizan gazdag és jól megválogatott 
műsoruk van, hanem a társulat 
jól megválogatott tagjainak köszön
hető, akik egyenként és összesen 
kiemelkedtek már a vidéki vándor
truppok nívójából. A társulat tag
jai közül különben többen régi 
ismerőseink, igy : Baán Lili (Gab
riella), ki annyira a csalódásig hű
séges alteregója Mariházy Szigeti 
Annuskájának, hogy nem hihetjük, 
miszerint nem csak nevet változ
tatott. Pogány Béla (Bourganeuf) 
művészetének dimenziói erősen 
tágultak, \ erzár (Corbulon) a sze
rencsétlen Verzár! elveszített gar- 
derobejának romjaiból is alakitó- 
nnivészetének legjavát adta. Az uj 
erők közül Szécsi Sándor (Düval), 
a kis Radány (Champeaux), Cse- 
rényi Adél (Bonivardné) és Varga 
Elza (Dianne) ígértek többet.

_______________ 1924. április^r^

A házat csak az időjárás nem 
engedte megtelni. 1

Hétfőn Tolstoj: Élő holttest • 
színmüve ment Vajda László áltíi 
magyar színpadra alkalmazva 
A kiváló előadás teljesen lekötötte 
a kevés számú válogatott közön 
séget, akik a borongós, hűvös idő 
dacára is eljöttek. Alapi Nándor 
(Fedor) művészete a legfokozottabb 
igenyeltet is kielégítette. Egyszerű 
eszközökkel, a játék természetes, 
ségével, a szavak zenéjével dol
gozott s nagy hatást ért el. Méltó 
partnere volt Magori Mária, aki 
a vad s mégis jólelkü cigányleány 
szerelmes szivének ezerszinü fór- 
dulataira mindig megtalálta a meg- 
felelő hangot, formát. Feltűnt niég 
Baán Lili (Sasa) egyszerű, a beszéd 
művészetére alapított játékával 
és hatásos volt Pogány Béla az első 
felvonásban. Déri 'Peri, Verzár 
Zoitánsok igvekezettel alakítottak.

Gyermekíragédia (Schönherr, 
Móric Zsigmond fordítása' voít 
kedden este műsoron. Hárman 
szerepelnek csupán a darabban, 
a nagyobb fiú, az „angol beteg
ségben szenvedő® anyás, kisebb 
fiú és az anyja természetet öröklő 
leány. Testvérek, akiknek külön
böző természetén át rajzolódik ki 
az egész család tragédiája. Az 
anya bűne a cselekmény, amely
ből a néző semmit se lát, de 
amelynek pusztító valósága le
dönti az egész család boldogságát 
s romlásba kergeti az ártatlan 
gyermekeket A nagyobbik fiú meg 
akarja ölni anyja szeretőjét, a 
csenevész kisebb fiú megöli, a 
leány pedig könnyelműen, az anyja 
példáját latva maga előtt, elbukik.

Az est szenzációja Matány An
tal mély művészeti! játéka volt. 
Erős realizmussal s a lelki vihar
zások plastikus kidoniborításával 
játszotta meg szerepét. Igazán 
művész volt a színpadon s csak 
csodálattal lehet arról beszélni, 
ahogy kitárta előttünk egy nyo
morék, az anyai szeretet napsuga
rából kituszkolt gyermek lelkét.

Partnerei Baán Lili és Szécsi 
Sándor is sok tehetséggel és sok 
szépséggel szolgálták a darab 
sikerét.

Szerdán Sardou híres vigjátéka: 
a „Váljunk el‘‘ került színre, mely
ben Alapi (Des Prunelles) és Ma
gori Mária (Cyprienne) körül moz
gott az esemény. Alapi a kitűnő, 
rutinos színész zsenialitásával ját
szotta meg szerepét, Magori ki
finomult, artisztikus ízlése mellett 
exterieurjének varázsával is hatott.

Csütörtökön Vitéz Miklós „öre
gesen, rangosán® cimü egyfelvo- 
násosa vezette be az estét. Ver
zár Gyenes szerepét (Márton gazda) 
nagy ambícióval és elismerésre 
méltó sikerrel játszotta. Déri Teri 
(Mari) és Szécsi Sándor (Varga 
Józsi) kitünően illeszkedtek bele 
a hatásos miliőbe. Ezt Schnitzler 
„Anatol" cimü 3 felvonásos vig
játéka követte, melyben Pogány 
(Anatol) és Alapi (Max) alakja 
vonul végig a darab három, egyen
ként is önálló részletén. Baán Lili 
(Gora), Déri Teri ( Annié) és Maj- 
tényi Mária (Ilona) szerepei csak 
útjelzői Anatol csélcsap életfolyá
sának. — Sokat kellenék írnunk, 
hogy a szereplők érdemeit kellő
képen kiemelni tndjuk, de erre 
rovatunk terjedelme kicsi, csak 
annyit, hogy Alapi társulatával 
bármely nagy város színpadán, 
felveheti a versenyt.
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7$ MAGÁNAK 
MONDOM meg
Nemrégen Pécsett egy napon 

vOlt a vármegyének valami ülése 
és egy t' i vényszéki tárgyalás, ami 
a vonatén a kupéban összehozta 
a közséf i közgyűléseken egy
mással f< 'lyton tusakodó Schmidt 
Károlyt és Stajevics Jánost. Ha 
a vonat ment, a két községi kép
viselő folyton vitatkozott, tusa- 
kodott ott is. Néha a legnagyobb 
elszántsággal és már szinte a köz
gyűlési i remben képzelték ma
gukat.

A temperamentumos Schmidt 
Károly, a i igazságáért az össze- 
veszésig is elmegy, itt se hagyta 
el önmagát, de rögtön megvál
tozott az átszállásnál, leszállásnál, 
mert ő ugrott elsőnek az öreg 
ur kabátját lesegiteni, felsegíteni. 
A tulmagas lépcsőkön is ő volt 
az egyedüli, aki az öreg ur se
gítségére maradt.

Nem is álhatta meg szó nél
kül Stajevics:

— Borzasztó egy ember 
dörmögte egyszer goromba
ságai, másszor meg az udvarias
sága ellen kell védekeznem . . .

I gyaiívzen az utón történt, 
hogy Stajevics János elmesélte 
egyik nagyon heves pótválasztá- 
sát, ahol végül is - megbukott.

A legfőbb buktató Újlaki, a 
néhai darázsi plébános volt, aki 
.gén temperamentumos, nagyeszű 
ember volt, de különösen talpra
esett szónoklataival tudott nagy 
hatást elérni.

A választási küzdelmek igen 
hevesek leitek tehát és a végén 
tizenkétezer pengő forintja úszott 
el Stajevics Jánosnak alkotmá
nyos költségekre természetesen.

Es mégis megbukott.
A választás után elővette hát 

Újlakit:
Megállj csak a f...............

(ez nem reprodukálható) 12.000 
forintomat húztad ki a zsebemből. 
Megbosszulom magam majd . . .

Nagyságos uram ! Hát ily 
kedélyesen ment az abban az 
időben ? — kérdeztük.

— A legjobb barátok marad
tunk azután is — veti oda az 
öreg ur a legnagyobb természe
tesség hangján.

■ . . Igen, csak mi csodálko
zunk, mi, hát igy is lehetett? . . .

De jó emberek élhettek — 
nem is oly légen

♦
Pillanatok alatt készülő szó

játékairól híres gyógyszerészünk
höz belép a napokban egyik 
szenvedő férjkartásunk mérges 
nyelvéről híres — anyósa.

Valami orvosságot kér, amit 
aztán meg is kap.

Mondja gyógyszerész ur, 
nem méreg ez? — kérdi.

Nem — feleli a gyógysze- 
'ész. — De ha akkor, amikor be
veszi, megharapja a nyelvét és 
vérével összekeveredik, akkor 
mérges lesz . . .

RADIOTELEFON-
BROAOCASTING.

A hang újság. Felhívás a ma
gyar értelmiséghez és az ifjú

sághoz !
(Foly tatás.)

Hang-ujság. 
Broadcasting.

A drótnélküli telefon hasz
nálata két irányban fejlődött. Az 
egyik a hivatalos szolgálat kato
nai, diplomáciai, tudományos és 
zsurnalisztikái, már nálunk is tért 
hódított, igy pl. a Magyar Távi
rati Iroda a híranyagot drótnél
küli telefonon adja le vidéki fiók
jainak Városház-utcai palotájából.

A másik, a nekünk fonto
sabb, a Broadcasting szolgálat.

Azokban az országokban, 
ahol a drótnélküli telefon haszná
latát a hatóságok bizonyos szük
séges korlátozásokkal engedélyez
ték, részvénytársaságok alakultak, 
melyek bizonyos dij ellenében 
rendes hírszolgálatot, zenét, szín
házi előadásokat, felolvasásokat, 
időjárási és piaci jelentést közve
títenek. Erre a célra csillapitatlan 
1000 méteren aluli hullámhosszt 
használnak s az ilyen leadóállo
más hallóköre több száz kilomé
terre terjed. Ezek az állomások 
veszik fel külön készülékeken na
gyobb távolságokról az anyagot, 
melyet azután saját körletük hul
lámhosszán közvetítenek le előfi
zetőiknek. Igy lehetséges, hogy 
azok is, kiknek igen kicsi és egy
szerű s igy persze olcsó beren
dezésük vau, meghallgathassanak 
egy több ezer kilométer távolság
ban játszott opera előadást, oly 
hangosan, oly tisztán s minden 
mellékzörejtől mentesen, mintha 
például az amerikai őserdő köze
pén lévé) farmban a meleg kályha 
mellett liléi farmer a párisi nagy 
opera első zsöllyesorában fog
lalna helyet.

Opera Bngacon. 
A jövő zeneje.

Ebből az odavetett példá
ból is kiviláglik a rádiótelefon 
nagy hordereje. Nincs távolság! 
A kultúra és a tudomány min
denki számára hozzáférhető! A 
falu nem jelent ezután Bugacot, 
mert a legelhagyatottabb fészké
ben élő ember is belekapcsolód
hat a nagy kulturközösségbe. Ta
nulhat, művelheti magát, meg
hallgathatja az egész világ hír
anyagából azt, ami őt érdekli. A 
politikus hallgathatja a képviselő
ház tárgyalásait, a miniszterek nyi
latkozatait nyomban és közvetle
nül, ahogy azok elhangzottak. A 
gazda este tudni fogja, hogy más
nap mihez kezdhet, mert a Me
teorológiai Intézet pontosan meg
mondja, hogy milyen időre szá
mítson. Ha ráér, meghallgathatja 
egy tudós előadását az okszerű 
földművelésről vagy állatvédelem 
terén elért legújabb eredmények
ről, vagy hallgathatja az olyan 
előadást, ami egyéniségének meg 
felel. Ha szórakozni akar, meg
hallgathatja sokadmagával együtt 
bármely zenés színház előadását, 
vagy a lakásába varázsolhatja 
öreg Banda Marcit teljes zene
karával együtt, vagy a világ leg

híresebb művészeinek előadását, 
a földteke bármely részén csillog
tatják is azok művészetüket. A 
vallásos ember, ha falujában nin
csen templom, vagy betegsége 
miatt nem keresheti fel azt, nem 
kell, hogy nélkülözze az istentisz
teletet, az elektromos hullám el
hozza neki aetheri tisztasággal a 
római Szt. Péter templom zenés 
nagymiséjét, (a pápa engedélyé
vel most állítják fel ott a küldő
állomást), vagy ha vallása szerint 
a Kol-Nidrét akarja hallgatni, egy 
kézmozdulat a készüléken s más 
hullámhosszal meghallgathatja a 
prágai rabbit, mindegy, hogy az 
illető Csörötnökrönökön, vagy 
az amerikai St.-Louisban akar-e 
ájtatoskodni. A háziasszony reg
gelizés közben hallgathatja, a mint 
a készülék tisztán csengő hangon 
bemondja a kora reggel kialakult 
piaci árakat, a vidéki rádióállomás 
tulajdonos abban a pillanatban 
értesül a gabona- vagy érték
tőzsde állásáról, a mint kötés lé
tesül, úgy, hogy nyomban adhat 
eladási megbízást bizományosá
nak. A kórházi beteg egész, nap 
szórakozhat azzal, ami lelkiállapo
tának legjobban megfelel s köny- 
nyithet szenvedésein. S este lefek
véskor a Broadcasting szolgálat 
szép mesével ringatja álomba a 
gyerekeket s utána elsőrendű tánc
zenét szolgáltat a másik szobában 
egy egész társaságnak.

Szonettek Tűzben.
' Irta MIUTHNER ANCI.

/.
zl kandalóban susogva eg a tűz, 
Nagy lomha árnyakat vetít a falra : 
zl tüzek telke most felém repül 
S hangolja lantom dicső tiizi dalra.
.4 tűznek hatalmas, nagy titka ez: 
1 elkentbe száll és lelkem sejtve reszket 
S a tűzi árnyak lomha suttogással 
I 'étik telkembe a mámoros estet.
S hallom a tűz zenéjét, hallom az ő dalát, 
Itlkem / zó sejtések melységébe lát 
S lóitom a tűznek dicső titkait.

II.
Istenben van minden ami szép, 
Istenben van minden ami fényes 
És benne van az élő tűz 
És benne van a tüzes élet.
Ő a kezdet. Ö a vég, 
() a vége a végtelennek. 
De mindenekben Ő a tűz 
S minden tüzek benne teremnek.
Határain ködlő messzeségnek 
Istenben izzó lángok égnek 
S a tűz miden homályt elűz.

///.
A tűz minden titoknak foglalatja, 
Senki sem tudja őt megérteni ;
A tűz minden bizonytalannak atyja. 
Ki tud leikével együtt érezni.
A tűz lelkét ki érti meg beszélni, 
Ha rőzse szól a tűz szavában ; 
Ha Isten napja izzik végtelen 
S ha mi izzunk lelkünk mámorában.
Csak néha, titoksugó éjjelen, 
Ha megszáll fényes, selymes sejtelem 
Értem meg a tűz hatalmas dalát.
Érzem akkor, lelke száll felém 
Dicsé titkok látások étjeién 
.4 tűz lelke sejtő telkembe lát. . .

Első aldozók ünnepélye a 
belvárosi templomban. Vasár
napon, folyó hó 27-én van fehér
vasárnap a kát. egyházban, mely 
napon az első áldozok járulnak 
az Ur asztalához Lélekemelő ün- 
n?pely kereteben szokott ez meg
történni és ezt a belvárosi tem
plomban a 1 L> 9 órai deákmise alatt 
tartják meg.

pIídékD
Kinevezés. Hartfai Elek 

pécsi postatitkár postatanácsossá 
neveztetett ki.

— Az oltár vendége. Husvét 
hétfőn a belvárosi plébániatem
plomban a 9 órai misét egy ven
dégpap : Mádig Ervin pestnád
udvari plébános mondotta, aki 
evangélium után ex abrubto, (hisz 
közvetlenül a szent mise előtt lett 
felkérve erre) tehat teljesen a szent 
Lelek sugallata szerint mondott 
-zentbeszédet, melynek hangjában, 
tárgyában, conclusiojában sok me
legség, közvetlenség és hatóerő 
jelentkezett meg. A varietas de- 
lectat elve még a templomban is 
érvényesül s Málüg plébános ur 
s.elid, keresetlen szavai a hívek
ben kedves jó hatást keltettek.

— Eljegyzés. Kovács Juliskát 
Vörösmartról eljegyezte Remzsák 
Kálmán mohácsi szíjgyártó.

Uj istentiszteleti rend a 
nyári időre a belvárosi tem
plomban. Minden ünnep- és vasár
napon reggel 7 órakor, 1 29, 1 210 
és 1 t12-kor lesz szentmise Első 
sokac. a többi magyar. A tanuló- 
ifjúságé a második, 1/29 órakor. 
Vecsernye 3 órakor. — Hétköz
napokon reggel 6 és 1 28 órakor 
szentmise es minden pénteken 
reggel 6-kor a kálvária — temető
kápolnában. Szent áldozás a 
szentmisék alatt ; szent gyónás 
előttük Keresztelés, avatas és 
betegiatogatás hétköznapon szent
misék után.

Uj kápl in Mohácson Mar- 
tinkovics János segédlelkeszt 
Bogdasara helyezte át a rnegvés- 
piispök s helyébe Hantos Béla 
bogdásű káplán került

Elmaradt a buzaszentelési 
körmenet. A csúnya áprilisi idő
járás, mely mar komoly aggoda
lommal tölti el a gazdakat, meg 
szent Márk napján (ápr. 25) reg 
gél is kivicsorgatta fogait s kieste 
az ő rátáját, ami megakadályozta 
a kath híveket, hogy szokásos 
buzaszentelési körmenetüket meg
tarthassák. Az idén tehát elmaradt 
a szabadban való buzaszentelés A 
búza megáldása * a templomban 
történt s ott kérték, hogy óvja 
meg az Ég minden veszélytől, 
elemi csapástól a mi — minden
napi kenyerünket I

— Halálozás. A régi Mohács 
egy oszlopos alakja dőlt ki az élők 
sorából: Auber Ede 82 eves korá
ban április 19 en örök pihenőre 
hunyta le szemeit Április 21 én 
temettek általános részvét mellett.

— Magyar tudós Mohácson. 
A múlt evi húsvéti nagy tudós 
járásnak csak egy kisebb aranyu 
megismétlődése volt ez idén. Kan- 
kovszky Ervin a Néprajzi Társa
ság egyik legagilisebb tagja járt 
Mohácson és tanulmányokat, fény
kép felvételeket eszközölt ahhoz 
a nagyszabású müvéhez, melyre 
megbízást a New York Times cimii 
világlap részéről kapott s mely a 
mohácsi sokacság, a mezőkövesdi 
matyó nép és a Kapuvár vidéki 
dalmata telepesek néprajzi és házi
ipari különlegességeit fogja tár
gyalni. Kankovszky Ervint e vállal
kozásában felelősünk kalauzolta 
és pedig sikeresen, mert a Bakács
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utcai Baracz Mátyás, 1 ubity Ma
rián, a hosszuntcai Dobszai és 
különösen a megyeutcai Madlics 
Illés családoknál nagyon szép 
ethnografiai anyagra találtak.

— Iskolai ünnepély. A múlt 
szamunkban tett ígéretünkhöz ké
pest itt közöljük a belv. rk. e érni 
népiskola növendékei által és fel
nőtt szereplők közreműködésével 
f. hó 27-én, azaz fehérvasárnap 
délután '• 46 órakor az Iparosok 
Olvasóköre nagytermében a hely
beli és országos anya- és csecsemő
védő egyesület javára, részben 
pedig az iskola hiányos tanszerei
nek beszerzésére rendezendő — 
iskolai ünnepély műsorát: 1. Hi
szekegy 'énekli a kar). 2 Az árva 
(látványos gyermek színjáték egy 
felv.) előadják az iskola növen
dékei. 3. Az erdő (egy felv lát
ványos irredenta) színjáték Xyary 
Andortól, előadjak felnőtt műked
velők közreműködésével az iskola 
növendékei Melyre a nagyközön
séget ez utón is tisztelettel meg
hívja a tantestület. Helyárak: fen- 
tartott hely, oldal szék és 1. sor 
6000 K, zártszék II—IX. sorig 
5000 K, ülőhely X. sortól tovább 
4000 K, állóhely 2000 K. A belv. 
rk. tantestület az idealizmus ma
gaslatára helyezkedett akkor, mi
kor ezen iskolai ünnepély rende
zését elhatározta, mert ő tudja 
legjobban megítélni azt, hogy nö
vendékeik mely anyaga valóban 
nélkülözte az odaadó gondos anyai 
nevelést a beiskolázás előtti időben. 
Ezen hiányokon segítendő azon 
intézmény javára rendezi iskolai 
ünnepélyét, mely a sorsuknál fogva 
gyámoltalan szegény anyákat se
gélyezni hivatva van. Másodszor, 
rég tudja és ismeri azon közmon
dás igazságát: „A jó szerszám a 
munka fele*' — igyekszik a be
folyó jövedelemből a szükséges 
szerszámokat t. i. a szemléltetési 
eszközöket ily utón beszerezni és 
ezzel a biztos előmeneteli ered
ményt hatványozni, hogy a nö
vendéksereget annál sikeresebben 
készítse elő a jövő nehéz életre. 
Miertis e kettős célt tekintve nem 
győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy 
nemes fáradozásukat a legoda- 
adóbb módon támogatni erkölcsi 
kötelességünk. És ezt ők nem in
gyen kérik, hanem ellenszolgál
tatásul érte élvezetet nyújtanak. 
< »tt legyen tehát minden szülő es 
gyermekbarát, öreg és fiatal, mert 
tanúi leszünk annak, mit produ
kálhat a türelmes hivatás-szeretet. 
Olvasóink figyelmét különösen fel
hívjuk a táncszámokra, melyeket 
Rottrniller és leánya ismert tánc
tanárok, tekintve a nemes célt, 
nagy türelemmel teljesen ingyen 
tanítottak be ez alkalomra. Feliil- 
fizetéseket köszönettel fogad a belv. 
tantestület.

— Szinielőadás a tanulmány
út javára. A Petőfi gárda szini- 
előadást rendez május 4-én, mely
nek jövedelméből a Kör vezető
sége a tanulmányútra indulókat 
is támogatni óhajtja. Tekintve e 
nemes célt és a darab értékét, ott 
kell lenni mindenkinek társadalmi 
állásra való tekintet nélkül

— A heti vásárokon az el
múlt hetekben feltűnően kevés 
termelő jelent meg. Ezt a körül
ményt az uj rendszerű termelői 
igazolványokkal hozzák kapcsolat
ban, amit mi is valószínűnek tar
tunk. Felhívjuk az illetékes ható
ságok figyelmét erre és kérjük, 

hogy sürgősen gondoskodjanak a 
rendelet megváltoztatásáról, mert 
attól félünk, hogy a zöld főzelékek 
piacra hozatala kőiül lehetetlen 
helyzet fog bekövetkezni.

— A mohácsi csatavesztés 
okai. De Sgardelli Caesar őrnagy, 
katonai iró Schmidt Lajos meg
hívására Pünkösdkor Mohácsra 
érkezik s ez alkalmat fel fogja 
használni arra, hogy mint a Mo
hácsi Muzeum Egyesület örökös 
tagja székfoglalóját: „A mohácsi 
csatavesztés okai*4 címmel tartandó 
értekezés keretében megtartsa. 
Ugyanakkor két napra terjedő 
vetített képes előadásban fog a 
mohácsi közönségnek élvezetet 
nyújtani, mely közönség ma is 
hálásán gondol Sgardelli őrnagy 
múltkori élvezetes és tanulságos 
előadására.

— A II. Lajos muzeum alapitó 
tagja lett 25.000 K-val Szabiár 
Péter Budapestről. Örökös tagjai 
lettek 10.000 koronás díjjal: Izsr 
Pál, Endl János, dr. Riill Béla es 
Zsuzsits András.

— Mikor lesz Mohács rende
zett tanácsú varos? Múltkori 
bán hirt adtunk róla, hogy a bel
ügyminiszter jóváhagyta mar Mo
hács rendezett tanácsú várossá 
való átalakulását. Ezt a hírünket 
hivatalos helyről vett értesülés 
alapján közöltük, de mint utóbb 
kiderült a belügyminiszter csupán 
szóban megígérte az aláírást, de 
hirtelen közbejött betegsege miatt 
azt már nem tehette meg. Mint a 
fővárosi lapok írják Rakovszky 
belügyminiszter már meggyógyult 
s hivatalai ismét átvette. Így re
mény van rá, hogy Mohács varos 
ügye már a napokban alá lesz 
írva s megkezdődhetnek az át
szervezési munkálatok.

Uj lakásrendelet készülő
ben. A szanalási törvény kihirde
tése után újabb lakásrendeletet ad 
ki a kormány, amely most már 
az arany lakbér alapján lesz el
készítve. Az uj rendelet valószínű
leg még c hónapban megjelen és 
intézkedik már a május 1-i lak
bérről, amely a békelakbér 10%-a 
lesz aranyparitásban. Ebből 7° „ a 
lakbér, 2" (1 a kincstári haszon
részesedés es 1*' 0 a közüzemi 
pótlék. Irányadó az 1917. évi no
vemberi negyedre fizetett bér. Ezt 
aranykoronának tekintetik és ez 
lesz számítási alpul véve. — Az 
aranykorona indexszama hír sze
rint 16.00* > szeres lesz. Az üzle
tek bérc 1917. nov. 1 i aranyér
ték 18ü/o a. Kincstári haszonrésze
sedés az alapbér 1 4-ed része, 
vagyis megmarad 25%-nak Az 
uj rendelet könnyítéseket hoz az 
építkezés terén is

— Felhívás 1 Felkéretnek mind
azon géptulajdonosok, kik gőz
erővel dolgoznak, hogy a fesz- 
mérőknek (manometter) felülvizs
gálását, vagy esetleg javítását és 
azok pontos ellenőrzését még idő 
előtt eszközöljék, hogy a netán 
később összegyűlendő munkaiatok 
alatt üzemzavart ne szenvedjenek. 
Különösen a cséplőgéptulijdono- 
sok figyelmébe ajánlom. A felül
vizsgálások bármikor történhetnek. 
Első Mohácsi Miiszaki Üzemnél, 
Schiiffer Károly technikus, Deák
tér 143. szánt.

— Émausz. Mohácson ősi szo
kás a Husvét másodnapi kirán
dulás. Dacára a hetes esőnek, 
erre a napra csodálatosképen be
dugultak az ég csatornái, verőfé

nyes tavaszi napsugár tört keresz
tül az úszó felhőkön. Ez a ked
ves jövevény kicsalt mindenkit a 
természet ölére. Hangos volt a 
mezó, erdő, de leghangosabb a 
sző lóhegy tájéka A hetek óta 
tervezett ifjúsági kirándulás is va
lóra válhatott A Petőfi-gárda tel
jes számban vonult fel, hosszú 
kígyózó menetben Krosits Sándor 
gyönyörű szőllőjébe, ahol vidám 
enek és ropogós magyar csárdás 
mellett vigadt az ifjúság. A ven
dégszerető házigazda és kedves 
neje mindent megtettek, hogy fe
ledhetetlenné tegyék ezt a napot. 
F.z teljesen sikerült is. - - Csü
törtökön a gárda a selyemfonót 
Kis igazgató és az Alt-bőrgyárat 
Alt Gyula tulajdonos kalauzolása 
mellett megtekintette, ahol sok 
tanulságos dolgot látták. A pécsi 
kirándulásra 25 ifjút visz magával 
a Kör igazgatója, akik részére 
kedvezményes utazást és ellátást 
igyekszik szerezni.

— Baleset. Csütörtök délután 
a Joszt gépgyárban könnyen vég
zetessé válható baleset történt 
Heim József 17 eves segéddel. 
Egy 300 kg súlyú szijhajtó ke
rék a lábára billent és bal lábá
nak alsó szárát eltörte. A kórház
ban ápolják.

— Halló I Kerékpárosok ügyei
mét felhívom arra, hogy nem ra
gasztok vagy foltozok ezentúl 
belső vagy külső gummikat, ha
nem vulkanizálok, mely pénzmeg
takarítás szempontjából előnyös. 
Bármily szakadás vagy hibás re 
székét azonnal eltüntetek és helyre
igazitok. Külön alsórészeket és 
ragasztókat tartok raktáron. Első 
Mohácsi Miiszaki Üzem, Deák
tér 143. Telefon 83. Cégtulajdo
nos : Schiiffer Károly, technikus.

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

— Férfi szövet különlegességek 
Steril Testvéreknél megérkeztek.

Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. április hó 18 tói 
1924 április hó 25-ig. Születések : 
Balog Ilona, Patkó Erzsébet Ilona, 
Gorjanácz Anna, Kovács Katalin, 
Kersics Antal, Babos György, 
Drcnka István, Horváth Erzsébet, 
Angyal Anna, Ábrahám József, 
Antii Erzsébet. !fázfis.ságkötés : 
Bolhás József és Uglik Jozefa. 
Halálozások: Kanizsai András 
72 éves, Auber Ede'82 éves, özv. 
Atyimovics Lukácsné 82 éves, 
Kósza Mátyás 77 éves, Kiss Fe
renc 32 éves, Burány Katalin 12 
hónapos, Fonód József 39 éves.

Mohácsi Levente T. E.— Test
vériség S. E. 10 : 0 (2:0). Az 
ismert piros dresszben az ideá
lisan szép testű, nyúlánk fiukból 
álló Levente együttes — kirívó 
ellentétben a Testvériség alkalmi 
csapatával már fizikailag is 
annyira felette állt ellenfelének, 
hogy nagyarányú győzelme egy 
pillanatig sem volt kétséges. A 
mérkőzés meglehetősen egy

hangú, léleknélküli, — igazi $ze. 
zonnyitó mérkőzés volt. A Test' 
vériség el nem kerülhető vere. 
sége tudatában, a Levente á 
gyenge ellenállás következtében 
nem igyekeztek belefeküdni. Az 
első félidő még csak nyújtott 
néhány szép pillanatot, a máso
dik félidő azonban teljesen ella
posodott. Az ilyen mérkőzések 
csak ártanak a csapatok a játék
tudásának és a közönségnek is 
elveszik a kedvét attól, hogy a 
szó-szoros értelmében feláldoz
zák* délutánjukat. A tavaszi sze
zonnak sokkal komolyabb, érde
kesebb sporteseményeket kell 
nyújtania. A < Testvériség t-ből 
Bacsányi és a bal back játszot
tak elfogadhatóan. A «■Levente* 
játékosai talán a gyenge ellen
állás következtében nem mutat
tak olyan tudást, amilyent elvár
hattunk volna tőlük. Vattay né
hány szép beadása, Szabiár és 
László erélyes lövései, Hemrich 
nyugodt halfjátéka azonban so
kat igérőek. A közvetlen véde
lem nagyon kevés munkáját jól 
végezte. Szűcsnek lefutásaiból 
hiányzik az erő, a beadás pilla
natában megtorpan; a tréninge
ken sokkal szebben szokott ját
szani. Schmidtől egy pár handset 
kivéve, semmit sem láttunk. Biró: 
Dorn Sándor jó volt.

A DVAC. csapata nyerte a 
húsvéti dijat Pécsett; a PVSK-át 
3 : 0-ra, a PSC-ét 1 : 0-ra verve. 
A DVAC a közel jövőben a Le
vente vendége lesz, mert a MLSz. 
kötelezte arra, hogy tartozásának 
a Leventével szemben tegyen ele
get. A mohácsi egyesületek pél
dát vehetnek a DVAC-tól, kik 
tisztán annak köszönhetik ezen 
előretörésüket, hogy csapatuk a 
legtöbbet trenírozott a tavaszban, 
mig a PSC és PVSK pálya hiá
nyában nem folytathattak ilyen 
szorgalmas tréninget.

A Mohácsi Levente T. E. in
tézője újból figyelmezteti a játé
kosokat, hogy a tréningek min
den szerdán és pénteken tartat
nak. Rossz idő esetén, a pálya 
megkimélése szempontjából a tré
ningek elmaradnak. — Vasárnap 
d. u. 2 órakor Levente 1. és Le
vente ifjúsági tréning.

7ERKE/ZT0I
ÜZENETEK

II. Németbóly. Kicsit megfésülve, de 
közöljük. Köszönet!

U. T., Mohács. Honnan tudja ? Még 
gondolatunktól is távol volt az a csa
lád, mely magára vette, a melyre pedig 
vonatkozott, az észre se látszik venni. 
Hát ilyen félreértések ellen nem lehet 
védekezni.

K. M., Pécs. Az uj beosztás ötlete 
teljesen a Ripi érdeme, a technikai ke
resztülvitelt is ő eszközölte. Mi már a 
korral járó megcsontosodott konzerva
tivizmusunkkal ily újítások iniciálásába 
nehezen mennénk bele. A fiatalok joga 
ez, mert övék a jövő.

Szittya magyar, Mohács. Köszönjük, 
de csak a jövő számban hozhatjuk. 
Csütörtökön vettük kézhez s ilyenkor 
már ily terjedelmesebb dolgot elhe
lyezni nem tudunk.

Laptulaidonos és kiadó :
F R 1 0 R í C H OSZKÁR.
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MIRDETÉ/ÉK
Köszönetnyilvánítás.

jóakaróimnak, akik Isten- 
hen boldogult édes atyám 
tégso tisztességén való meg
jelenésükkel és részvétnyihá- 
nitásukkal az elhunyt iránt 
érzett Jó indulatuknak és ba
rátságuknak kifejezést adtak, 
ezúton Is hálás köszönetét 
mondok-

AUBER TIVADAR Dr.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok kik felejthetet

len drága ferjem, illetve 
atyánk

Peck Gusztáv
elhunyta alkalmával mélysé
ges fajdalmunkat részvétük 
kifejezésevei és a temetesen 
való megjelenésükkel enyhí
teni igyekeztek, fogadják há
lás köszönetünket.

Mohács, 1924 április 24 
.4 gyászoló család.

Pl*

Hirdetmény.
Az elöljáróság figyelmezteti az 

lózókat, Iiogy az 1923. évi VII. 
t.-c. 19. § a értelmében az együt
tsen kezelt közadók második 

negyedének fizetési határideje 
május hó 15-én lejár. Minden 
adózó saját jól felfogott érde
kében - igyekezzen minél előbb 
fizetési kötelezettségének eleget 
tenni, mert a jelzett határidő el
mulasztása havi 10° o-os adópót- 
lék és a végrehajtási eljárás al- 
ka mazását vonja maga után. 
Negyedévenként fizetendő, tehát 
most esedékes: a házadó, kincs- 
‘ári liázhaszonrészesedés, társulati 
adó, jövedelem- és vagyonadó, 
varmegyei útadó és pótadó, általá
nos kereseti adó, községi pótadó, 
közmunkaváltság, kéményseprési 
dij és apaállatfentartási járulék.

El ül járóság.

Forgách Pál
kovácsmester

Első Mohácsi géperőre berende
zett kovácsmőhelye.

Készítek mindenféle ruga
nyos és gazdasági kocsikat, 
személy- és teherszállításra 
versenyképes áron. Lóva

salást szakszerűen.
Használt ruganyos kocsikat 

újakért becserélek.
===============

r.r- - - - - - - - - - - 1
| A „Mohácsi Hírlap"

Baranyában a legtöbb 
peldanyszámban meg

jelenő hetilap, tehát

hirdetései
^feltétlenül eredményesek.

J

nyilttér.
A e rovatban foglaltakért nem vallal 

\ .-ló-.-éget a szerkesztőség.)

*

I

minden második héten tizem- S 
ben lesz A fiirészelések elő- x 
jegyzés szerint sorrendben í 
történnek. A fát kérjük min- 8 
dcnhol felölezni. Előjegyezni * 

G0VN1K mosodában lehet, I
Árok-utca 98. sz. alatt. *

Házeladás
Barát-utca 373. számú HÁZ 
szabad kézből eladó. Érdek

lődni lehet:

PUCH MÁTYÁS cipésznél.

I
!

A MELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt 

Linóleum ...MARX-fele Borostyán d'<" 
Zománc iaKL

Marx-fele zomanclakk 
konyha és kerti bútorokra. 
Padló (parkett) tényesitö és 

padlóbeeresztó paszta.
Gyógycognac,likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

Házeladás.
Matkovics Mátyásné szül. Bodis 
Erzsébet Kölcsey-utca 1247. sz. 

háza eladó.
A feltételek megtudhatók dr. 
CVENITS ANTAL ügyvéd Kos
suth Lajos utca 10. szám alatt 

levő irodájában.

5)rz~-----  ------------------------
Jó munkás varott 

és szeges 

cipészsegédeket 
felvesz

Pazanrek József
cipészmestsr.

±9
Egy eredeti nagy Singer 

csolnakos varrógép 
csipésznek vagy szabónak al

kalmas, eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Eladó
a Munkás-utcában egy 2 szobás, 
konyhás mellékhelyiségekkel 

bíró ház. Érdeklődni
Engel Mórnénál,
Eötvös-utcában minden dél
után 1 _.l órától 1 >3 óráig lehet.

to<ía"""K
FŰHRER GYULA 

fényező és kárpitos. 

ELADÓ 

35- 40 mm.
I-ső rendű fűszéna.

Cim a kiadóhivatalban

Özv. Szívós Antalné |
aórás, ékszerész

Király-utca 195 (Nagyvásártér.)

Bérmálási ajándékok
nagy raktára, melyet a n. é. közönség mindenkor vételkény
szer nélkül megtekinthet. Raktáron vannak mindenféle zseb
órák, arany, ezüst, double, és alpacca áruk, úgyszintén rö
vid és hosszuláncok, férfi arany, ezüst, double, nickel és bőr 
óraláncok, alpacca, ridikülök és cigaretta szelencék, ezüst 
szipkák, olvasók, kézelőgombok, arany-, 
fülbevalók, gyűrűk, amulettek. Minden ela
dott zsebóráért / évig jótállók. Tört arany, 
tört ezüst, arany-, ezüstpénze<, érmek be

váltása a legmagasabb napi áron.

ezüstkarkötők,

;8»;

Első Mohácsi
Deák-tér 143.

Cégtulajdonos: SCHAFF

----------■— .. 1
Műszaki üzem

Telefon 83.
ER KÁRORY technikus.

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

Vállalok, gyártok és javitok: 
mindennemű villamos berende

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

%
F F

» í i
&
&

a fiukat és leányokat jó járású 
órával, gyűrűvel, függőkkel, nyaklánc

cal, Mária amulettel lepjük meg. 
Különösen ajánljuk 

KEMÉNY BÉLA
MÁV. órás, speciális óraüzletét 

PÉCS,
Jókai-tér 6. szám (Radocsay féle vendéglő melett.)

S!

Hirdessen 

a Mohácsi Hírlapban’ 
Előfizetéseket és hir
detéseket a Mohácsi 
Hírlap részére felvesz 
a kiadóhivatal (Telei. 67.) 
es Zsuzsits tőzsde.
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Vállalunk épület es bu 
tormunkákat. Bútorokat 
a legegyszerűbbtől a leg- 

művésziebb kivitelig

Szolid árak!
IS

Eladó
a kölkedi határban 
2000 négyszögöl 

szántó
Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
25-30 méter széna.

Cim a kiadóhivatalban.

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

gazdasági kirendeltsége. 
Telefon: 133.

egy börfedeles hintó 
és egy homokfutó.

HOLICSKA JEIASÖ

kocsifényezö és kárpitos.

GAÜSER JÓZSEFI 
| mű- és épületlakatos K 

| Mohács |
Mozgó Színház mellett. ’

Vállalok díszes vaskapuk, s 
vasrácsok, vasablakok, pince g 
és egyéb vasajtók, uj kutak, S 
uj épületek felvasalását és » 
díszes takaréktüzhelyek jót- g 

állás melletti készítését.
Szőllőpermetezők javítása g 
gyorsan és pontosan esz- E 

közöltetnek. ’<

* * ♦ ♦ * ♦* * ★ * ♦ * * ♦ ★ * ♦ * ♦ * ** * ♦ * * * *

A kék csillaghoz.

STERN TESTVÉREK
MOHÁCS. (Hoffmann-féle ház)

**************»♦♦***♦***
♦ Legolcsóbb bevásárlás! forrás!
**
*♦♦
♦♦
*
♦***jk**Jk*
Jk************************

■B

Ajánlják dúsan felszerelt 
raktárukat vászon, schif- 
fon, festő, carton, bar- 
chet, női- és f--i fi szöve
tek. zeugoK, stb. cikked
ben a legolcsóbb szigo
rúan szabott arak mellett.

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

Cim a kiadóhivatalban.
- - - - - - - - - - - - K i

1

A legfinnyásabb asszony is 
meglepődne azon a ragyogó tisz
taságon, mely az UHU pótkávé
gyárban uralkodik. Csudával ha
táros mechanikai készülékek 
mossák, vágják, pörkölik, őrölik 
a cikóriagyökérből a három csil
lagos UHU cikóriakávét. Tegyen, 
ha ugyan már nem tett kísérletet 
a három csillagos Uhu kávéval.

Kőbányái Polgári Seríozö és Szent 
István Tápszermüvek R. T.

f
I8BLTZ8B EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS Telefon 128.

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

ápolja az arcát 
Raktáron vannak továbbá : 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár:
Kölnivizekben és illatszerekben.

2 kiló használt rongyért 
1 kiló finom kenyérlisztet ad 
Landaner gőzmalom, Mohács.

! FT anAM a Széchenyi-téren 
I uLnuvin levő 1031. számú 
| egyemeletes uj házamat és 
| VVQ7i?í egy nagy telekkel 

i LuL La bíró földszintes 
. házat, lehetőleg főbb utvona- 
i lakon. Bővebbet:

j Sperl Jánosnál.
L.. 

ELADD
a mohácsi határban a város 
közvetlen közelében 10 katasz- 
trális hold elsőrendű rét, ked
vező fizetési feltéielek mellett.

Cim a kiadóhivatalban.

Vasárnap délután 
azaz április 27-én 

csak SCHMIDT gyógyszertár 

lesz nyitva.

E héten csak SGHAUDT 

gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

1 pár keveset használt női 
magas 

fűzős cipő 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

Egy könnyű

S w a n sS olin 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

A szent bérmálásra
mnagy választék érkezett Rónic* 

János órás és ékszerészhez, tehat 
nefelejtse el megtekinteni vételkeny- 
szer nélkül az erre célra jött 
ékszereket, u m. arany női és férfi 
zsebórák, aranygyűrűk, függök, 
láncok, amulettek, karcsattok stb.

nagy választékban kaphatók

RÁNICS JÁNOS
ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZNÉL MOHÁCS.

11

Piaci árak:
a szerda: hetipiacon

• • • • 300 OOQ K
• • • • 230.000 k
: ■ • • .250 000 <

Búza 
Zab 
Rozs 
Tengeri morzsolt uj 220.000 < 
Árpa .... 240.000 |
Bab .... 520 QOO < 

43-as fűzős terffeijjj 
300000 K ért eladó

Megtekinthető a kiadóhivatal^ 

Stentsui köbeiébe? 
1700 □-öl jókarban ievö szolt 
eladó. — Bővebbet: 

_ _ _ _ _ Szabiár Andrásnál.

CSERNAY0LGY1 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyclem- 
zési bizonylata alapján kitűnő aszta,i 
és borviz. Hathatós szomjcsillapit, 
Óvszer fertőző betegségek ellen. - 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács

Mérlegképes könyveli)
délutáni órákra ajánlkozik.

Cim a kiadóhivatalban

Első Mohácsi Miiszaki Őzt® 
JAVÍT író és varrógépét. 

KERÉKPÁRT. 
FEGYVERT.
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRÖT.

Kerekpár alkatrészek és villanj- i 
cikkek raktáraSchaffer Xárol

technikus.

^EZERÉDY Kerékpár
Fegyver_ ISTVÁN

MECHANIKUS 
FEGYVERMÜVES

JAVITKS
ELADÁS
GUMMIK 
alkatrészek 
ELADASA

JAVÍTÁS 
elad*s 
barhitas 
ÁGYAZÁS

TT‘11 SZERELÉSVillany»»
TT r r ELADÁSAVarrógép

ÍRÓGÉP javítás

LÓPOB 
BENZIN 
GÉPOLAJ stb

FRID ICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


