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Kapuzárás után.
Péter és Pál napjan htva- 

taiosan is bezáródtak az isko
lák kapui és az „öreg" diá
kok ajkáról felharsan a búcsú
dal: „Ballag már a vén 
diák . •

Egy határkő ez a nap, a 
melytől a szétágazó utak so
kasága vezet s igen sokan 
tanácstalanul, vagy legalább 
is habozva nézegetik az utak 
sokféleségét és kérdően néz
nek a ködös jövő felé, váj
jon melyik a jobb, melyik 
vezet a boldogulás révébe?

A polgári iskola feladatáról 
szerelnénk itt ez alkalommal 
egy két szót szólani. a mely
nek célja, mint részben ne
vében is kifejezésre - jut: a 
polgári osztálynak nevelni 
hasznos tagokat.

A tanterv es a tanítás is 
ehhez a célhoz alkalmazko
dik. de legtöbbször maguk 
a szülők nem alkalmazkod
nak hozzá. A polgári isko
lába csak takarékosságból 
járatják gyermekeiket és 
utána a gimnázium, reál
iskola, vagy más oly iskola 
következik, a melynek vége 
egy díjtalan és tiszteletbeli 
segédfogalmazói asztal, vagy i 
más hasonló még hosszabb ' 
cimü, de kispénzű hivatal
noki állás.

Vannak ugyan ez ellen is 
kivételek, sőt újabban ezek 
mind gyakoriabbak, de még 
mindig nem annyira általá
nosak, a mint ezt az élet 
megkívánná.

A „tekintetes úrrá", hiva
talnokká való nevelés külö
nösen a keresztény családok 
szokása. Nem kérdezik meg 
a fiút, van-e hajlama hozzá, 
nem nézik meg alaposan, hogy 
a tehetsége hova vonzza, a 
cél: különb „urat" nevelni 
az apjánál.

Ezt a célt azután el is 
értük. Az iskolákat úgy 
ahogy, sok nehézséggel és 
n'ég több protekcióval át
vergődött ifjakból annyi urat

neveltünk, hogy a „B" lis
tától egészen a _Z“ listáig 
minden szériát ki tudjuk töl
teni vele.

Iparosnak. kereskedőnek 
csak az került, a ki nem 
tanult. Mumusként, mint a 
legfélelmesebb, legijesztőbb 
nevelési eszköz szerepelt a 
családban az, hogy: „inas
nak adunk, ha nem tanulsz."

És meg is teltek De csak 
azt, a ki nem tanult. A 
véve pedig az lett, hogy 
tanult, igazán szakképzett 
kereskedő csak zsidóban van. 
egy két fehér hoiló kivétellel

Lehet-e, szabad-e ily ne
velés után csodálkozni, hogy 
a zsidóság kezébe került 
egész kereskedelmünk és ipa
runknak is a kézműipar tó
gáimat túlhaladó része is?

Mohácson is tudunk egy 
egész sor üzletet, sőt mond
hatjuk Mohács legviragzóbb 
üzletei mind, hol érettségi
zett főnökök állanak a pult 
mögött és vezetik, tovább 
fejlesztik apáik üzletét

Ezt megváltoztatni pedig 
semmi jelszóval, semmi agi- 
tációval, még egy esetleges 
ébredő kormány nyal em lehet.

Az ut a keresztény keres
kedelem megteremtéséhez, a 
kisipar és nagyipar uralásá
hoz csak egy : Ne szégyel- 

I jük a rőföt, az ollót és a 
bőrkötényt fiaink kezébe és 
eléje adni. Irtsuk ki a hamis 
fogalmakat a társadalmi élet
ből. mert egy jól menő üz
let tulajdonosa van mindig 
olyan ur. mint egy járásbiró, 
még ha nem is kaszinótag!

Kapuzáráskor a legalapo
sabb meggondolásra ajánljuk 
e sorokat úgy a szülőknek, 
mint a válaszút előtt álló 
keresztény magyar ifjúság
nak. A szülők vizsgálják 
meg gyermekeik lelkét, haj
iamat, a fiuk önmagukat és 
ha csak egy szikranyi von
zódást is találnak, ereznek a 
pult mögé állani. vagy szer

számot venni a kezükbe. — 
tegyék meg!

Ke higyjék azt. hogy a 
keiesztény nem alkalmas 
ezekre a pályákra, ne higy
jék, hogy’ az élelmesség, az 
üzleti szellem a vérében 
van valakinek, mert élel
messé az életkörülmények 
teszik az embereket, de azzá 
teszik a nevelés és a tanítás 
is, ha ez rendszeres

A Duna fekete napja.
Egy társaságban igen találó 

megjegyzése volt egy idősebb 
urnák a vasárnapi dunai esemé
nyekkel kapcsolatosan, hogy: a 
Dunának fekete napja volt teg
nap . . .

Vasárnap délután három he- 
lv'-i is katasztrófának indult a 
Lmna haragja; ezek közül az 
egyik halálos volt, a másik kettő
nél pedig az utolsó percben si
került az életnek megmenteni az 
áldozatokat.

A halálos végű fürdés áldozata 
Grosch Ádám nagynyárádi szü
letésű asztalos inas, aki Schaub 
asztalosnál tanonckodott. Vasár
nap délután, a mikor elment ha
zulról, még a lelkére kötötte mes- 
ternéje, hogy mindenhova men
jen, csak a Dunába fürdeni ne. 
Mégis odament. Társaival a szi
geti oldalon fürdeni kezdett és 
csakhamar elkapta az ár az úszni 
nem tudó fiút és magával rán
totta, hogy többet fel se vesse 
magából. Napokon át keresték, 
mig végül szerdán nagynehezen 
találták meg.

A másik eset szintén egy inas
gyerekkel történt, aki a vízben 
lubickoló pajtásainak még oda
kiáltott, mielőtt a vízbe ment, 
hogy:

— Húzzatok ám ki, ha elkap 
a viz!

És alig, hogy kimondta, a má
sik percben már fuldokolni kez
dett s csak nagynehezen sikerült 
kimenteni és az életnek mester
séges légzéssel és masszázszsal 
visszaadni.

Ugyanaznap kora délután egy 
fiatal házaspár is majdnem a 
Duna áldozata lett. A D. G. T. 
társaság egyik tisztviselője rán- 
dult ki Pécsről a feleségével és 
átmentek a szigeti oldalra für
deni. Mind a ketten kitűnő úszók 
voltak, a mit a szemtanuk is bi
zonyítanak s mégis majdnem a 
halálukat lelték a Dunában. Iga

Mi nem hisszük, hogy a 
magyar nem tudna jó keres
kedő lenni, mert a keresz
tény magyarságban is meg 
van mindaz a képesség, ami 
ehhez a pályához szükséges, 
csak öljük ki belőle nevelés
sel az „ur" téves fogalmát 
és azt a tunyaságot, a mit 
az „En magyar nemes va
gyok!" levegője beléje oltott.

zán csak egy véletlennek köszön
hetik, hogy életben maradtak s 
ez a véletlen ez alkalommal Ooda 
István nagyközségi tisztviselő 
volt, aki ép a fürdőzők mellett 
kötött ki csónakjával. Az esetet 
ő maga a következőkép me
sélte el:

— Kora délután — úgy 1 óra 
lehetett — mentem át egyedül 
csónakon a szigeti oldalra és egy 
ismeretlen fürdőző társaságtól 
úgy négy lépésre kötöttem ki. 
Az evezésben kifáradva, a csó
nakban maradtam s pihentem. 
A fürdőző társaságban két férfi 
s egy nő volt, de az egyik férfi 
csakhamar eltávozott. A másik 
pár percre rá a vízbe ment és 
úszott, fürdőit. Minden mozdu
latán látszott, hogy jó úszó. 
Hívta a feleségét is a vízbe, aki 
be is ment. Alig, hogy a mé
lyebb vízbe ért, segítségért kez
dett kiáltani, mire az ura egy-két 
tempóval hozzá úszott. A másik 
percben rémes látványnak lettem 
szemtanúja. Az asszony a két 
karjával elkapta az ember karjait 
és ezzel természetesen megaka
dályozta urát is az úszásban s 
mind a ketten rémült kiáltozás
ban törve ki, fulladozni kezdtek. 
Hamar kiugrottam, eloldoztain a 
csónakomat, a mi izgatottságom
ban csak nehezen sikerült, azután 
meg zátonyra került a csónak, 
amit zavaromban csa < nagynehe
zen tudtam kiszabadítani, de az
tán egy-két lökéssel már a ful
doklók irányában voltam. Éppen 
a csónak mellett vetette fel a viz 
őket és az asszony haját el tud
tam kapni. Ketten voltak s igy 
csak nagynehezen és csak any- 
nyira tudtam felhúzni őket, hogy 
a vizszinen tartsam az ember
párt annyira, hogy legalább le
vegőhöz jussanak. A mikor eny- 
nyire voltam, körűi néztem, de 
senki sem volt a közelben s te
hetetlenül volíam ott velük, mert
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eloldott csónakommal együtt vitt 
a víz bennünket. Jó pár perc telt 
el, a mikor sokác gyerekek tűn
tek fel a parton, a kiket ikiálto- 
zással magamhoz hívtam s a kik 
aztán kihúzták a csónakot és se
gítették a két aléltat is kivon
szolni a partra. Itt aztán lassan 
magukhoz tértek, de még annyira 
magukon kívül voltak, hogy szó 
nélkül ott hagytak és elmentek. 
Csak visszafelé menet beszéltem 
aztán velük, és a hölgy elmon
dotta, hogy bár jó úszó, már 
egy ízben volt baj vele és most 
ez jutott eszébe, mikor a vízbe 
ment. Ennek a hatása alatt nem 
tudott úszni s magatehetetlen ül 
merült a viz alá és igy történt 
aztán a szerencsétlenség

*

Eddig volna a vasárnapi kró
nika. Most pedig tisztelettel kér
dezzük, hogy mit szól ehhez az 
illetékes hatóság? Szabad-e en
nek megtörténni és mentség-e 
az esetleg, hogy a megfelelő ren
deletek* ki lettek adva ?

Nem gondolják e, hogy rende
let helyett gondoskodni kellene 
megfelelő dunai uszodáról, a mi
kor aztán a fürdőzők 90' t)-a oda 
menne és a szerencsétlenségek 
száma a minimumra csökkenne? 
Mert a fürdéstől bizony könnyen 
el lehet tiltani az embereket, de 
kevesen bírják azt ki, ismerve a 
veszélyeket is, hogy a kínzó hő
hullám elől a Duna mellett ne a 
Duna habjaiban keressenek eny
hülést. Az embereket természetes 
ösztönük viszi a fürdésre és le
hetetlen állapot az, hogy egy 
dunamenti 16.000 lelket számláló 
városnak ne legyen egy fürdője. 
Ha a magántőke tálán nem ta
lálja meg a számításait egy ilyen 
fürdő létesítésével, akkor igen is 
a hatóságnak kell keresni módot 
arra, hogy azt feláll.ttassa, mert 
csak igy fog tudni rendeletéinek 
érvényt szerezni, hogy a «sza
badban való fürdés tilos *

Az idei nyáron már bizony 
kissé késő erről beszélni. De 
figyelmébe ajánljuk a hatóság
nak, hogy a jövőre való tekin
tettel már most gondoskodni kell 
valami megoldásról.

— Irodalom. < Mohácsi Társa
ság. címmel a Pécsi Színházi 
Elet filiájaként Bálint István szer
kesztésében egy kis folyóirat je
lent meg színház, sport, társaság, 
irodalom, kritika tartalommal. — I 
Erős ambícióról tanúskodó vál
lalkozás ebben a betüdrága vi- | 
lágban, de annál elismerésre mél
tóbb. Az első szám igen gazdag 
tartalommal a hét folyamán hagyta 
el a sajtót s hangjában olyan nap
sütéses derű ömlik el, minőt a 
szerkesztője s munkatársai fiatal, 
gondtalan leikétől vártunk. Beve
zető cikket </r. Popper Manó irt 
hozzá, de többi közleményei is 
mind elevenek, színesek és élvez
hetők. Kívánjuk kollégiális sze
retettel, hogy a «Mohácsi Társa
ság* ne csalódjon a mohácsi 
társaságban és a vállalathoz fű
zött reményei teljesüljenek.

A Mohácsi II. Lajos Múzeum
nak Kovacsics Etel 20 drb régi 
pénzt, Deli Janosné sz. Csömör 
Julianna pedig egy 100 forintos 
Kossuth bankót ajándékozott, a 
mit a vezetőség e helyütt is kö
szönettel nyugtáz.

MOHÁCSI HÍRLAP

TÁRCA
Közelgő évforduló.

Még két hét és eljön tízéves 
évfordulója a rettenetes világ
háború kitörésének. Emlékezzünk 
vissza azokra az időkre, melyekbe 
e rettenetes kataklizma esik. Az 
elejében csupa jóslás, reményke
dés, jövendölés volt. Beszélték, 
újságok újságolták, hogy a meck- 
lenburgi Wismarnak a Szentlélek- 
ről nevezett kolostorában az 
egyik fal lebontása alkalmával 
egy régi biblia tűnt elő, amely
ben egyik elsárgult pergamen
lapján profetikus feljegyzések vol
tak. A pergamenlapot berámáz- 
ták és a wismari városházán 
üveglap alatt őrzik. Az irás 1701- 
ből származik és valami elmene
kült baráttól ered. Tárgya a nagy
háború, a melyről már annyi jö
vendőmondás kelt szárnyra. A 
régies n miét nyelven irt feljegy
zés magyar fordítását itt adjuk 
a nélkül, hogy authenticitásához 
bármi megjegyzést fűznénk:

Uram, könyörülj meg né
peden, a mely mindinkább elfor
dul Tőled. Lerombolja kolosto
raidat, kipusztitja szerzetes ren- 
deidet. Eltulajdonítja a Te erődet 
és kisajátítja önző céljaira. A mi
kor a pápai szék üresen fog 
állni, Európái félelmes fenyítések 
látogatják meg. A gonoszság, 
rágalmazás és gyűlölködés fel
bujtanak egy kis fészket. Az égést 
fejedelemgyilkosság fogja láncra 
lobban tani. Hét állam támad fel 
egy kétfejű és egy egyfejü madár 
ellen. Á. madarak szárnyaikkal és 
karmaikkal védelmezik meg jogai
kat. A középen levők közül egy 
fejedelmet, aki a túlsó oldalról a 
lovára, az ellenségek egész gyű
rűje fog körülvenni. A monar
chiák jelszava ez lesz: Istennel 
előre ! Isten mindenhatósága mel
lettük fog állani és győzelemről 
győzelemre vezeti őket.

Kelettől Nyugatig egy nagy 
birkózás fog végigvonaglani és 
nagyon sok ember megsemmisül. 
A kocsik lovak nélkül fognak 
tova száguldani. Tüzes sárká
nyok röpködnek a levegőben, tű

Üzenet*)
Irta: Kdrpáthy Piroska.

Üzent az Olt, a Szamos, a Maros 
Minden hullámuk könnytől zavaros;
Halljátok-e, ott túl a Tiszán,
Mit zúg az Erdő ott fent a Hargittán 
Mit visszhangoznak a csíki hegyek 
S Erdély egén a szálló fellegek ?
Ez itt magyar föld volt, az is marad, 
Tiporhatják bár idegen hadak;
Csaba mondája uj erőre kél. 
Ha ember nem segít, segít a szél.
Segít a szél, a tűz, a csillagok, 
De mi nem leszünk más, csak magyarok 
Ha szál a kiirt, egy szálig felkelünk, 
Halott vitézek lelke jár velünk;
Előttünk száll az ős Turul tnadát 
Es nincs gát és nem lesz akadály;
Ember, pokol, ha ellenünk szegül :
A székely állja rendületlenül. . .

*) Szerzőjét az oláhok e versért 
i magyarság e vértanúja.

Üzenték a gyergyói havasok: 
Meg vannak-e még a régi fokosok ? 
Elő velők ! jertek, segítsetek!
Rabló hordák víjják a végeket, 
Hollók, keselyük, tépik a szivünk, 
Ha nem harcoltok velünk: — elveszünk! 
Honszerzö ősök sújtó átka vár, 
Ha elvesz az erős magyar határ.
S ha rablóknak ítél a világ, 
Majd mutatunk neki újabb csodát : 
Megindulnak mind a székely hegyek, 
A székely föld nem terem több kenyeret.

! Elhervad mind az illatos virág. 
Mérget terem a gyümölcsös faág; 
Vizek háta nem ringat csónakot, 
Székely anya nem szül több magzatot. 
Vadon, puszta lesz a termő vidék, 
S ha tanúságul még ez sem eleg, 
.4 föld megindul, mennybolt nugszakad, 
De Erdély földje csak magyar marad!

felakasztották. Eiatal székely tanítónő volt a

sét és kénét okádnak. Városok 
és falvak tűnnek el a földsziné- 
ről. Az emberek mindezt tehetet
lenül fogják szemlélni. A nép 
hallani fogja az isteni intő szó
zatot, de Isten elfordítja tőlük 
arcát.

— Három évig és öt hónapig 
fog tartani a felfordulás. Nz 
éhség, a járványok és a pestis 
sok embert kivannak maguknak 
áldozatul. Eljön az idő, mikor 
nem tudsz sem eladni, sem vá
sárolni semmit. A kenyeret is 
jellel látják cl és úgy osztják 

. szét. A tengerek is vörösek lesz
nek a vértől. Az emberek a ten- 

\ gerek aljára költöznek és onnan 
leselkednek zsákmányaikra. A hét
csillag népe is bele fog avatkozni 
a birkózásba, a szakállas nemze
tet hátba támadja és elfordul a 

i középen levőktől. Az egész Alsó- 
rajna megrendül, de nem fog 
összerogyni, hanem állva marad 
az idők végéig. A tengerben álló 

: országot királyával együtt telje
sen leverik és a nyomor legalsó 

\ fokára sülyed. A szakállas nép 
; még soká fennmarad. N/. összes 

népeket áj járják a szenvedések 
és mindnyájuk forrongásban lesz.

A győző keresztet visel. Négy 
soktornyu város között történik 
meg a döntés. Ott áll egy ke
reszt két hársfa között. Itt borul 

i majd térdre a győző és kitárt 
j karokkal mond imát. A háború 

el fogja söpörni a vallástalanság 
■ minden faját és visszaáll az iste

nes rend az egyházban, államban 
és családban egyaránt.

A háború akkor kezdődik, mi
kor a kalászok éretté telnek, tető- 

; pontját akkor éri el, a mikor a 
cseresznyefák harmadszor borul
nak virágba. A békét a fejedelem 
Karácsonykor fogja megkötni.

♦
i

A végében fájó lemondással 
vegyesen önbiztatgató sóvárgás, 

i néha régi dicsőségeink emlékei
ből ki-kicsillanó kesernyés fel
buzdulás, mely rajongókat és 
mártírokat nevelt. Ilyen az alábbi.

A „Blaumontag"
o •

A minap a dunaparton 
helybeli, derék, szorgalmas gép. ? 
gyárossal találkoztunk, aki szó- 
katlanul idegesen, epéshangU|at, 
bán járt ott fel s alá. Érdeklő, 
désünkre elmondta, hogy végte- 
lenül elkeseríti, hogy otthon üze- 
mét csak fél erővel látja műkö
désben, mert hétfő van és mun
kásainak fele Blaumontágot tart

Meglepődve hallgattuk a derék 
gépgyárost, kit különben is ritka 
fejlett szociális érzékkel biró em
bernek ismerünk, amiről saját 
üzemében, személyes kalauzolása 
mellett volt alkalmunk meggyé- 
ződni s igy indokolt volt csodál
kozásunk, hogy az a munkásság, 
amelynek sorsáról, jólétéről ő oly 

, gyengéden, annyi atyai szeretettel 
gondoskodik, az a munkásság 

I szerzi meg ezt a bosszúságot, 
ezt az emésztő lelki tusát.

— Igen uram, — mondja ő — 
itt az aratás, e héten le is fogy, 
ezt nyomon követi a cséplés. 
Mindenki az utolsó percre hagyja 
javításait. A gyár tele van javí
tandó géprészekkel. Én jóhisze
mű lég ígérem az embereknek, 

: hogy ekkor és ekkorra készen 
lesz a munka, de mit tehetek róla, 
ha nem tarthatom be ígéretemet, 
mert a hétfői munkanap kiesik, 
az — Blaumontág.

Sötét, komor, lelki döbbenettel 
hallgattuk e szomorú kijelenté
seket. Hát ebben az őrült, lelket
lenül zsaroló világban is kerül az 
embereknek Blaumontágra?

Olló! kérem — folytatja a 
gyáros — ne tessék ám a manap 
annyira divatos szólamoknak, 
panaszos siránkozásoknak felülni. 
Mennél hangosabban jajgat valaki, 
annál nagyobb a félrevezető, 
megtévesztő, csaló szándéka. Az 
örökös bérharcok csak divat, csak 
trück, hogy annál több szesz 
folyhasson el a korcsmákban, 
kávéházakban, lebujokban. Pén
zünk leromlását is azok segítet
ték legjobban elő, kiknek csak 
mennél nagyobb összegeket hará
csolni volt a céljuk, hogy annál 
többet áldozhassanak tivornyáikra.

Hogy az állam miért késik a 
szesztilalom behozásával, azt meg
érteni nehéz. Azt a nyomorult 
kincstári jövedéket félti, melyet 
fogyasztási adókban veszítene? 
Hisz ez szörnyű rövidlátás. A fo
gyasztási adóval szemben kiszá
míthatatlan munkaidő megtakarí
tás és még kiszámíthatatlanabb 
erkölcsi haszon térülne meg.

Egy sörgyárossal utaztam mi
nap, aki elbeszélte, hogy a tavasz
féllel beutazta az összes vidéke
ket, hova sörgyártmányai be van
nak vezetve. Saját érdekeim ellen 
látszom beszélni — mondá a 
sörös — de őszinte akarok lenni, 
mert hisz az emberiség érdeke 
mégis csak előbbre való a magán
érdekeknél. Szinte ijedten láttam, 
hogy a kezemben tartott statisz
tika adatai pontosan fedik az 
illető község nyújtotta benyomá
sokat. Amekkora a község sör-
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fogyasztása, akkor a nyomor képe. 
* legnapvobb sörfogyaszto koz- 
égekbenomlatag.dűledező hazak, 

udvarok, vánnyadt, ko- 
Ln ruházatú emberek tinitek 
Lni - ahol kéthetenkint fogyott 

clI\ CcV láda sör. ott a takaros, 
ti'ZU’. rendes házak között jól- 
leuöi’ tanúskodó, derűs arcú em
berek jártak.

A gé| gyáros egesz heves len
dülettel mondta, hogy: van egy 
szén szőllőin, kedves üdülő
helyein ez, de boldogan vágat
nám ki, ha egyszer az a törvény 
jönne, hogy minden szőllő ki
irtandó, a szeszgyárak lezárandók 
és az emberek az általános, drákói 
szigorral keresztülvitt szesztila
lommal, legnagyobb ellenségük
től az alkoholtól megszabadhat
nának.

müve volt soron. Sinkó Gizella 
a feleség szerepében állt a darab 
központjában és a darab drámai 
erőtől duzzadó részleteiben ra
gyogó tehetségét az egész dara
bon végig csillogtatta. A grófot , 
Mariházy Miklós igazgató játszta 
hamisítatlan arisztokrata noncha- 
lance-al, melyhez még rekedt 
beszédorganuma is stílszerűen 
alkalmazkodott. Vasárnap (jul. 6.) 
reprizben a Pompadour ment, 
ugyanazon szereposztással. Hét
főn (jul. 7.) Stuart Mária került 
előadásra Sinkó Gizellával a cím
szerepben, a társszerepet (Erzsé
bet Anglia királynője) Kondráth 
Ilona játszta. A társulat e két ki
válósága biztosította a darab 
számára a fenomenális erkölcsi 
sikert. Az erdei jelenetnél, mely
ben a két gyűlölettől izzó ellenfél 
találkozik egymással, a lelkekbe 
markoló hatást értek el és ez 
impressiók alatt hagyta el a kö
zönség a színházat. Fekete Imre 
(Mortimer) uj jelenség, ki sokat ( 
igérö tehetséget hord magában. 
Kedden (jul. 8.) Planqette »Ripp 
van Winkle* volt repertoáron s j 
a félszázados emlékekbe ringató 
andalítóan édes melódiák kísérték < 
elő a közönséget a színházból.

Szerdán, az orosz büntanyák 
rejtelmeit tárta elénk Gorkij Ma
xim >Éjjeli menedékhely* cimü i 
drámájában. A darab csupa filo
zófia, a pszihológiai furcsaságok 
egész tárháza. Nálunk, ahol a hét
köznapi becsületesség, megszo
kott erény, idegenül hangzik a 
tolvajok, a gy.lkosok, az élet sara- j 
bán küzködők filozófiája. A darab 
nehéz szerkezete, a szokatlan 
millió, a tarka rongyosok, nem 
melegítették fel a nézőket; és ha 
néha fel is lángol egy csepp 
melegség, az inkább a színész 
művészete. Kondráth drámai tu
dása más keretek között jobban 
érvényesül, Gonda a tipikus orosz 
uzsorást játszotta meg, Mariházy, 
a régi színészek törhetetlen kedé
lyével, klasszist képviselő képes
ségével, kedvelteti meg magát, 
lassan-lassan régi szép emlékek
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újulnak fel és a közönség öröm
mel látja. Thuróczy jó volt, Ércz- 
kövy alakítása volt a darab leg
szebb-legértékesebb része. Scarry 
Margit fejlődő tudása sok szépet 
•gér. . _

Csütörtökön, a Renaissanc szín
ház újdonsága került szilire. Bús 
fekete vigjátéka: Mihályiné két 
leánya. Az előlegezett nagy érdek
lődést kissé lehütötte a mü régi 
megszokott meséje. Semmi uj 
gondolat, összehordott tákolmány, 
melynek kellemetlen momentuma 
volt Mariházy rossz vicce, a 
budha szentekről. A lipótvárosi 
dzsungelben meg lehet ezt en
gedni, de ahol az elevenére tapin
tanak a jóérzésnek, ott inkább 
meg maradnánk a faragott ele
fántoknál. Egyed Lenke utolérhe
tetlen volt az intrikus inventár 
szerepében, Kondráth-nak ezúttal 
több tér jutott művészetének 
csillogtatására, Sinkó Gizi igazi 
falusi kis libát kreált, Thuróczy 
a mindennapi robotban kifáradt 
férjet, Gonda a falusi táblabirák 
tipnsát hozta színre.

•
Heti műsor: Vasárnap: Tün

dérlak Magyarhonban (Bérlet- 
szünet.)

Hétfőn : Vén gazember B) bér
let 5. sz.

Kedden : Vén gazember A) bér
let 6. sz.

Szerdán: Bolond B) bérlet 6. sz.
Csütörtökön : Hárem. Csak fel

nőtteknek (Bérletszünet.)
Pénteken: Asszonyok bolondja. 

Operette ujdonság A) bérlet 7.sz.
Szombaton : Napkelet rózsája 

B) bérlet 7. sz.
Vasárnap : Napkelet rózsája 

(Bérletszünet)
Hétfőn : Rómeó és Júlia. Klasz- 

szikus est.
Ez a fényes műsor legjobban 

igazolja Mariházy és színtársula
tának nemes törekvéseit. Nem 
tudunk a műsorból darabokat 
kiválasztani, mert mindannyi egy- 
egy gyöngye operette és prózai 
irodalmunknak. <Vén gazembert, 
a mely a budapesti Nemzeti Szín
házban tört utat, 100 előadást 
ért meg; Szabados dalműve: a 
«Bolond*, a «Hárem» kitűnő, öt
letes bohózat; <Asszonyok bo
londját operett ujdonság, no meg 
Erdélyi Mihály, kitűnő kómiku- 
sunk eredeti operett újdonsága: 
a «Napkelet rózsája* és végül 
ismét egy klasszikus est: «Rómeó 
és Júlia* mind olyan érdekes, 
kitűnő darabok, hogy maga a 
megválasztott darabok cime a 
legkitűnőbb ajánlás.

hogy a vasárnapi futbalmérkőzés 
eredménye igen nagy meglepetés 
volt a sport körökben, ahol a leg
jobb esetben sem remélték ezt. 
Természetesen volt is nagy öröm 
mindenfelé és az öröm megszülte 
aztán a következő szójátékot: 
BEAC te nem beadsz, kellett 

neked egy MLTE, amely fényedet 
egy öngóllal emelte . ..

♦

Természetesen az egésznek leg
jobban Schmidt Károly örült, aki 
aztán ezt nem is titkolta — még 
az egyetemisták előtt sem és 
persze, mint minden alkalmat ezt 
is felhasználta, hogy egy jó viccet 
csináljon.

Amikor ugyanis a vendég
csapat búcsúzott és annak szó
noka megköszönt mindent, szives 
vendéglátástól végig egészen a 
kikisérésig Schmidt Károly a kö
vetkezőképen válaszolt.

— Szívesen adtunk mindent, 
szívesen láttuk az egész csapatot, 
jól esik, hogy meg voltatok elé
gedve s mindent oly hálásan 
köszöntök, egyet azonban elfelej
tettek megköszönni ...

Az egyetemisták kérdően néz
tek össze ... — Mit ?

— Azt, hogy egyetlen goitokat 
voltunk szívesek saját magunk
nak berúgni...

Ugyanakkor, amikor az ifjúság 
egy része sportol és testileg 
frissen, felüdülve lelkileg és er
kölcsileg is csak a jó felé halad, 
a másik oldalon viszont hallot
tunk fiatal emberről, aki egészen 
más sportokat müvei. így például 
»tréfából* elvette egyik leány
ismerősének ezüst nyakláncát és 
a leány minden kérése dacára 
nem hajlandó visszaadni, mert 
azt ő emlékül akarja magának...

Úgy látszik egészen megfordul 
lassan a világ. A fiatalság egé
szen más, mint például csak egy 
évtizeddel előbb is, mert ilyene
ket azelőtt még gondolni sem 
mertek volna a fiatal emberek, 
hogy a leányoktól ezüst nyaklánc 
emlékük legyen. Még, ha a leány 
tel is ajánlotta volna nem fogad- 
fák volna el, mert ez nem illik... 
De hát mit tudják ma ők, hogy 
akkor, amikor még nem volt fel
fordulva a világ, mi volt az: 
Valamit tenni, ami nem illik .. . 
Kiközösítés volt a társaságból...

— Első mise. Mint már múlt 
számunkban is jeleztük. Uhl Antal 
végzett theologus f. hó 6 án mu
tatta be az Urnák első szent 
miséjét. Szent Ferenc III-ad rend 
jenek tagjai ez alkalomra Ízlésesen 
díszítették a zardatemplom szen
télyét, hova a zsúfolt templom 
közönsége, a szülők, testvérek és 
rokonok tömege közt */210 órakor 
vonult be az ünnepelt manuduk- 
tora dr. Sípos István theologiai 
tanár jobbján. A fiatal presbiter 
egészséges, csengő hangon into- 
nálta a szent misét s a vén mo
nostor templomhajójának vissz- 
hangos árkádjai alatt öt csevegő 
fecske csicseregte hozzá, hogy 
... ad Deum qui letificat juven- 

tutem meam . . A choruson a 
Ili. rendiek lágy zsolozsmás kettős
hangú karéneke csendült fel Evan
gélium után P. Jagica Juvenal 
lépett a s ószékre és magas szár- 
nyalásu, szép beszédben méltatta 
az alkalom ünnepi jellegét. Hév
vel, érzéssel beszélt s amidőn a 
szülőktől, testvérektől búcsúztatta 
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az Isten szolgáját, sok szempár
ban csülant meg a könny Isten
tisztelet végeztevei az ujmisés 
áldást osztott, melyet a hivő lélek 
epedő szomjáva’ vágytak a népek, 
mert az ujmisés áldásának nagy, 
mélységes varázsa van.

— Esküvő. A mohácsi iparos
ság két köztiszteletben és köz
szeretetben álló családjának gyer
mekei esküdtek tegnap, szomba
ton d. e. 10 órakor örök hűséget 
egymásnak. Dobszay Béla, Dob
szay Mátyás sütőmester, az Ipa
rosok olvasóköre elnökének fia 
vezette oltárhoz Predács Gizikét, 
Predács Antal lakatosmest.r leá
nyát. Tanuk : Dobszay János, a 
Szt. István Társulat pécsi fiókjá
nak üzletvezetője és Kubatov 
György mohácsi kereskedő vol
tak. Az esküvő a belvárosi r. k. 
plébánia templomban volt s utána 
a fiatal házaspár a déli hajóval 
nászúira ment.

— A mohácsi m kir. állam
rendőrség vezetője személyé
ben — mint lapzártakor értesü
lünk — megtörtént a megállapo
dás. Az országos főkapitány 
Vozáb József rendőrtanácsost 
ajánlja a belügyminiszternek ki
nevezésre, aki a napokban már 
le is jön Mohácsra a helyiségek 
megtekintésére. Ha ezeket meg
felelőnek találjí 48 órán belül 
már itt is lesz az egész személy
zet. Vozáb rendőrtanácsos mellé 
dr. Castell Aladár rendőrkapitány 
és dr. Fazakas Péter rendőrfo
galmazó vannak beosztva. A to
vábbi beosztások folyamatban 
vannak.

— Az Iparos Olvasókör könyv
tár bizottsága felkéri olvasó tag
jait, hogy a náluk kint levő köny
veket f. hó 13 és 20-án (vasár
nap) d. e. 10—12 óráig okvetlen 
hozzák be.

— A Kér Munkásbiztositó 
Pénztár a betegségi biztosítási 
járulékokat es segélyeket 1924 
junius hó 30 ikavai felemelte. Az 
1—Vili, berosztalyokba sorozott 
ipari, kereskedelmi, vagy háztar
tási alkalmazottak után fizetendő 
ezen járulekokat feltüntető táblá
zatos kimutatás a kerületi mun
kásbiztositó pénztárnál díjtalanul 
megkapható.

— Stóladijak aranykoronában. 
Zichy Gyula gróf pécsi püspök 
akként intézkedett, hogy f. hó 
1-től kezdődően az 1917. évben 
legmérsékeltebben megállapított 
stóladij alapulvételével 50" 0-os 
paritásban aranykoronában álla- 
pittassék meg a stólapénz. Ugyan
akkor azonban kötelességévé tette 
a lelkészeknek, hogy megokolt 
esetben főleg szegényeknél min
den lehető mérséklést önként ad
janak meg.

— Vitézi telek. Egy nemrégi
ben vitézzé avatott földink, ami
kor az avatáson megkérdezték 
felőle azt a kérelmet terjesztette 
elő, hogy Mohácson szeretne 
vitézi telket kapni. Hozzánk for
dult azzal a kérelemmel, hogy 
vájjon történt e Mohácson fel
ajánlás? Sajnos mi ilyesmiről nem 
tudunk és ezzel sok minden el
mulasztott kötelességünk szapo
rodott eggyel, már t. i. amelyeket 
a nyilvánosság felszínen tart. Itt 
azonban önkéntelenül is felvető
dik a kérdés, hogy miért nem 
történt ez meg? Mohács hős fiai
nak nem szabad hazavágyódniok, 
nem szabad otthon kapni egy
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darab földet, amelyet annyi ellen
séggel szemben vitézül védtek 
annak idején? Sok megoldandó 
kérdése van Mohács közönségé
nek, de azt hisszük azok, amelyek 
csak részben is összefüggnek 
azzal a köteles hálával, amellyel 
hőseinknek tartozunk a legelső
sorban kell, hogy elintézést nyer
jenek. A mostani képviselőtestü
lettől nem sokat várunk, de 
figyelmébe ajánljuk ezt a nem
sokára elkövetkező városi képvi
selőtestületnek.

Az MFTR. hajói julius 10 tói 
következő időben i;.dúlnak és ér
keznek Budapestről indul napon
kint (vasarnap kivételével1 22 óra
kor Mohácsra cikizik naponkint 
(hétfő kivételével; 800 órakor 
Mohácsról indul naponta (hétfő 
kivételével 12 30 órakor Budapestté 
érkezik naponkint (kedd kivételé
vel) 5 00 órakor. Érd, Szigetujfalu 
állomásokat nem érinti a hajó.

— Amerikai misszió Mohá
cson. Dr. M C. Gunng, a Rocke
feller intézet európai megbízottja 
(lakik Harisban) magyarországi 
nagy kőrútjában folyó hó 7-ikén 
dr. Jóban Béla egyetemi tanár, — 
ki állami ösztöndíjjal kint járt 
Amerikában, — és dr. Vidákovics 
varmegyei tiszti főorvos kíséreté
ben megiatogatta a helybeli köz
kórháza’. A Rockefeller intézet 
nagy koncepciójú tervekkel járatja 
80 vándorközegével — minő dr. 
M. C. Gunrg is — a világot. Va
lami Wilsoni tulhajtottság jelent
kezik meg filantrópiájukban A jár 
ványok leküzdésére nagyarányú 
egészségügyi intézményeket léte- 
siter.ek s akar milliárdokat áldoz
nák Jaj ánban egész egyetemet 
szerveztek Mag\ arországon a 
munkáslakásokkal nem voltak 
megelégedve s ezért, hogy kellő 
mintát statuáljanak egy hygienikus 
falut gründoinak (nem papirmaché- 
ból, igazi falu lesz), melynek még 
bírója, jegyzője is lesz s mind
kettő egészségügy i ideál lesz A 
kórházban mindent részletesen 
megtekintettek s nagy meglepetés
sel hallotta dr. M. C. Gunng, hogy 
itt a vakbeiny ujtvány gyuladasos 
betegek mird, minden művi be
avatkozás i ctkril, meglepő gyorsan 
meggy égy u nak. Dr. M. C. Gunng 
a közkórháznak segélyt sem pénz
ben, sem naturáliakban nem adott, 
de egy sebészorvosi állás szerve
zését és egy betegszállító autót 
kilátásba helyezett. Mohácson még 
a járvány kórhazat és a hullaházat 
szemléitek meg s aztán Német 
Karoly főszolgabíró szives vendég
látása után Szeged, Budapest, 
Debrecen utbaejtése céljából el
utaztak.

— A Mohácsi Muzeum Egye
sület tagjai soraba dr. Müller 
Samu 25000 koronával belépett.

— A Petőfi gárda tanulmány
út jár a — minthogy a szénbányá
ban a munka ismét megindult — 
e hó 27-ikén a hajnali vonattal 
indul. Az érdeklődők jelentkezze
nek ifj. Tertinszky Gyulánál.

— Szanálták a belyegvásár- 
iást. Eddig a mohácsi bélyeg
árusok úgy szerezték be bélyeg
szükségletüket, hogy megfelelő 
nyomtatványon összeírva az állam
pénztárba befizettek az érte jaró 
összeget és az állampénztár tiszt
viselői — mindig nagyon előzé
kenyen és készségesen végezve 
est a felelőségteljes es terhes 
inunkat — kiadták A mélyen 

tisztelt szanálás kapcsán most az
tán ezt is persze másképen ren
deztek be. miután az állampénztár 
többet pénzt nem kezel Most 
ugyancsak össze k 11 Írni a ien- 
delest, be kell mutatni az állam
pénztárnak, aiiul azt megvizsgálj ik 
s ha mindenfajta bélyeg raktáron 
van, akkor a* rendelő aztán kitölt 
hét egy biankó csekk lapot ráírva 
a megfelelő rubrikába, hogy hat 
„Általános forgalmi bélyeg** enmi 
és ennyi korona, befizette X Y. 
lakik Mohácsom A c^ekk lapnak 
meg tan aztán az a sajátsága, 
hogy ugy anazt a szöveget három 
szór kell ráírni, miután három 
részből all Na most aztán el
megyünk a postára, ahol a szaná
lással megszaporodott munkát 
még mindig egy tisztviselő végzi, 
miután a tisztviselőket inkább el
küldték a B. listába, itt persze 
megvárjuk illő tisztelettel mig sorra 
kerülünk és a pénzt feladjuk. 
Amikor ez sikerült akkor vissza- 
menhetünk az állampénztárba, ahol 
ezek után véglegesen — isten 

! bizony — kiadják a bélyeget. Az 
uj rendelettel, a szanálással, adtak 
tehát két hivatalrak munkát, amit 
eddig egv végzett Es ezt hívják 
szanálásnak, amely mellett c ök- 
kenteni lehet a tisztviselők lét- 

I számat . . .
— Szodagyár a Mohácsi

szigeten. Hibanin János mohácsi 
szigeti lakos az Élesden egy szoda 
gyári a kért iparengedélyt és kapott 
A fejlődő szigetnek egy újabb 
lépése, amellyel lassan minden- 

i nemű iparág fog ott gy ökeret verni, 
í Nem most mondják először,

Hogy legjobb a Lettnigg sör.
— Uj cigányprímás. Az Ipa

rosok Olvasókörének idegenek 
áltál is megcsudalt gyönyörű kert
helyiségében pár nap óta vesz
prémi Farkas Elek budapesti 
cigányprímás játszik felserdült, 
ugyancsak művészi technikával 
biró fiával együtt. A kitűnő cigány
prímás esténkint nagy élénkséget 
visz a Kör kertjébe s a közönség ra
jongással csüng gyönyörű játékán.

A Schdffer-féle előkelő szállo
dában pedig Bús Pali (Bús Fe
kete László) kezdte meg újból 
hangversenyeit, miután a Kor
mányzó Őfőmeltósagától a „Katica 
bogárkáért kapott millión végzett 
gyantázási tanulmány útjáról sze
rencsésen visszaérkezett Bús Pa
lit nem kell bekonferálnunk, kö
zönségünk jól ismeri őt, az iparos
osztály meg pláne féltékeny rá és 
nem akarja átengedni más hely i- 
ségbe, mert hát nincs cigány, aki 
úgy húzza azt, hogy . . . izé . . . 
Fekete szem éjszakája . . . Múlt 
csütörtökön még a Gyöngyössy 
nagyságos művésznőtői is kapott 
érte egy fehér szekfüt, melyre 
majd csak nem oly' büszke a 
Pali, mint a Kormányzó milliós 
banknótájára, mely — • már elfo
gyott, de azt a fehér szekfüt — 
úgy rendelkezett — tegyék a ko
porsójába — 60 év múlva.

— Felmondtak a nagyközségi 
rendörszemélyzetnek. Lapunk 
múlt heti szamában megírtuk, hogy 
a Mohácson járt Varga tanácsos 
L hó 15-re ígérte az államrendőr
ség felállítását. A községi elül
járóság erre aztán két heti fel
mondással az egész belrendöi ségi 
személyzetnek felmondott. A ren
dőrlegénységnél, amely nagyobb
részt kikepzetlen s csak máról- 

holnapra felvett egyénekből állott 
rendben volna a felmondás, de 
van a rendőrségnek két altisztje 
Cselinácz es Csilics, akik mar év- 
tizedek óta szolgálják a nagyköz
ségét. E . a két embjr eddig bízó 
nyal t megfelelt, mert hiszen, ha 
nem felel volna meg elküldték 
volna, tehal most ennyi hosszú 
idő után nem iehet c-ak úgy két 
heti felmondással az utcára tenni 
őket Hallottunk arról a megoldás
ról, hogy az uj városi alkalma 
zottak közzé valahogyan beillesz
tik őket, de szerintünk ezt köz- i 
gyűlés elé kell vinni s megfelelő- 
lég biztosítani nekik. Két heti fel
mondássá! hosszú szolgalati időt 
elintézni nem lehet, mert az Ígéret 
az bizony majd csak úgy lesz 
teljesíthető, ha mások is akarják. 
Es hátha nem akarják ?

Kincstári ré-zesedés arany
koronában. A szivarkahüvely 
kincstári haszonrészesedési ősz
szege dobozonkint 2 fillér, a 
papíré csomagonkint 1 fillér, a 
gyufáé faszállas gyufánál dobo
zonkint 1 fillér, más gyufánál 
2 fillér a legújabb miniszteri meg
állapítás szerint.

— Uj sport, mely még majd 
az oly nipiadokra is beférkőzik. 
Plaitkó Ferenc, a nagyhírű váló 
gatott futballkapus többszöri ké
rés dacara sem ment ki Parisba 
az olympiádokra a magyar kaput 
védeni. Sokan erre vezetik vissza 

. a magyarok veresegét a párisi 
, futballtornán. Plattkó a héten meg- 
i jelent Budapesten a „Jardin de 
| Paris*- ba A Jardin egyik pin- 
! cére, ki maga is nagy sportbarát 

es a p irisi vereség miatt vigasz- 
; talhatatian, megkérdezte: hogy 

leheteti Plattkó ur oly lelketlen, 
hogy nem ment ki a magyar vá
logatottal Parisba ? Plattkó valami 
reprodukálhatatlant válaszol, sőt 
ezen felül pofonütötte a pincért, 
ki viszont egy pezsgős üveget vá
gott Plattkó fejéhez. A pezsgős 

1 üveg nem tett kárt Plattkóban, de 
| mert Plattkó tenyere ugv viszony- 
I lik más ember tenyeréhez, mint a 
I Szécheny i-tér a Deák léthez, a 

pofon, melyet a pincér kapott, 1 
oly válogatott volt, hogy' orrán- ' 
száján elindult a ver s el kellett

I őt szállítani. — Plattkó ha elég ' 
I tréninget szerez a Jardinban, ugv í 

mégis kimegy Párisba s a pofozó- ; 
sportban nevez.

— Hurokra került cigányok, j 
Egy 10—15 tagból álló cigány- I 
hordát kisérget napok óta váro- 

j sunkban a csendőrség. A békés 
lakosság ijedten mered a iátvá- j 
nyosságra es valami újabb rabló
gyilkosság réme kisért lelkében, 
pedig ezek a hurokra került állat- 

. emberek csak régi bűneik Canos- 
j sájat járják, de a nngábaszállás 
; és bünbánat malasztja nélkül. 
; Négyén közülük már jogerős Íté

letet ülnek, de a börtönben régibb 
keletű förtelmek szenny e is kava- 
rodott fel, a többiek vizsgálati 
fogságban várjak az igazságszol- 

| galtatás sújtó öklét, de a világos 
i kép elnyeréséhez még helyszíni 
| tárgyalások, szembesítések, vizs

gálat kiegészítések szükségesek, 
azért hozták őket a napvilágra, 

! hogy bűneik tisztábban jöjjenek 
i napvilágra.

— Mohácsi Általános Ipartes
tölet felhívása. Tisztelt tagtársak! 
Van szerencsénk értesíteni, hogy 
az ipari áruraktárvagyonváltság 
kedvezményes lerovására vonat

kozó bejelentés határideje meg. 
hosszabbittatott. Amennyiben te
hát a bejelentést nem eszközölte 
volna, úgy annak eszközlése vé- 
gett a Mohácsi Ált. Ipartestület, 
hez forduljanak. Ha a bejelentést 
elmulasztaná, a kivetés arany ko
ronában fog megtörténni, ami 
feltétlenül súlyosabb következ
ményekkel iárna, mintha az an
nak idején önként befizetett va- 
gyonváltság 100-szorosát papir- 
koronában kívánja befizetni, 1925 
évi január 1-től kezdődő 8 egyí 
negyed évi részletben. A bejelen
téshez az adóhivatali nyugta szük
séges. A bejelentést tanácsos te
hát sürgősen megtenni. Elnökség.

— A MANSz » szövőszékei meg
érkeztek és az Ipartestület jóvol
tából tető alá kerültek. Jövő hó
ban megkezdik a működést, azok 
a lelkes magyar asszonyok, akik 
nem törődve fáradsággal, áldo
zattal, létre tudták hozni, a meg- 
ujhodó nemzet legnagyobb remé
nyét, a magyar ipart pártoló és 
fejlesztő szövészetet. Érdeklődők
nek szívesen ad felvilágosítást, 
munkát is vállalnak, hogy az első 
nehézségek hullámain keresztül 
törhessenek. Augusztus másodi- 
kán ünnepélyt rendez a MANSz, 
melynek keretében a szövőszé
keket átadják a használatnak. Ér
tekezni lehet Márton Jánosné 
gazdasági szakosztály vezetőjé
vel. — Vasárnap d. u 5 órakor 
az Ipartestületben értekezlet.

— Házhely igénylés. A múlt 
évben felfüggesztett házhely igény
lési proccssus fonalát Sípos kir. 
táblái biró, miután az igénylők 
szabályszerű névjegyzékét az elül
járóság bemutatta — f. hó 8 -án 
újból felvette Mindenekelőtt az 
előkészítő bizottság szervezése 
történt meg,— egyhangú felkiáltás
sal szakértőnek Sebestyén Adám, 
választmányi tagokul: Inkei József, 
Zdillár György, Kemény János és 
Kecskés Lajos választottak meg 
Igény emeltetett a Deák-ter, a r. 
kath. hitközség 6002.2, 6003 3 
hrsz., a Szt. Ferencrendi zárda 
245 hrsz, a Frigyes főhercegi 
242 hrsz., a Vida és Schvvartz-féle 
251 2 hrsz., Beljánszky Milán 
10 4 hrsz , a gör. kel. hitközség 
763 hrsz., Stajevics János 981 
hrsz., Báder Lipót 987 hrsz., özv. 
Auber Istvánné 25002 2, 25003/3 
hrsz., Roheim Jenő és Olga 252 3 
hrsz., Mohács nagyközség 232 
hrsz. telkeire A 113 igénylő érde
mességének elbírálását az előké
szítő bizottság nyomban tárgyalás 
alá vette és 92 igényt állapított 
meg. A közhangulat legmelegeb
ben a Vida és Schwartz-féle telek 
felé irányult, mely a legmagasabb 
fekvésű, egészséges levegőjű és 

I vizű terület, mely irányba kell a 
I város fejlődését egyébként is te

relni. Sebestyén szakértő azonban 
hangsúlyozva ajanlja, hogv e te
lepen egy köztér legalább 2 hold
dal okvetlenül sajátitassék ki, mar 
csak a piactér céljára is, mert 
innen a piacokra bejárni mar kissé 
meszze vnlna.

— Engedély nélkül ültettek 
dohányt igen sokan Mohácson, 

: vélvén mégis csak sokkal olcsóbb 
lesz az igy, mintha a trafikba 
veszik. De ember tervez, finánc 
végez. A múlt héten a mohácsi 
pénzügyőri szakasz nagy vizsgá
latot rendezett a város belterületén 
s csak az egyik felében 1600 pa* 
lántát koboztak el. Most folyik a
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. vabbi vizsgálat, amely a kul- 
’^letre is ki fog terjedni s bizony 

vnehany embernek igen draga 
^'".o.nd'az olcsónak vélt dohány
-

termés
I arany korona július 

hóban 17-600 papirko róna 
a hivatalos megállapítás 
szerint.

__ Sportoló csendőrség. A 
kir csendőrség országos fel- 

" velője. hogy a testület tagjainak 
^ességét, erejet es ellenálló ké
tségét fejlessze s révükön a 
törtöt a falu népével is megked- 
’eltesse, elrendelte a csendőrségi 
''önszervezeteknek vármegyén
ként való megalakítását. A csendőr
bort dologi kiadásainak fedezetére, 
most az egyes vármegyék csendőr 
sportszervezetei sport es hangver
senyeket rendeznek. Báján e hó 
26-án lesz a nagy csendőrségi 
sportverseny, hangverseny és tánc
mulatsággal egybekötve, melyre a 
budapesti m. kir. csendőrzenekar 
s leérkezik. Kétségtelenül nagyon 
üdvös intézmény ez á csendőrségi 
sportszervezés, csak kissé még 
szokatlan s e szokatlanság hatását 
mi is erezzük, ' ik bent vagyunk | 
az ulvrnpiadokra Parisba felfigyelő j 
mai elet sportlázas forgatagában. ’ 
Mit erezne a feledhetetlen emlekü 
nagy Török ezredes, a csendőr- 
segi intézmény megalapítója, ha 
hallana, hogy az annyira komoly, | 
meitósagosan tekintély t parancsoló ’ 
csendórségi intézmény sportol és 
a budapesti ni. kir csendőrzene
kar ilyen is van már!) közremü- 
k- désevel hangversenyei és tánc- 
vigalmaz ?

Az erdősítés fellendülése.
A fa nagyon fontos dolog, már a 
régiek is nagy becsben tartották, 
mert tudtak, hogy egyaránt kell 
a bölcsőhöz is, a koporsóhoz is. 
Erdőt telepíteni azonban nem nagy
hajlandóságot mutattak az embe
rek, mert azt nem lehetett június
ban aratni, mint a sörárpát. Az 
erdőtörvény áltál elrendelt üzem
iére szerinti erdőpótlások is csak 
al'g-alig voltak keresztülvihetők. 
Most azonban hirtelen nagy len
dületet vesz az erdősítés iránti 

ailandósag. A Földbirtokrendező 
Bíróság országszerte működésben 
tartja exposituráit, hogy a nincs
teleneknek földet, házhelyet nyújt
sanak, ha már ők is szenvedtek 
a hazáért. Valahol azonban valami 
agyafúrt eszü Göre Gábor kisütötte, 
hogy az erdősítés alá szánt terü
leteket mentesítik a megváltható- 
’ág alól, nossza most minden 
községben akad egy egy Göre 
Gábor, vagy Durbincs sógor, aki 
erdősitetni akar minden közteret >
* a uban, még a templomteret is, , 
^gjet se vetve arra, hogy ehhez

a kultúrának, a városfejlesz- | 
■esnek, a szépészetnek is van 
szava. Mert hat kétségtelen, hogy 
szép a sötétmélyü, sóhajos erdő, 
“j- meg>s csak furcsa volna, ha
• lohacson, a vásarsikon sóhajtana

A pirkadó hajnal fehér nyírfa j 
sudarát csókolna, suttogó juhar- | 
ombok sötétjében halna el a déli 
■^angszó s korán szürkülő őszi 

a onJ'on az erdőszéli kőris ágán 
ringatódzva bámulna bele a kis 
U-vkus a villanyfényes, modern
ege. hazudó vi ágba, hol komor 
J-u emberek rójak a sáros aszfal-

Vigasztalan töprengéssel, hogy 
seJen az utcára kerülnek csalá

dtól a nagy lakáshiány miatt.

7 **.. F- T. R- személyszállító 
hajók jövő heti menetsorrendje 
Mohácsról: julius 13-án, vasár
napon indul Szent István; lóén, 
kedden indul Sas; 16 án, szerdán 
indul Szent István; 1 7-én, csütör
tökön Erzsébet királyné; 18-án, 
pénteken indul Sas ; 19-én, szom
baton indul Szent László; 20 án, 
vasárnap indul Erzsébet királyné. 
Julius 10 tői kezdve a hajók dél 
után fel kettő helyett délután fél 
egy órakor indulnak Mohácsról.
Pannónia szalon-sört 
Igyál pajtás először. 
Aztán úgy se vágysz másra, 
Ez kell a szanálásra.

— A bári nagykorcsmáres 
véleménye a szanálásról. Soha 
sem zárkóztunk el az audiatur et 
altéra pars elve elől, sőt az igaz
ság érdekében ezt mindig alkal
mazandónak tartottuk, azért kész
séggel adunk helyet a bari nagy- 
korcsmáros alabbi levelének, meg
jegyzésével annak, hogy az esetet 
előttünk teljesen szavahihetőnek 
ismert egyen adta le, aki helyt 
fog állami a valódiság bizonyí
tásánál is A mohácsi paprika eset 
csak azt bizonyítja, hogy mire 
kepesek az emberek ma egymás
sal szemben, volt tehát okunk 
lehetetlenséget nem látni a bári 
kenyérügyben

A levél a következő:
E lapok mull heti számában „Ez is egy 

módja a szanálás *-nak cim alatt egy hir 
jelent meg, melyben az volt allitva, hogy 
a lap „barátja* egy szeletke kenyeret ho
zott a szerkesztőségbe, melyet nálam vá
sárok 600 koronáért, de súlya csak l1^ 
dekát tett ki. A szerkesztőségben megejtett 
számadás kimutatta a fenti tényezők alap
ján, hogy a kenyérnek lisztje 5.799.600 
koronába került. Kijelentem, hogy a lap 
„baratja* áprilisi tréfát járatott a szer
kesztőséggel s a nálam fizetett kenyér
szel tét vagy megcsonkitottr, vagy megette 
részben, vagy pajkosságból törpe darabbal 
cserélte fel. Igaz továbbá, hogy üzletem 
menetere személyesen ügyelek fel. A múlt
kor például a mohácsi piacon 2 deci őrölt 
paprikát vettem, melyért 4000 koronákat 
fizettem ki. Mikor itthon bo jupapriká- 
sunkba használtuk, az a húst feketére 
festette, a paprika meg az edény fenekere 
üllepedett, mert tégla por volt. Kérdem, a 
szerkesztőség neme tenne hasznosabb 
dolgot, ha „sanálná* tapintatos „kiször- 
kesztés* utján a mohácsi piacon sáfár
kodó méregkeverőket ?

De talpra esett sanálási módot követne 
a szerkesztőség akkor is, ha az áprilisi 
tréfát űző „lap barát“-nak nem ülne lel, 
hanem személyesen toppanna be a bári 
nagykorcsmába s meggyőződnék, hogy ott 
az ízletes étel mellé adott kenyeret nem 
uzsorás ár mellett adják s olyan rendes 
karaj az, minőnek hasonmását bemutatóul 
teszem le a szerkesztőség asztalára.

Hogy pedig a mohácsi piaci paprikára 
tett megjegyzésem is fedi az igazságot, 
abból is hozok mustrát s számtani mű
velet nélkül is rájöhet, hogy a keverekbe 
van minden, tán maszlagos nadragulya, 
lócitrom meg mi egymás, de mentői ke
vesebb paprika. Abban a reményben, 
hogy soraimnak a szerkezztőség helyet 
ad, kívánom : áldás, békesség maradjon 
köztünk. Ruppert János, bari vendéglős.

— Életunt. Makai András ju
lius 8-án a MFTR. kikötőhajójáról 
a Dunába ugrott, hogy unott életét 
kioltsa Heiszki Ferenc folyamőr 
ruhástól nyomban utána ugrott, 
de a X-es motort megelőzni nem 
tudta, melyen többen eveztek 
Makai utón és előbb érve, élve 
ki is mentettek őt.

— Popper ur és az Ipartes
tület. Ezzel a címmel lapunk 
múlt heti számában „Egy iparos" 
szóvátette, hogy a látszat szerint 
dr Popper Manó ügyvéd irodájá
ból kikerült levelezőlapokon az 
Ipartestület bélyegzőjével és alá
írásával csinált az ügyved ur ma
gának önreklámot. Ez az eljárás 

eddig a mohácsi ügyvédi karban 
ismeretlen volt s ezért a közle 
ménynek helyet adtunk. A héten 

j magunk is utána néztünk az ügy- 
| nek és megállapítottuk, hogy jó

hiszemű tévedés folytán történt 
I csak az meg, hogy az ügyvéd ur 

igy kapott reklámot és biztosítot
tak bennünket, hogy’ hivatalosan 
az Ipartestület — amely nem ma
gán testület — egyik ügyvédet 
sem ajanlja a tagjainak s egyik
nek sem ad előnyt a másik felett, 

j Mi a magunk részéről örülünk 
ennek a legjobban, mert a kis
iparosság ügyei mindenkor a leg
nagyobb jóakaratra találtak lapunk 
hasábjain s éppen ezért tartottuk 
jónak a múltkori közleménynek 
helyet adni, mert láttuk, hogy va
lakinek népszerűségre törekvése 
használt ki jóhiszemű, ilyesmire 
nem is gondoló embereket. Az 
Ipartestület vezetése mostanában 
a legjobb kezekben van és ez az 
epizód csak egy kis göröngy volt, 
a melyet mi is szívesen segítünk 
az útból eltakarítani.

— Jogosan raboltak az olá
hok. Guttmann Béla budapesti 
textiláru kereskedő — mint sok 
más — vád ala lett helyezve, hogy 
1919 őszén román katonáktól 
4 ezer darab magyar katonai bé
lyegzővel ellátott lepedőt vásárolt 
meg. A kir. tábla a felebbezés 
során elrendelte a külügymi
nisztérium és az igazságügyi 
minisztérium meghallgatását, mely 
előbbinek véleménye alapján Gutt
mann Bélát felmentettek, mert: 
„a hadiállapot 1919. evben Magyar
ország és Románia közt még fenn
állott, a románok bevonulása ka
tonai jellegű volt és a hágai nem 
zetközi egyezmény 53 cikke sze
rint i> megszálló hadsereget a rekvi- 
rálási jog olyan javakra vonatkozó
lag megilleti, amelyeket a hadmű
veletekre fel lehet használni". Mo
hát I akkor mit dohogunk, hogy a 
szerbek „elrekvirálták" a polgári 
iskolánkat, a selyemgombolitónkat, 
a járásbíróságunkat? Mert, hogy 

I azt nagyon nehéz megállapítani, 
hogy ezeket nem lehetne hadmű
veletekre felhasználni, — ugye ?

— Ernő báró. Egy szeren- 
csétlen magyar mágnásról fogja 
legközelebb a törvényszéki orvos
szakértő megállapítani, hogy lelki
beteg s egy csúnya mánia tehe
tetlen áldozata. Báró Bánffy Ernő, 
a budapesti előkelő társaságok 
ismert tagja ellen tettek a napok
ban feljelentést, hogy egy ismerő
sének lakásáról ellopott egy arany
órát. A vallatásnál rövid idő alatt 
8-10 hasonló lopást ismert be. 
Minden kétségen felül áll, hogy 
cleptomaniakus a fiatal báró, csak 
az a kétségbeejtő, hogy ennek a 
lelki nyavalyának még nem isme
rik a gyógyszerét. Gyakori az eset, 
hogy előkelő, jól szituált, becsü
letükre nagyon érzekenykedő in- 

j telligens családok gyermekei lop 
nak, szarkamódra, leküzdhetlen 
szenvedéllyel lopnak, csak nem 
tesznek ellenük feljelentést, mint 
a szegény báró Bánffy Ernő ellen.

— Vasutassors. Flód Viktor 
vasúti kalauz Nasicon túl észre
vette, hogy potyautas utazik a 
vonaton, üldözőbe vette tehát az 
ismeretlen legényt, ki végre a 
robogó vonat tetejére menekült. 
Flód utána ment, hogy elfogja, de 
amikor épen a tetőre ért, a vonat 
keresztezte a telefonhuzalt, amely 
lesöpörte a vonat tetejéről. Fél- 

i

holtan szállították az eszéki kór
házba.

— Első Mohácsi Műszaki 
Üzem Deák-tér 143 . telefon 83. 
Cégtulajdonos : Schaffer Károly 
technikus. — Vállalja a legújabb 
rádió-telefonok felállítását és be
rendezését bármilyen nagyságban 
kristályos, vagy lámpa Jetectorral. 
Raktáron tartok bármilyen alkat
részeket amatőrök részére is — 
Nagy távolságokra külön meg
egyezés

— Kárászok a Szaharában. 
A Szaharában már több artézi
kutat fúrtak és e fúrások alkal
mával kitűnt, hogy a sivatag per
zselő homokja alatt nagykiterje- 
désü víztömegek vannak, amelyek 
határait még nem sikerült meg
állapítani. 70 — 150 méternyire kell 
leasni, hogy vizet érjenek. Ezek
ből a vizekből ficánkoló halak, 
rákok, kagylók kerülnek elő Hogv 
honnan jöhetnek ezek, miből él
nek, s.'nki sem tudja, de már lé
tezésük ténye arra mutat, hogy 
e földalatti vizek nag\ kiterjedésnek 
Eljöhet tehat az idő, mikor a 
Szahara nagy részét kutak segít
ségével termekennye lehet tenni 
es mikor a gurmand világ szaka
rái pontyok, harcsák és kecsegék- 
ből élvez halpaprikást.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924 évi julius hó 4 tői 
1924 julius hó 1 i-ig. Születések: 
Kapronczai Péter, Pecsuvácz Má
ria, Kiss Mária Magdolna, Bencze 
Erzsébet Verona, Bezeredy Hed
vig Gizella Maria. Házasságkö
tések : vitéz László György és 
Kiss Mária, Gojkovics István és 
Bogdán Katalin, Uhl Ferenc és 
Reiter Etelka, Csépi Imre es Bo
ros Veronika. Halálozások: Be
nedek Mária 16 hónapos, Czifra 
Etel 16 éves, Junggelbauer Ede 
49 eves, Grosch Ádám 15 éves.

BEAC—Levente T. E. 1: 0, 
(1: 0). A soha még ilyen nagy 
számban meg nem jelent közön
ségre meglepetésszerűen hatott 
a nagyon jó eredmény. Még job
ban meglepő volt az a minden 
mozzanatában szép, rámenős já
ték, melyet a Levente produkált 
Az utolsó hetek tréningje és a 
tüzes lelkesedés, — az akarat 
<szép eredmény* kiszorítására, 
csodát müve t.

A Levente vezetősége és a já
tékosok a magyar hajónál fogad
ták a vendégeket, a hol Schmidt 
Károly pár szóban köszöntötte 
az amatőr szellem reprezentánsait, 
kik dacára annak, hogy a buda
pesti ^nagy egyesületek* közzé 
tartoznak, szívesen keresik fel a 
vidék egyesületeit, hogy azoknak 
a fővárosi, igazi footballt bemu
tassák és fegyelmezettségükkel, 
összetartásukkal példát mutas
sanak.

A csapatok mérkőzése fél 6 
órakor kezdődött, mely előtt 
Schmidt Károly elnök újból meg
köszönte az egyetemistáknak azt 
a figyelmét, hogy fáradságos uta
zást nem sajnálva, meglátogatták 
a Leventét; az egyesület nevében
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egy piros-fehér selyem zászlót ; 
adott át, melynek fehér színe 
figyelmeztesse a BEAC-ot az ed
digi szellemre — a tiszta ama- 
tőrségre, — piros színe pedig 
jelképezze azon magyaros, tüzes 
lelkesedést, mely a BEAC-ot ed
dig is jellemezte.

A biró sípjelére a BEAC kezd, 
azonban hamarosan a Leventé
nél a labda és a Levente csatár
sor felnyomul a BEAC kapu elé, 
Nagy erőteljes, szép lövése csak 
centiméterekkel süvít el a BEAC 
kapu mellett. 10 percig a Levente 
teljesen a BEAC kapu előtt van 
és két komért ér el, a melyeket 
azonban nem tud kihasználni. A 
nagyobb technikai tudással ren
delkező egyetemi csapat azonban 
hamarosan felszabadul és a Le
vente kapu előtt van. A balszélső 
beadását Kiss rosszul fogja és a 
labda a lábáról saját kapunkba 
jut. A félidő további részében 
szép mezőnyjáték, melyből a 
BEAC elő-előtör, a Levente vé
delme azonban résen van és 
Leovics—Puppi beckpár önfelál- 
dozóan ment, a lövéseket pedig 
Németvarga teszi ártalmatlanná, 
ki szép labdafogásaival a közön
ség legnagyobb tetszését érde
melte ki. A Levente Szűcs és 
Romsits révén próbálkozik lefu
tásokkal, de a 16-os vonalnál to
vább nem jutnak és lövéseiket 
oly szorongatott helyzetben ad
ják le, hogy azok kapu mellé, 
vagy fölé kerülnek.

A II. félidőben a Levente, meg- j 
cáfolván azon hiedelmet, mintha 
nem bírná a tempót, még erő- |

_____ ________ MOHÁCSI 

sebben belefekszik. Romsics és 
Szablya gyakran kitörnek, de saj
nos, nem értik meg egymást és 
egyéni lefutások a BEAC half- 
sora ellen bizony nem sikerül
hetnek. Schmidt egy pár nagyon 
szépen szélre adott labdát hagy 
kihasználatlanul rossz helyezke
désével és állandó lemaradásával. 
A félidő közepe táján a Rom- 
sicsot fogó Szabó balbeck a ki
futó Fábiánnal oly erősen ütkö
zik össze, hogy mindketten össze
esnek és Fábián csak pereik 
múlva állhat újra be, mig Szabó 
valószínűleg komolyabb sérülést 
szenvedett és nem is all már be. 
A félidő végén a BEAC erős 
fölényben van és Németvargának 
több alkalma van nyugodtságát 
és biztos labdafogását bemutatni.

A BEAC gyönyörű stílust ját
szik, csak a túlzásig kombinál. 
Minden dicséret nélkül mond- i 
hatjuk, hogy Romsits, vagy Szab
lya olyan helyzeteket nem hagy
nak kihasznál tlanul, mint a mi
lyenben a BEAC a mérkőzés 
alatt többször is volt.

A Levente védelem elsőrangú 
volt. Németvarga minden dicsé
retet megérdemel, Leovics biztos 
helyezkedő és erélyes beck, Puppi 
offsied helyzetek teremtésével és 
felszabadító rúgásaival sokat men
tett. A halfsor volt ezen a mér
kőzésen a Levente erőssége. Ha 
nem Kiss, László és Hemrich 
állnak ezen fontos posztokon, 
bizony a beckeknek és Német
vargának sokkal több dolga akadt 
volna. Sajnos, a csatársort — a 
védelemben való elfoglaltságukra 
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tekintettel — nem támogatták 
eléggé.

A csatársorban Romsits és 
Szűcs voltak a legjobbak. Szűcs 
már kezd összeszokni Nagygyal 
és az első 10 perc fölénye tisz
tán nekik köszönhető. Romsits 
és Szablyáról ugyanezt nem 
mondhatjuk, sok tréning kell, 
mig megértik egymást.

A BEACból legjobb volt Pe- 
sovnyik és Reinhardt.

Sok ilyen mérkőzés kellene a 
Leventének, mert játékosanyaga 
elsőrangú, a melyet csiszolni kel
lene, de sajnos, 6 milliós kiadást 
csak úgy lehetne elbírni, ha a 
közönség — értve alatta a kerí
tésen kivül állókat — több figyel
met tanúsítana.

Szonecker az I. félidőben, Vi- 
cenik a II. félidőben vezette a 
mérkőzé st, teljes megelégedésre

♦

TestvériségII.—Levente T. E.II. 
4 : 1. Az erősebb fizikumú Test
vériség nyerte meg a mérkőzést 
a szebben kombináló, de testileg 
gyengébb Leventék ellen. Dorn 
precízen bíráskodott.

*

Vasárnap a Testvériség S. E. 
a Szigetvári A. C.-bal játszik, 
mellyel az idei szezonban 1 : 1 
arányban mérkőzött. Eiőrelátha- 
tólag erős küzdelem lesz a dön
tésért.

A Levente 20-án valószínűleg 
pécsi csapattal játszik, esetleg a 
PAC-cal, a mely már igen régen 
nem volt Mohácson.

■
___ 1924. julius 13 H

Ha sört csapol a Lettnion 
Újra vágyom születni.

ZTERKE/ZTÓI

— H. B. Köszönjük. Eg sZ jól 
magunkat. Soha se aggódje. I
Jani alios ventos . . . Azok csak a n 
akarják tudni s mert hiaba érdeklőd * 
most a vizsgálóbíró utján akar ak r** 
tudni. Drága kedvtelés 1 Mi mindenes^' 

' olcsóbban jutunk annak tudatára h,,"' 
az a cikk nagy konstemációt csinált 

I richóban.
— R. V., Villány. Ugyan-ugyan I a í 1 

! kor a peronospora már látható, akkor | 
I késő a permetezés, oidium ellen ellenbe- I 

csak akkor kénporolunk, a mikor a betes 
ség fellépte konstatálható Csak ne téveu- I 
szék meg ilyen balga beszedek Ne fe- 
lejtse el, hogy Baranyában a kocsis nett, 
tud hajtani, csak kergetni, ... a vincellé- 
a kapáláson kivül annyit ért az okszer 
színészethez, mint a kotlóstyuk a hold
fogyatkozáshoz.

— B. I. Jó-jó kis dárdas 1 Nem szabid 
olyan szigorúnak lenni. Maga is volt áT. 1 
egykor kis légé y. a ki bizonytalan lepi 
tekkel tipegte végig a gyermekszobát, «. 
tán ugy-e milyen feszes haptakot tudott I 
később állni a Szurmay generális előtt. | 
Van ott több hiba is. Olvasta ott a .szép
ség és kedvencverseny*-ben, hogy : .... I 
most lesz lapunkban lefolytatva.* Hat ib- I 
bán a kurzívval szedett cikkben mit esi- I 
nál vagy fél tucatszor az a .mindég? \ 
Soha sem hallottuk, hogy : . . . elmegyek 
a színházé^, vagy Villanyé^, pedig csak 
ezen a címen lehetne a mindiget mindégrt I 
gyúrni.

Laptulajdonos és kiadó ;

FRIDRICH OSZKÁR

WIRDETÉ/ÉK
Markovics Athanasz 

lánycsóki ingatlanait — házát 
szöllöjét, pince és présházát 
— eladom. Szántóföld és rét 

50 ezer □-öl.

Dr. Fischer Ernő
ügyvéd, Mohács.

398/1924. sz.

Hirdetmény.
A Margittaszigeti Armente- 

sitö és Belvizlevezetö Társulat 
1923 évi zárszámadása folyó hó 
1- töl 26 áig bezárólag az alap
szabályok 32. szakaszának f) 
pontja értelmében a társulat hiva
talos helyiségében közszemlére 
vannak kitéve s ezen napokon 
a hivatalos órak alatt az érdekel
tek áltál megtekinthetők és az 
esetleges észrevételek megtehetők.

Mohács, 1924 évi julius 11-én.

Porgányi Lajos s. k.
igi:{itó-föineroök.

Eiaidó
25—30 meter széna,

Cim a kiadóhivatalban.

Egy Révai Lexikon
I—Xl-ig 

jutányos áron eladó. Megtekinthető 
a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női 
magas

XT •• rr • rrfűzős cipó 
eladó. Megtekinthető a kiadó

hivatalban.

&
&
&
&
&
&
&
&
&
£
&

£

HALLÓI

N

JPrisísen csapolt barna ów vilá- 
sör. tízórai pörkölt és virsi li 

kapható

a Scháffer=szállodában. 
líste S órától

BÚS PALI
Budapesti primá w zenekara

HANGVERSENYEZ.

A Jenyei dűlőben levő 2 hold 

szőlőmet, 
présház és pincével szántó

földért elcserélném.
dm megtudható a kiadóhi

vatalban.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. 

Cim a kiadóhivatalban.

HALLÓ! 3

Árverési hirdetmény.
Alulírott megbízott ezennel 

közhírré teszem, hogy Oruber 
Mátyásné és Telinger Ilona mo
hács-szigeti lakosok tulajdonát 
képező 8 HP erősségű teljes fel
szerelésű magánjáró garnitúrát 
tulajdonközösség megszüntetése 
céljából 1924. julius hó 19-én 
délelőtt 10 órakor Zeitvogel 
Ferenc mohácsi lakos udvarán 
a legtöbbet ígérőnek nyilvános 
árverésen el fogom adni.

A vételár 10%-a bánatpénz
ként azonnal lefizetendő, egyéb 
fizetési feltételek a helyszínén 
megtudhatók.

Mohács, 1924. évi julius hó 11-

Sehwoy Nándor
kir. bir. vhtó.

S Gépészt állást!
? keres mielőbbi belépésre ta- » 

9 nult géplakatos uradalomba, i 
J malomba, vagy eséplésre g 
♦ Az összes gépészi vizsgákkal g 
4 és nagy gyakorlattal rendel- S 
í kezik. Javítást is vállal. > 
2 • Z, Cim a kiadóhivatalban | 
*»»#•»»»»»»»*««*«**«***
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|l Asszonyok! 
Cukor nélkül 
is edes kellemes 
jzüf üdítő kávét 
lehet főzni az 
olcsó es jo minősé
gű kristálycu
korral is kevert 

Dul-tzit 
nevű kavekonser- 
vünkböl.

Minden fűszeresnél kapható! 

Kőbányai Polgári Serfőző 
és Szent István Tápszer

müvek Rtg.

mohácsi hírlap

| óz v. szívós antalné!
órai, ékszerész és látszerész •

MoháCS, Király-utca 195. st. ?

♦♦
♦
w«♦
i

I

$

♦♦
t Miuuy, uiuai uwajiasa napi áron. *

Mindennetr ü arany, ezüst és duoble 
aruk, szabályozott zsebórák, 

szn ?a ív 3;bí, 
orrcsiptetők, bormérők, lázmérők nagy 
raktara, Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvalialtatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

*
♦
*
♦*
*♦♦

I
*♦
6>

ít
* 
A*
♦

L

A MELTZER drogéria s 
tavaszi cikkei: i

Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes es matt 

Linóleum ...MARX féle Borostyán p.aJ.0'
Zománc ia“

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

padlobeeresztó paszta.
Gyógycognae. likőrök és likór- • 

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128. J
J •«• •• « <c« «« » •«««*

Eladó ház.
Árok-utca 111. számú ház 

szabad kézből eladó. Bővebbet

Holicska Jenőnél.

CSERNA VÖLGYI
szénsavval telitett forrásvíz 
u országos chemiai intézet vegyeiem- 
:é- bizonylata alapján kitűnő asztali 
e> boníz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üditő ital. Egyedüli gyártója:

ozv Kiss Alajosné, Mohács.

ELADÓ
Jókai Mór utcában 1459. sz. 
liáz nagy kerttel 
vag) anélkül. Megtudható 

Aagyó Szabó Sándornál
1107. szám alatt.

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA
’msjiti ? uterKíBea es laboraior urnában 

MOHÁCS. Felső Duna-sor 478 sz. sarok

Vidékiek azonnal Kielégíttetnek.
.

Bármely nagysága házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

jsi^iKiaisosiaisiJ
■■
■■■■

Pécsi Tárházak és Kereskedelmi R. T.
Nyers termény osztály a

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
■
■
■ 
a Mindenkor a legmagasabb napi áron vesz ■■ 

aa
■ ■

■ 
■ 
■ ócska vasat | nyersbőrt ■ ■

■ ■
■
■
■ rongyot , csontot it 

aa 
■■

B
■ Iroda és raktár Siklósi-utca 35 (volt Schapringer raktár) aa 

::

Kereskedők, iparosok 
figyelmébe I 

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

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

Első Mohácsi Miiszaki Üzem 
JAVÍT író- és varrógépét, i 

KEREKPART.
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktára.

Scháffer Káról/
technikus.

Lakás.
Egy gyermektelen házaspár 
1 szoba konyhás lakást — 
lehetőleg a külvárosban vagy 
közelében — megfelelő mellék
helyiséggel keres. Békebeli 
arany paritásban fizetek. Cim 
megtudható Hazenauer dohány
tőzsde Szeidl borbély mellett.

eladó
!0 darab HASZNÁLT 
HORDÓ 30-tól 200 literig, 
1 darab JÉGSZEKRÉNY 

drb FEHÉR GADROB 
szekrény.

Cim a kiadóhivatalban.
rt| ' 1 * * i i « v 11 v i i
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Mohácsi róm kith. Legényegylet. 

21/1924 szám.

Pályázati hirdetmény.
A mohácsi róm. kath. Le- 

genyegylet választmánya által f. 
evi julius 110 9 én tartott ülésében 
21 1924 határozatában a vendég
lős felmondása folytan megürese
dett 

csapos, illetve szolgai 
allédra pályázatot hirdet.

Elnökséghez címzett pályázati 
kérvények folyó évi augusztus 
hó 15-ig nyújtandók be.

Szerződési feltételek Jánosi 
Sebök József egyesületi jegyző
nél tekinthetők meg.

Elnökség.

Heti ltsztárak:

Piád árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 300 000 K
Zab .... 250.000 K
Rozs .... 250 000 K
Tengeri morzsolt uj 280 000 K
Árpa uj . • . 220.000 K
Bab .... 450 000 K

Egy 4-es

Wertheim-Cassa
és irodai bútorok eladók

Weinacht Sándornál.

Nullasliszt . . . 5600 K
Fözöliszt . . . 5200 K
Fehér kenyérliszt . 4800 K
Barna kenyérliszt. 4000 K
Vörösliszt . . . 3000 K
Korpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 K

Forgalmi adóval együtt.

Iparié 
egy öl kemény tűzifa, 

Cim a kiadóhivatalban.

Vasárnap délután 
azaz julius 13-án 

csak BÁLINT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak B A I; i X T 
gyógyszertár tart éjjeli szolgalatot.

■ —■ ■■ ■-------□
ELADÓ.

II A Czernik dűlőben 1189 n 
□-öl szőllő, ugyanott 847 
□-öl lóherés eladó. 

Cim a kiadóhivatalban.
ii —■ a - -......—a

I. rendű sásmentes 

s í* n a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

Értesítés.
Van szerencsém a 

t. hölgy közönséget érte- 
siteni, hogy Budapest^ 
megérkeztem és működé
semet ismét megkezdtem 

_ ideiglenes " lakásom 
Jíeinrdth Jsigmond pcs. 
taellenőrnél, yfiranu Já
nos utca 1202. szám. 
Színház mögött.
fencz €mma 

divatárusnő.

2 kiló használt rongjért 
t kiló finom kenyérlisztet ií 
Landauer gőzmalom, Mohács.

Pályázati hirdetmény.
A Mohácsi Kisgazdák Tej

szövetkezete a megüresedett 

pénztárosi állásra 
pályázatot hirdet.

Az állas julius 15-én elfog
lalandó.

A feltételek megtudhatók
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VORISEK LAJOS
DIVATÁRU HÁZA

TELEFON 127. ÍVJ O H A C 3. TELEFON 127.

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

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

kendők.

Illatszer és szappan

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bŐr-ridikül 

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak !
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MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthtz 
MOHÁCS. Telefon 128.

Jchnmann József
elnöknél.

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

Pálya-utca 296. szám 
Háztulajdonosnál.

Első Mohácsi Műszaki Üzem
Deák-tér 143. Telefon 83.

Cégtulajdonos: SCHAFFER KAROLY technikus.
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Szép és bájos arca lesz, 
szeplöje. májfoltja eltűnik, haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát 
Raktáron vannak továbbá: 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

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

műsznki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

I

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

E 8 a <1 ó 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

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

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

ÍL

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL Pécs, Jókai-tér 6. és
Budapest, Kossuth Lajos u. Ü- 

Továbbá a világhírű 
Zeiss Púra ktál 

szemüvegek és orresiptetókbó; 
állandó raktár, amelyek pont^ 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkat 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, kere=ztelö es nászajándékod 
nagy választék-

„Mitél olyan zamatos a kávéja Édesem? 
Egyszerű, csak UHU kávéval van főzve,“

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


