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cim alatt a „Dunavidék" jú
lius 13-iki számában durva 
támadást intéz lapunk ellen. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a 
„Dunavidék* epeömlését a 
Kriton cikkeiben foglalt su- 
|vos igazságok emészthetet
lensége váltotta ki, de fele
li si kötelességünkből folyólag 
állunk elébe a támadásnak, 
kijelentésével annak, hogy 
azoknak a cikkeknek sem 
megirá-ában, sem irányításá
ban kiadónknak: Fridrich 
Oszkárnak semmi része nincs, 
az a sanda mészárosi vagda- 
lózas o felé tehát első sorban 

ság vele szem
ben. másrészt kellemetlen 
helyzeteket teremt reánk 
nézve Mi az áltálunk elkö
vetett cikkekért mindig helyt 
állunk, de az ügv ódiumát 
ír. sra terelni csak azért, 
mert az ellen a kiadó ellen 
cikkíró régi bosszújának ser
leget ó; ajlja szürcsölni, nem 
engedhetjük. Egyben tiszte
lettel visszaküldijuk a sajtó
pert. melyet a „hazafias sajtó
orgánum*4 nekünk beígért és 
élénk érdeklődéssel várjuk, 
hogy váljon a „sajttakaró"- 
val használt epitetont fogja-e 
az ügy észség nagyobb becsü
letsértésnek minősiteni, avagy 
azt a célzatot, melylyel a 
.Dunavidék" lapnak egyné
mely régebbi közleményét 
tendenciózusan s itt-ott elfer
dítve regisztrálja.

A támadáshoz érdemileg 
c>ak annyit, hogy nagyon 
re: éz időket éltünk át azóta 
az Ibi 8. november 10 ike 

melyben az az Üdvö
zöllek \ ilágszabadság! című 
vezércikkünk megjelent. Nem 
a Mohácsi Hírlap, nagy világ- 
‘apok, országos nevű politikai 
vezetőemberek sem láttak ak- 

*v! tisztán, de tévelygésük 
csak addig tartott, inig a lá
thatár annyira kitisztult, 
nogy tájékozódni lehetett.

A „Dunavidék" azonban 
nem tévedésből tette ezen 
vezércikkből idézett sze
melvényei alá az S. K. sig- 
numot, nagyon jól tudja, 
hogy azt a cikket Sz K. irta, 
de a közvélemény előtt gya
núba akart keverni valakit, 

i a ki gyomrában fekszik, pe
dig annak a valakinek ahhoz 

i a cikkhez semmi köze. Ez 
már aztán perfidia, nyilván
való rosszakarat, gonosz fer
dítés. 'Fág az a lelkiismeret, 
melyben egy ilyen elnyelt 
„z“ betű nem ponderál . . .

*

A Linder dicsőítése is 
j ilyen, a Dunavidék étlapjára 

valló csemege. Egy régi, — 
időközben megromlott süliét 
leönteni a Dunavidék méreg
be kevert generálzaftjával és 
feltálalni a közönségének az
zal, hogy: ugy-e. milyen bü
dös? Azt a tárcát egy ősz, 
beteg, mohácsi származású 
iró irta, ki ifjúkorában ben
sőséges viszonyban volt a 
Linder-családdal. Mit tehetett 
ő akkor arról, hogy Linder 
Béla később kiengedi csúszni 

I lábai alól az erkölcsi bázist 
I és árulója lesz hazájának ?

♦

Mi a keresztény tömegek 
szószólóivá soha sem toltuk fel 
magunkat, ha azzá lettünk, ak
kor azok a keresztény töme
gek, melyek tisztességes sze
génységünket becsülték meg, 
hívtak el annak. Nagyon cso
dálkozunk azon, hogy a Du
navidék, mely más tömegek
nek a szószólója, akad meg 
azon, hogy mi elitélőleg nyi
latkoztunk azokról a keresz
tényekről, kik az 1918. no
vember 4-iki fosztogatásnál 
bűnrészesek voltak. Hát tisz
telt „y“ ur! azok a tömegek 
nem keresztényeket foszto
gattak és mégis megbélye
geztük őket, azzal toltuk tá
lán fel magunkat a keresz

tény tömegek szószólóinak ? 
Hja ‘ önök talán tirádákat 
zenglek volna a fosztogatók
nak ; No lám!

A megszálló szerb csapat 
para ncsnokával szemben ta- 
nusi ott udvariassági fényün
ket is könnyebb elferdített 
világításba helyezni, mint 
azokban az időkben a helyes 
magatartás mikéntjét megta
lálni Kérdezzük szeretettel, 
hogy mindazok a városunk 
honorációrjai, kik résztvettek 
a K.szino ama disznótoros 
vacsoráján, melyre az a So- 
tirov cs százados egész tiszti
kara a! hivatalos volt és meg- 
ji. ,l , ázOiv, Kik e v üvsoí a 
alatt ott ékes pohárköszöntő
ket mondottak, mind rászol
gáltak a hazafiatlanság vád
jára? Azokról az időkről a 
Dunavidék ne beszéljen, mert 
akkor még ébrényéletet sem 
élt, csak a szülőanyja: az 
ádáz gyűlölet volt még a vi
lágon, mely később meg
szülte. Nyávogni a tegnap 
született macska is tud, de, 

, hogy a világháborút kriti- 
; zaija, arra nem illetékes.

Hogy olyanabbul nem irt ak
kor a Dunavidék, csak azért 
van, mert akkor még egyál
talán nem irt.

*
Y ur I önt sokan vádolják 

rágalmazással, sőt kannibáli 
hajlamokat fognak rá, pedig 
ön nem embereket, ön betű
ket eszik. Nézze kérem, csak 
fentebb mutattunk ra, hogy 
célzatosan elnyelt egy „z“ 
betűt, most pedig rábizonyít
juk, hogy egész mondatokat 
is képes elemészteni. Látja, 
annál az idézésnél (Mohácsi 
Hírlap, 1919. március 30.) 
mely úgy végződik, hogy: 
„Kényelmes dolog abban a 
helyzetben megnyugodni, me
lyet a megszálló csapatok 
a közbiztonság védelmében 

megteremtettek, a miért ta
gadhatatlanul köszönet és el
ismeréssel tartozunk a szerb 
csapatok parancsnokságának," 
az eredeti szövegben nem 
pont van, csak vessző. Ön 
tesz oda csak pontot, hogy 
újságírói csalafintasággal ben
nünket úgy állítson oda, 
mintha: „ily viszonyok te- 
remtette helyzetben várjuk 
mi a kommunista eszmék 
mind szélesebb körbeni tér
hódítását." Pedig ha ön oda 
nem pontot tesz, hanem meg- 

i hagyja a vesszőt s befejezi 
1 az eredeti mondatot, hogy: 

„de ha a ma még talán füg
gőben levő területi hovatar- 
tozandóság kérdésének bár
mely iranybam eldőlte után, 
a mi soka nem késhetik, el
vonják innen az erőket, ki 
fog biztosítékot nyújtani, 
hogy a kommün vörös zász
lóinak meghurcolásával nem 
fogják e turbulens eiemek az 
1918. november 4-iki esemé
nyek rémségeit felidézni?" 
Ugy-e bár, igy mar aztán 
nem úgy hangzik, mintha 
mi a kommunistáknak gyuj- 

. tottunk volna tömjént?
I *

Tisztelt —y— ur! Azt az 
urat, a ki arra a kaszinói 
disznótoros vacsorára azt a 
Sotirovics századost meg
hívta, ott rá az ünnepi po
hárköszöntőt mondta, később 
levitték hetekre Vaíjevóba és 
bizony nem disznótorra, azt az 
idegenhangzásu nevű kiadón
kat velünk együtt többször 
letartóztatták és éjnek idején, 
szuronyok közt kisérték a 
csendőrlaktanyára, majd Pécs
re a főparancsnokság elé hur
colták csendőrfedezet mellett, 
felelősünk ellen véres inzul
tust követtek el, azt a sokat 
rágott Mohácsi Hírlapot 1919. 
augusztus 31-től 1921. május 
22-ig betiltva tartották, ugye- 

I bár ezt mind azért, mert 



■> MOHÁCSI HÍRLAP 1924. julius 20

szerb barátok, kommunista 
apostolok voltunk ? ? ■

♦

Nagyon haládatlan vállalko
zás volt óntól ezeket a lap
szemei vény eket összegyűj
teni. azzal a hamis, nyilván 
r . sszakaratu beállítással közre
adni és Kriton becsületes, 
hazafias cikke igazságainak 
megdöntésére felsorakoztatni, 
mert látja, ki miiyen fegy
verre! támad, olyannal vere
tik vissza. Lapunkon kívül 
álló égvén az on taktikájához 
fordult összegyűjtötte az on 
személyére és publicistikai 
ténykedéseire vonatkozó ada
tokat és közre fogja azokat 
adni, a mivel ebbe a mi 
viaskodasunkba rettenetes en- 
gard-ot kiáltott, melyre mi 
le is tesszük a fegyvert, be
szüntetjük a küzdelmet és 
önnek őszinte részvétet nyil
vánítunk.

— A falu jegyzője. A hétfői 
törvényhatósági közgyűlés Tóth 
Vilmos magyarból}! körjegyzőt 
49 évi szolgálattal nyugdíjazta. 
Szinte példátlan a törvényhatósági 
bizottság eletében az a tüntető 
ünneplés, melyben Tóth Vilmos 
kivaló egyéni qualitasait méltatta. 
Es Tóth Vilmos elment 49 évi 
nehez, fe elősségterhes munka után 
nyugalomba: nem vitt inagaval 
mást, csak a tiszta lelkiismeretét 
es egv rakas — szolgálati érde
me*. A ki a jegyzői munkakört 
ismeri, az tudja, hogy az a falusi 
jegy ző néha 5—8 községből álló 
k- rzetében fizikailag is alig ellátha
tó rengeteg agendainak 80° o át az 
államkincstár erdektben végzi s a 
Tóth Vilmosok ezt 49 éven át 
' i feláldozólag végzik a nélkül, 
hog, valaha tanácsosi, főtana- 
csosi, szarut..; 3c_osi, pénzügyi ta 
nacsosi, vág, csak - kormány
tanácsosi ci nre is igényt tarthat
nának. Hat miért csinál a kor
mány kultuszt abból, hogy uton- 
uttelen mindig pofonverje a suutn 
cuique elvet? Szegény Tóth Vil- 
mo ok! ha nem 5 — 8 községét 
adminisztráltatok volna 49 évig, 
hanem 5 évig bankdirektoroskod 
tatok volna, már kormányfőtaná
csosok volnátok.

— A felszabadulás harmadik 
évfordulóját sorra megünneplik 
a megszállt területek nagyobb 
községéi es varosai, csak Mohács 
hal.gat ebben is. hisz' már elfe
ledte a megszállás keserveit A 
kompromittált alakok lerázzák ma
gukról az eddig miméit szégyen
kezest, sőt fölülkerekednek és ők 
csipkedik azokat, a kik akkor 
szenvedtek magyarságukért. Az 
Iparosok Olvasókörében találnánk 
meg leginkább azt a szellemet, 
niely ez ünnepség létesítését esz 
közölni tudja, de oda is bedobtak 
egyesek az Erisz álmáját, felnyi
tottak a Pandora szelencejet s most 
viharuk dúlnak a békés együtt- 
munkalás néhai tanyáján. Lelkűk 
rajta, hogy Mohács nem ünne
pelheti meg a felszabadulas év
fordulóját.

l'A NCA
Az evolúció.

A „Mohácsi Hírlap* eredeti tárcája.
Valahogy azt ne tessék hinni, 

hogy mi itt most valami szörnyen 
tudományos témákat, valami 
Darvin-féle szürke teóriákat aka
runk fejtegetni Fenét! Csak egy- 
pár hevenyészve odavetett képben 
akarjuk szemléltetni, hogy 40—50 
év mily nagy idő az emberiség 
fejlődésében. Igaz, hogy ezek a 
képek mind csak az életigények fej
lődését bizonyítják, de ne legyünk 
pessimisták, tegyük fel jóakaratu- 
lag, hogy a lelkek is legalább ily 
arányban fejlődtek, nemesedtek.

40—50 év nem sok az idők 
végtelenjében, de ez a madártávlat 
kell, hogy a fejlődés perspektívá
ját láthassuk. •

A lll-ik gimnaziális osztályt 
végeztem, mikor az édesapám az 
első 16-os könnyű kis lankaszter 
fegyverrel lepett meg. Persze 
erdőt-mezőt bolyongtam Pick-kel, 
a pointer vizslámmal reggeltöl- 
estélig.

Egy ily bolyongás alkalmával 
akadtam az »lngovány--ban a 
Bece Palira, aki az édesanyámnak 
a külön, úgynevezett >rédeg« 
kanásza volt. A kastélyból kapta 
a kosztot, azért volt »rédeg», mert 
csak amolyan siheder sorban levő 
félkegyelmű atyafi volt. Ott üit 
a kutágas tövében s kezében egy 
árral bocskort foltozott, mig a 
kocák szanaszét legelésztek a 
zsombékos legelőn. Rongyos volt 
a Pali nagyon, zilált hosszú haja 
a homlokába esett, amint az árral 
erőlködve fúrta a kemény bocs- 
kortalpat. Ujnyi hosszú >sörgye- 
szár<-on meredő cseréppipája 
kellemetlen bagószagot terjesztett 
körűié. Elnéztem Palit, volt benne 
valami az ősemberből.

A héten kint jártam a »Mocs
kosában s ott z egyik szállás 
mögött megpillantok egy sertés- 
kondát. Egy korhadt füzfatönkön 
ott ül a faika Bece Palija Csinos, 
értelmes tekintetű fiú, kifogástalan 
strux bricsesz és katonazubbony 
van rajta. Kezében könyv. Meg
szólítom, mire feláll s bemutat
kozik s kérdésemre, hogy mit 
olvas odanyujtja a könyvet mi
alatt egész sikkel csavar egy ci
garettát, Jókai: Minden poklukon 
keresztül cimü regénye volt.

»
A Tinka, a Tinka! amolyan 

kócos k.s pesztra volt a házban, 
ahol koszton voltam, mig a gim
náziumot jártam. A telekkönyv- 
vezetőné visitozó gyerekei mellett 
ásitozott. Ha lehetett elblitzelte a 
mosakodást, de annál gyakrabban 
nyúlt a szennyes fejkendője alá hol
mi gyanús vakaródzások céljából.

A tavasszal átutazóban jártam 
K .. . án. A vonattól kellemesen 
hűvös reggelen gyalogszerrel sé
táltam be a városba, melynek 
minden háza ismerős volt előttem 
diákkoromból. Egy takaros kis 
családi házból, melynek virág- 
gruppos udvara kimosolygott a 
vasrácsos kerítésen az utcára, csi
nos fruskalép ki, akiről első blikkre 
megállapítható, hogy frizőrné.

~ Jó. reggelt Tilda — botlik 
az utcaajtóban mindjárt egy isme
rősébe — maga fésül itt?

Igen, óh! már évek óta.
Önkéntelenül tekintettem fel 'a 

ház falán levő táblára s meglepe
téssel olvasom: Kranitz Katalin 
szülésznő. Kránitz ... Kránitz ... 
honnan ismerős nekem ez a név 
Kránitz . . . ? Tyüh ! a kutyafáját, 
megvan ! Heüréka ! Ez a Tinka, 
a kócos Tinka, no lám, akkor se 
akarta magát fésülni, hát meg
segítette az Isten, most más fésüli.

♦

Szegény jó Tóth Ede vagy egy 
félszázaddal ezelőtt az ö örökszép 

Falurosszá»-jában megkarriki- 
rozta a Czene cigány primás és 
az Adus vén cimbalmos alakját, 
akik még a >sédéről lágykenyér- 
rel< álmodoztak, amíg Sándor ur 
a Makhetesben duhajkodott, de 
csak hiú álom maradt az is.

Mintha most is látnám a Czene 
térdben lukas piros nadrágját, 
kakastollas kalapját, melynek lékén 
egy tincs csintalankodott ki fekete 
hajából és az Ádus keshedt, 
rongyos fölleghajtóját.

A múltkor egyik község hősei 
emlékének leleplezéséhez a kato
nai zenekaron kívül leszerződ
tette az egyik elsőrendű városi 
cigányzenekart is.

A biró egyezségen kívül borjú
paprikást főzetett vacsorára a 
cigányoknak csipetkével.

A cigányok immel-ámmal tén- 
feregnek oda a nagydiófa alá, hol 
számukra terítve volt s körülá’lják 
az asztalt mind kifogástalan smo- 
kingban, vakítóan fényes ing- 
plasztronnal.

— No tessék hangász urak — 
szól az öreg biró — hej de szép 
kövér bikaborju volt — a Náray 
komámtól, a molnártól vettem, 
de igazán kár volt lemetszeni...

Csecse, a prímás kezébe veszi 
a kanalat, belenéz sötét meren
géssel a pörköltes tábla, aztán 
nagyot sóhajtva ismét leteszi a 
kanalat. A banda komor részvét
tel nézi Csecsét, ki mélységes 
viiágfájdalommal hördül fel:

— Hej! ha az én drága édes 
feleségem látna, hogy nekem 
pörköltet kell vacsorálnom, tálán 
megsákadna a szive . . .

♦

Nos igen. Ha valaki 50 évre 
visszatekinthet, meglepődéssel, 
bámulattal nézheti, hogy alakul
nak át a Bece Palik, a kócos Tinkák 
és a Czenék modern alakokká és 
igy van ez az egész vonalon. 
A múltkor egy társasvacsorán 
vettem részt, melyet kisgazdák 
rendeztek amolyan aratási öröm
ünnepnek. A vacsorával röviden 
végeztünk, ugylátszik a vendégek 
megvacsoráztak előre otthon, — 
ebben is egy markáns vonását 
adván a modern időknek, ők már 
azt is tudták, hogy bankettől 
éhesen kel fel az ember, — aztán 
megkezdődött a tánc. Hát sza
vamra mondom, hogy 50 év előtt 
a gentri, az 5-O00'holdas ura- 
ságok nem dicsekedhettek különb 
megjelenéssel, distingváltabb mo
dorral, mint minővel ezek a fia
talabb kisgazdák mozogtak.

Szóval: fejlődünk.

Dr. Rüll Béla.
A Mohácsi Önkéntes Tűzoltó

egylet mai nappal nevezetes 
ünnepet ül. Az egyesület lelke, 
dr. /?/;// Béla örökös főparancs
nok 25 éves tűzoltói működésé
nek jubileumát.

Az egyesület vezetősége már 
hetek óta lázasan készül méltó 
ünneplésére annak az embernek, 
aki első sorban a Tűzoltó Egy
leté volt, másodsorban a Tűzoltó 
Egyleté s csak harmadsorban a 
magáé.

A díszes meghívók már hely
ben és vidéken kézben vannak 
és nagyszámú vendégsereg érke
zése van bejelentve. A belügy
miniszter külön képviselteti magát, 
itt lesznek továbbá az Országos 
Tűzoltó Szöv.tség képviseletében 
dr. Marinovich Imre alelnök és 
Kuharszky László főtitkár.

Reggel S órakor lesz a gyüle
kezés a tűzoltó laktanyában.

Fél 9 órakor ünnepi istentisz
telet a belvárosi plébániatemplom
ban, melyet dr. Frey János apát
plébános tűzöl tólelkész pontifikái.

Fél 11 órakor díszközgyűlés a 
tűzoltólaktanyában, mely 1) a 
magyar Hiszekegy-gyei kezdődik, 
2) Schmidt Lajos tüzoltóegyleti 
elnök megnyitó beszéde s a ven
dégek üdvözlése. 3) Dr. Rüll Béla 
25 éves parancsnoki működésé
nek méltatása Inkei József által. 
4) A diszemléklap átadása és 
szolgálati érem feltüzése. 5) Lipo- 
katits János városi főjegyző üd
vözlése Mohács város közönsége 
nevében. 6) A diszközgyülés be
zárása 7) Himnus. 8) Támadási 
gyakorlat a polgári iskola épülete 
ellen. 9) Társasebéd.

A zománcozott ezüst XXV. éves 
szolgálati érem már megérkezett, 
a diszérmet a belügyminiszter 
képviselője hozza magával.

Aki dr. Rüll Bélának a tűzoltás 
ügye iránti rajongását ismeri, az 
tudja mérlegelni és átérezni csu
pán a mai ünnep jelentőségét és 
megható voltát.

Dr. Rüll Bé a 25 éven át fáradt, 
dolgozott Mohács város lakos
ságának tűzbiztonsága felett,olyan 
megkapó lenne a figyelem, ha 
Mohács közönsége minden ható
sági intézkedés nélkül e napra 
fellobogózná házait. Ünnepeljük 
őt lobogó zászlókkal, ki egy ne
gyed évszázadon védett bennün
ket pusztító vészek lobogó láng
jai ellen.

Mohács közönsége önmagát 
becsüli meg, ha ez ünnepély fé
nyének emelésére törekszik, mert 
a vidékről és a távolból érkező 
vendégek szét fogják vinni a szél
rózsa minden irányában inpres- 
sióikat, hogy: van egy hely ott 
a végeken, a kék Duna partján, 
hol az érdemek még jutalomban 
részesülnek.

dCettnigg bácsi jó bácsi, 
j/em hiába mohácsi, 
ytm ő nem sokat papol: 
á{anem jó söröket csapol.
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K Duna-uszoda ügye.
i inunk múlt vasárnapi szarná- 

u t i Duna fekete vasárnapjavai 
Kolosán követeltük, hogy 
* \ ... ke mar nem moz- 
n“ ‘a hatóság gondoskod
ni' fürdő felállításáról.
1 T>an ugyanabban az időben, 

■‘,.r mi cikkünket irtuk bocsá-
Jotta útnak eszméjét dr. Kas Jenő 

/; r s, aki egy Duna-
. -Olja felállítását részvenytarsa- 

alapon tervezi. Eszerint kb.
*7 re-z^m kibocsátásával hoz- 
'ak össze azt a tőkét, amely az 
jszoda felállításához szükséges. 
Fz a tőke hozzávetőleges számí
tás szerint 150-200 millió ko- 

enne és a részvények ára 
ehhez képest 300-400.000 K. 
A részvény tulajdonosa jegyzése 
aieneben mindaddig, amíg a 
X.;. fennáll teljesen ingyenesen 

ült fürdeni. Egy rész
vény azonban csak egy személy
nek ad jogot a fürdésre.

Eddg a terv, melyhez még 
csak annyit füzünk hozzá, hogy 
költségvetése Kemény János víz
mester egy nagy uszoda tervének 
a viszonyokhoz mért megkurti- 
laidvai és természetesen csak 
hozzávetőlegesen alakult ki, a 
vegieges tervet az aláírókból 
alakuló bizottság lesz hivatva el
készíttetni.

A megvalósítást illetőleg aztán 
megoszlanak a vélemények, mi 
azonban hisszük, hogy ha az 
elkészítést azonnal megkezdik 
feltétlenül sikerülni fog. A legelső 
kérdés természetesen, lehet-e Mo- 
tacson 500 darab 300—400.000 

koronás részvényt elhelyezni ?
Ez az összeg ma 25 arany

koronának felelne meg. Egy rész
vény egy fürdözőnek szól, tehát 
csaiadonkint 2 fürdöző tagot 
számítva 250 családnak kellene 
jegyeznie. Ebből a 250-ből még 
50-et e lehet venni azon a cimen, 
hogy a 250-ből legalább 50-en 
3-at fognak jegyezni, tehát vég
eredményben 200 családnak kell 
a szükséges tőkét összehozni.

Ez a szám pedig, ha figyelembe 
vesszük, hogy az uszoda létesí
tése általános óhaj, iparosok, 
Kereskedők és az intelligencia 
Köreben, már nem oly nagy, hogy 
ta Mohács egész társadalma 

:sze fog, hogy ne lehetne össze
hozni. annál is inkább, mert a 
befizetés tekintve, hogy az uszoda 
csak jövőre kell és az építéséhez 
idő szükséges, 3—4 részletben 

esz fizethető, igy aztán a kevésbé 
omóduak és a tisztviselők is be
kapcsolódhatnak az építésbe.

Közérdek lévén, véleményünk 
szerint a városnak is erkölcsi 
kötelessége, hogy hozzájáruljon 
*7 epiteshez. A varosnak nem 
enet étlenül néznie, hogy a Duna 
úgyszólván hetenkint szedje áldo- 
zaía;t. amely szám feltétlenül 
csökken, ha megfelelő biztos 
uszoda fog a fürdeni vágyók 
'er‘Ue.Kezesere áliani. A város be- 
*abcsoiódását parancsolja a köz- 
"gészség is, amit bővebben ma
gyaráznunk sem kell.

Véleményünk szerint a két
- Egyesület, ennek az uszoda- 

natí a telepítésével oldhatna meg 
Uszo sportját és a maga erejével 
' . hogy segítse a megvaió-

31’ast. íaian sikerülne a testne- 
Vt esi alapból is valami hozzá
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járulást kieszközölni és ez mind 
könnyebbé tehetné a felállítást.

Az uszoda felállításával külö
nösen a nagyobb elfoglaltságu 
társadalmi rétegeknek nyílna alka
lom fürdésre, akiknek most a 
Duna mellett nincs módjuk für
deni, mert egész délutánokat nem 
tudnak ennek szentelni, de fél
órájuk akadna naponta erre a 
célra is.

Ezzel az ügyet útnak indítjuk 
és a magunk részéről is felhívunk 
mindenkit, hogy vegyen részt 
benne, mert, ha Mouacs egész 
társadalma összefog jövőre már 
az uszoda hús habjaiban találunk 
enyhütést, felfrissülést a nyár 
hősége ellen.

CAK
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hogy a muzeális értékű kincsek 
úgy keletkeznek, hogy pedáns 
pontos emberek eltesznek, elrak
nak mindent, ami a későbbi kort 
érdekelheti. így van például az 
újságokkal is. Amíg friss, addig 
újság. Ha aztán az idő elsuhan 
fölötte — muzeális érték lesz 
belőle.

A Mohácsi Hírlap kiadóhivatala 
is elteszi, elrakosgatja a megjelent 
számokat és évfolyamonkint, be
kötve őrzi, az utókormk. Már 
most vannak igen értékes köte
teink. Igy például az 1913. és 
1914. évekből, amelyek valóságos 
kortörténeti (vagy kórtörténeti?) 
adatok ahhoz, hogy hogyan lehet 
nagy hanggal, féltéglaval vert 
mellei egy egész várost megfél
említeni — ha bár a fül mögött 
kis korom is tanyázik. Nem is 
annyira kicsi korom. Olyan nagy, 
hogy egy évfolyam majd minden 
számába jut belőle egy két oldal. 
És fajmagyarról szól az ének. 
Dupla predikatumos fajmagyar
ról. De milyen predikátumok?... 
Tyiih ! . .. de milyen szépek !. .. 
Talán a muzeum agilis titkára 
felhasználhatná valamire, ha — 
leközöljük . . . *

Mások meg leveleket gyűjte
nek. Az a szenvedélyük, hogy 
minden levelet, amit kapnak el
tesznek és megőrzik. Mit tudja 
az ember mikor lesz rájuk szük
ség? Ezek is aztán idővel kor és 
ember történeti adatok lesznek. 
Tanulságos dolgok, hogy dupla 
predikatumos fajmagyar »Aa- 
zaffyak* következetes (?) politi
kusok ma itt, holnap ott ajánl
koznak fei aszerint, amint a szelek 
fújnak. Már mint a pénz-szagu 
szelek ... *

Istenem az a pénz! . . . Azok 
a régi jó húsz kroncsik, ame
lyekért klerikálisok is tudtunk 
lenni . .. Persze erre azt mond
jak, hogy csak ^megtűrték* a 
klerikális cikkeket. Persze, persze... 
de csak a húsz kroncsiért...

J~ettr.igg sert ki nem iszik, 
JCcrán a sírba viszik.

Pénteken és szombaton zsúfolt 
házak előtt Zerkovitz—Harmath 
operettje a Hattyú lovag ment. 
A darab meséje egy romantikus 
szereem, de a darabban nem a 
mese, hanem az epizód alakok 
és jelenetek lesznek kidomborítva 
úgy, hogy az egész a végén 
valami kabaré szint nyer, amelyet 
Zerkovitz mindig fülbemászó, 
kellemes és mindig ismerős — 
ugyan hol is hallottam? — mu 
zsiká a sző egybe némi egységgé. 
Földváry Albert hercegbe mindent 
beleadott, amit lehetett, de a 
szerep maga nem sok tért hagyott 
neki. Ugyancsak ezt mondhatjuk 
Gyöngyössy Maryra. mert a darab 
kabarészerüsége valahogyan el
nyomta épen a főszereplőket. 
Hálás szerepe volt s nagyon is 
egyéniségéhez illett Szigethy 
Annus Lottija, aki bár hallottuk, 
hogy ezt a szerepét nem igen 
szereti — épen ez este aratta 
sikereinek egyik legszebbikét. 
Erdélyi Mihály önmagát mókázta 
felül, de legnagyobb sikere mégis 
Szigethy Bandinak volt. A Ho- 
molka fűszeres maszkja és alaki- 
tasa a kivaló komikus legszebb 
estéihez igazodik s különösen 
nagy hatást ért el, egyik közbe
szúrt kupléjával. Szenczy Mária 
tánca és éneke általánosan fel
tűnt és csupán azon csodálko
zunk, hogy nagyobb szerepekben 
nem foglalkoztatják. A kis Pityó 
Ilonka primadonna tehetségét 
élénken megtapsolta a közönség.

Vasárnap (ul. 13.) műsorvál
tozással Tündérlak Mugyarhon- 
ban ment szép közönség előtt. 
Hétjön—kedden a »Vén gaz
ember* került előadásra. Harsá
nyinak szeiencsés ötlete volt 
Mikszáthnak e kedves, karakte
risztikus alakját vinni a színpadra. 
Valami napsütéses derű ömlik el 
az egész darabon, melyből a múlt 
szazad elejének levendula-illata 
árad. Csakis igy lehet megérteni 
az alakításokat is, mely például 
a címszerepnél is különben ért
hetetlen lenne, Boriy Gáspár 
kasznárt egy olyan alakkal sze- 
méiyesittetni, minő Feledy Gáspár 
uram a Falurosszában volna, — 
nem lehet. A szereposztás sze
rencsés volt. Mindenki az egyéni
ségének megfelelő szerepet kapott. 
A Vén gazember olyan darabnak 
bizonyult, mely megbirna őt egy
másutáni előadást is.

Szerdán (julius 16). Szegény 
megboldogult Malonyay Dezső 
elbeszéléséből Rákosi Jenő áltál 
átdolgozott »A Bolond* cimü 
énekes mese volt színen. Erdélyi 
(Pimpó), Szigethy (Dirigó) gon
doskodtak a hangulat derűsen 
tartásáról. Gyöngyössy (Bimbiila) 
szép volt, kedves volt, kapott is 
tenger sok virágot. Nem tudjuk 
soha, hogy e bajos kis szőkeség 
megjelenésének kellemét, artisz- 
tikus készséget, vagy dekoratív 
ízlését bámuijuk-e inkább. A kö
zönség elragadtatassal tapsolt és 
bizan a virágeső illatából még a 
Schaffer ebédlője is élvezett elő
adás után.

3

Csütörtökön (jul. 17.) Vajda 
Ernő A Hárem cimü vigjátéka 
került előadásra, a <Csak fel
nőtteknek* jelzésű csiklandóval, 
a mi természetesen a telt házat 
biztosította. Péntekre -Asszonyok 
bolondja*, szombat, vasárnapra 
>Napkelet rózsája-, hétfőre »Le 
a férfiakkal!* keddre ^Bob her
ceg*, szerdára Az Ördög* és 
csütörtökre a ;Gaiyarab« vannak 
kitűzve.

Jubileumra.
Egyszer volt... hol nem volt... 
Tíz eve... húsz eve... tán igaz se volt.. 
Szürke sokác ház állt a poros utca végén 
Estén kint boldogan füstölgőit a kémény: 
Emlékszel-e rája itt e kicsi házba 
Indultam egykor egy másik világba
Bizakodással vágytam a jót, a szépet. 
Veled hittem, hogy mást rendelt a végzet, 
Küzdöttem, dolgoztam, jártam a világot 
S jó volt érezni mögöttem jó szived a 

[jóbarátot!
Tán nem az lettem, mit gyermekkorom 

[álma
Tavasszal rajzolt az ég hajnalába. 
Rózsaszínű kód takarja előttünk a jövőt 
A sorsot nem én írtam
Isten kezében volt az iróvessző . .
A mai határkőnél, mit adjak én Néked 
A régi időből drága, szép emléket ?... 
E dalt adom mely másnak mit sem mond, 
Szurke szavaival tán még ünnepet is ront, 
De a lelkem, amellyel ma ezt Néked adom 
A íegöszmtébb lesz mai napodon ! . ..

Zsuzsits András.
(Szeretettel dr. Rüll Bélának jubileum ünnepére.)

— él áUamrendórseg veze 
tője Mohácson. Vozáb József 
rendőrtanacsos csütörtökön Mohá
cson tartózkodott es megtekintette 
az összes az allamrendőrsegnek 
előkészített helyisegeket. Vo2ab 
rendőrtanácsos úgy a helyisegek
kel, mint azok íelszereiesevel tel
jesen meg van elegedve s így az 
allamrendőrseg idejövetelének mar 
mi akadaiya sincs.

— Uj gyógyszerész M nt meg
bízható helyről értesülünk, a hi- 
mesházi uj patikajogot Kisszely 
Imre föLdink nyerte el.

— ▲ rossz termes. Báró Mir- 
bach Antal dr, nemzetgyülesi 
képviselőnk a hétfői törvényható
sági bizottsági közgyűlésén fel
szólalt az idei rossz búzatermés 
miatt igény lendő adóeiengedes er- 
dekeben, mely indítványát a köz
gyűlés teljes készséggel tette ma- 
gaeva.

— Az Iparoskor választmá
nya csütörtökön este tartott ülé
sében a lemondás folytan ürese
désbe jött tisztségeket töltöttek be. 
Flesz Lajos lemondott alelnök he- 
iyebe Károlyt József, Ketnrath. 
Zsiga helyebe pedig Petrovics 
Dezső lett megbízva

- KepKiáilitás az Iparoskör
ben. F. hó 19-én es 20 an Selinkó 
Géza, a ,Bajai Kepszalón* veze
tője 80 hírneves festőművész 300 
darab festményét allitotta ki A 
kiállításon a mesterek legkiválóbb 
alkotásai szerepelnek. Nagyon 
megkönnyíti a vásárlást az a kö
rű.meny, hogy a kepek előnyös 
reszletfizetesre is megvásárolná
tok. Ez a középosztálynak, a mely 
a műveszet ertekelője volt mindig, 
de ma súlyos hely zetben van, le
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hetővé teszi, hog\' eredeti képek
kel díszítsék lakásukat

— A Leányklub tagjainak 
figyelmét felhívja a vezetőség arra, 
hogv könyvtara jövő csütörtökön 
(julius 24-én) 6-7 óra között 
nyitva lesz. Elnökség.

- A Mohács-Kölkedi Amién- 
tesitő és Belvizlevezetö Társu
lat rendkívüli közgyűlést tartott, 
n: elvnek tárgva Csernyánszky 
József 'ársulati igazgató lemon
dása folytán megüresedett igaz
gatói állás betöltése volt A köz
gyűlés az igazgatói és pénztárosi 
állásnak egy személy altat való 
betöltését határozta el s erre min
den paházat mellőzésével egy
hangúlag Topálovits János eddigi 
társulati pénztárost választotta 
meg, aki hivatalát rögtön elfog
lalta. A társulati ártéri költség
járulékok befizetése ezentúl min
den szerdán és szombaton d. e. 
8—12-ig és d. U. 2—4-ig eszkö
zöltetik es ugyanakkor a tsrsulati 
iö azgató-pénztáros a kívánt felvi
lágosítással is szolgál.

— MANSz népünnepélye. Jövő 
hó 3-án déluián a MANSz helyi
csoportja az Iparoskor kertjében 
nagyszabású ünnepélyt rendez. 
Délelőtt ünnepélyes keretek közt 
avatja fel az Ipartestületnél fel
állított három szövőszékét; utana 
diszgyülés. Bővebbet jövő szá
munkban

— Az államrendörség ügye. 
Közbejött akadályok miatt az állatni- 
r ndórseg nem vette át 15-én a 
rend fentartását, hanem ez a ter
minus f. hó 31-ere tolódott el 
Ezen a napon éjjel 12 órakor 
ke'di n eg szolgálattételét a rend
őrség. .Mint a műit számunkban 
megírtuk az elüljáróság f. hó 15 ere 
a belrendőrségnek felmondott, akik 
ezen a t.apon ki is léptek s igy 
15 én Mohács rendőrség nélkül 
maradt. Az elöljáróság felkérésére 
a főszolgabírói hivatal intézkedett, 
hogy az allrmrendőrség megérke
zéséig a csendőrség vegye at a 
rend fentartását. Augusztus elseje 
lesz tehát az a nap, amikor vá
rossá alakulásunk első állomásá
hoz erünk a^zal hogy az állam
rendőrség kipróbált személyzete 
veszt at a kozbiztomag őrzését.

— A Pe öfl gárda f. hó 27 én 
indul mi.xedvelő előadás kőrútjára. 
Eiső állomása Pécs lesz, ahol a 
Trianon cimü Mohácson nagy
sikerrel játszott színdarabot mu
tatják be.

— Az EME gyermeknyaral
tatási akciója kétszáz keresztény 
magyar gyermeknek fog üdülést 
njujtani, a kiket Kecskemét, Szen
tes, Battonya es Csanádpalota de
rek magyar családai fogadtak sze
rető körükbe

M. F. T, R. személyszállító 
hajók jövö heti menetsorrendje 
Mohácsról: Julius 20-an, vasár
napon .Erzsébet királyné®, 22 en. 
kedden „Szent István, 23-án, szer
dán „Erzsébet királyné", 24 én, 
csütörtökön „Sas®, 25 en, pénte
ken, „Szent István", 26-án, szom
baton .Szent László “, 27-én, va
sárnapon „Sas® indu .

— A Petőfi műkedvelő gárda 
Pécsen. E hó 27 én a bányász 
sztrájk miatt elmaradt pécsi tanul
mányi útra mennek iffaink, mely 
alkalommal előadják Pécsett a 
„Irianon" cimü irredenta drámát. 
Első eset, hogy mohácsi műked
velők ily meresz vállalkozásba bo
csátkoznák ; ismerve tudásukat, 

reménnyel telve várjuk szereplé- 
sü* et. A tanulmányi útra jelent
kezni e hó 24 ig lehet írásban 
vagy szemelvesen 1 ertinszky Gyű- 
ánál.

— Állandó csendőriskola M - 
hácson. Már hónapok óta fog
lalkoztatja az illető szakköröket a 
gondolat, hogy az állandó csendőr
ségi szakiskolát Mohácson helye
zik el. Pókay csendőrőrnagy már 
korábban tar_yalt ez ügyben az 
elöljárósággal, f. hó 15-iken aztán 
a szárnyparancsnokság kiküldöttje 
is kiszállt Mohácsra s megtekin
tette azokat a helyiségeket, me
lyeket az elöljáróság a dobozgyár 
udvarán átengedhetne. Vagy 40 
csendőrből álló különítménynek 
elhelyezéséről volna szó, a mi a 
ivéghely* Mohácsnak minden te
kintetben előnyére válna.

— Ismeretlen hulla a Duná
ban. F. hó 14 én egy 30 év kö
rüli férfi hulláját fogták ki a Du
nából. A megejtett vizsgálat sze 
mélyazonosságat nem tudta meg
állapítani, mert a hullán semmi
nemű ruha nem volt. Az orvosi 
vélemény szerint kb. 3 hete volt 
a vízben.

— Pusztába kiáltó szó ma 
a közvélemény megnyilatkozása, 
mert sehonnan visszhangot nem 
hallunk. Hiába Írjuk most már 
azt sem tudjuk hányadszor, hogy 
ne nappal söpörjék az utcákat, 
mert embert, állatot és a keres
kedők kirakatba helyezett áruját 
teljesen tönkre teszi a porfelhő, 
senki sem törődik vele. Legalább 
azonban mondják meg azt az ille
tékesek, hogy hova forduljunk 
panaszunkkal, a hol meghallgat
ják ? ... A sóhivatalhoz? . . .

— Felvétel az árvaházba. A 
varmegye tulajdonát kepezó árva
házban a jövő tanév kezdőével 
több teljesen ingyenes hely lesz 
betöltve. Fölvétetnek Baranya 
vármegyei illetőségükéi vagy egész 
árva fiú és leánygyermekek, kik 
6-ik életévüket betöltötték, de még 
nem 10 évesek. A kérvényeket e 
hó (julius) végéig kell benyújtani, 
melyeket a közigazgatási jegyző 
teljesen ingven es szívesen készít 
el, az ügyre vonatkozó felvilágo
sításokat is ő adja meg, tehát az 
érdekeltek bizalommal forduljanak 
hozzá. Különösen a hadiárvák 
gondozói szívleljek meg e dolgot.

— A Pátria Biztositó rész
vényei a tőzsdén Az elmúlt 
heten vezette be a tőzsdére élénk 
érdeklődés mellett a Mezőgazda 
sági Hitelintézet a „Pátria Bizto
sító® részvényéit. Az uj részvé
nyek rövid idő alatt 20° 0 os ár
nyereségre tettek szert. A nagy
arányú kereslet oka az, hogy 
csak a Biztositó Erzsébet tér 4. 
alatti székhaza is többet er, mint 
amire a tőzsde a részvényeket 
értékeli.

— Házhelyigények. A ház
helyet igénylők ügye Mohácson 
már mégis előbbre van, mint Pé
csett, hol csak augusztus 23 an 
kezdi Sikó Endre dr. azok egyé- 
nenkinti tárgyalását. A mohácsi 
igényeket mar letárgyalta Sípos 
Kálmán kir. táblai biró, most már 
csak a megváltási területek kije
lölése s azok tulajdonosaival! tár
gyalások vannak hatra. Sípos kir. 
táblai biró nagy szakértelem és 
gyakorlattal, fiatalos lendülettel, 
nemes jószándek és nagy méltá
nyosságérzettel, mégis a törvény 
intencióihoz való szigorú ragasz- 

; kodással vezeti a tárgyalásokat. 
A Deák-tér parcellázását ugv kö
rülbelül elvben már elejtette, mert 
az nedves, vizállásos és igy a 
magánosok területeire esik a figye
lem. melyek közt első a Vida és 
Schwartz fele terület, melynek irá
nyában a városfejlesztésnek úgyis 
indulnia kell. — Az érdekeltek 
kiv incsian várják a v ilts igössze- 
gek megállapítását.

— Távbeszélgetések korlá
tozása. A Mohács—Wien viszony
latban hétköznapokon 9 — 19 óráig 
csak sürgős, vagy igen sürgős 
(rapid) beszélgetés, hétköznapokon 
19 9 óráig pedig — úgyszintén
vasárnap és ünnepnapokon idő
beli korlátozás nélkül — bármily 
nemű beszélgetés váltható.

— Műszerész tanoncok fel
vétele. A m. kir. posta központi 
anyagraktára és készülék javító 
műhely (Búd ipest, IX , Gyáli-ut 
20. sz.) folyó évi szetetnber hó 
folyamán 10 bentlakó és 10 klint- 
lakó műszerész tanoncot vesz fel. 
A felvételi feltételek a mohácsi 
1. számú postahivatalnál meg
tudhatók.

— Kávé, tea és bors külön 
engedély nélkül is behozható. A 
kormáy elrendelte, hogy kávét, 
teát és borsot külön engedély nél
kül is be lehet hozni, természe
tesen a megfelelő vám lefizetése 
mellett.

— A közalkalmazottak és a 
nagy közönség figyelmébe! 

| Tisztelettel értesítem, hogy a Köz- 
, tisztviselők Szövetkezete a köz- 
i szolgalati alkalmazottakat es ugv 

a nagy közönséget jövőben is i 
I kívánja tüzelő anyaggal ellátni.

Ehhez képest értesítem mindazo 
kát, akik elsőrendű tüzelő anyag
gal óhajtják magukat ellátni, hogy 
alulírottnál mm. — vagy ölenként 

l •— esetleg vaggon tételben is első- 
i rendű slavoniai bükk hasáb fát 
J és elsőrendű kb. 7000 kalóriával 
| biró hosszú langu könnyén sülő 
' teljesen kő és palamentes alig 3°/o 
I hamut hátrahagyó külföldi szenet 

a kereskedelmi áraknál jóval ala
csonyabb árban rendelhetnek. A fa 

j és szénből a megrendelhető leg
kisebb mennyiség 2 mm. A meg
rendelt áru a rendelés napjától 
számított 8 —10 nap alatt érkezik 
meg s egyelőre a vasút állomás- 

■ nál fog széjjel osztatni A házhoz 
való szállítást is elvállalom és 
pedig (okulva múltakon) a követ
kezőleg az esetben, ha a rendelő 
az átvétel alkalmával személyesen 
nem jelenhetne meg. ez esetben 
különösen a szén szállításnál, hogy 
minden tévedés és visszaélés eleve 
elkerülhető legyen, minden szén 
szállító kocsi egy mérleget visz 
magával, amelyen a szén a vevő 
jelenlétében a lakásán lemérlegel
hető legyen. A szövetkezet minden 
igyekezetével azon lesz, hogy a 
közalkalmazottakat és egyéb ren
delőket jó áruval versenyképes 
árban és pontosan kiszolgálja; 
miért is kérem rendelésüket minél 
előbb megtenni szíveskedjenek.
Mezey József.

— Nemcsak az az újítás lesz 
Mohácson, hogy államrendőrség 
lesz elsejétől, hanem a „Napke
let rózsája*, Erdélyi Miska szen
zációs operettjének sláger ének
és táncszámait az első előadás 
utá is már játsza Pityó Rezső 
közkedvelt prímás zenekara a 
Tóth-féle vendéglő kellemes kert- 
helyisegében, a hol a megszokott
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kitűnő ételekről és italokról „ ■, 
doskodva van.

— Mohácsi Múzeumnak 
dékoztak- Wedlich Ede — | j."' 
római pénzt, 5 drb különféle 2? 
pénzt, Petricsevics Lajos — |. Linó 
ezüst pénzt, Holicska Nándor ' 
kétcsövű pisztolyt, Herger Játl.y
— 10 koronás aranyat (elhunyj 
Béla fia keresztelési ajándékán 
Kramer Manó — török kés’ 
Bancsu Tivadar — 1 drb ezúJ 
dinárt, 6 krajcárost 1849. évből 
Bödő János — 13 vértanú szobor ' 
sorsjegyet, Kossuth 100 forintost 
(reklám) 1 forintost és 5 forintost 
osztrák lebélyegzett 1003 és )(j 
koronást, osztrák 10 karon--t 
(1922), Klapka György sírjáról 
babérlevelet, közcsendi bízott, 
mány proklamatióját (1848), Kos
suth levelét Szeged városához 
Schmutzler Nándor főv.kereskedő ’
— Ethnographia 51 füzetet, Ter- 
mttud. Közlönyt (138 füzet), 
Termttud. Közlönyt (pótfüzet) 27, 
Kohn Béla — Lafontaine (német 
ford. 1819), Néprajzi társ. — Nép. 
élet (1 füzet), Gogola János - 
régi és újabb rézpénzeket 13 drb, 
különféle papírpénzeket 11 drbj 
Löwentheil Mór — egy régi i 
osztr.-magy. papír forintot, Brand 
Ede — 1 koronásokat, Kohn 
Béla — 5 dináros papírpénzt, 
Ferenc rézpénzt, Ránics Anna 
M. Terézia ezüstpénzt 1743, Bel- 
várácz László — 1774. évből 
téglát, Ilka Lajos 1 4 krajcárost 
(1816), Kovácsovics Etel 20 drb 
régi pénzt, De'iné Csömör Ju
lianna — Kossuth 100 forintos 
(reklám), Ébner Sándor 12 drb 
néprajzi fényképfelvételt és Fri
gyes postatiszt Milán és Sándor 
szerb királyok originális fény
képét (1 drb). Fogadják érte a 
Muzeum hálás köszönetét.

— Százezer koronás okmány
bélyegek A pénzügyminiszter a 
forgalomban levő okmánybélyeg 
címletek kiegészítésére százezer 
koronás okmánybélyeget bocsát 
forgalomba.

— Szerb-magyar gazdasági 
egyezmény létesült a magyar és 
a szerb állam között. Ez az egyez
mény különösen a határmenti gaz
dák érdekeivel foglalkozik a határ
zónában levő földek művelését 
iletőleg. Szabályozza azonban a 
tranzitoforgalmat és egyes kölcsö
nös érdekli állategészségügyi kér
déseket.

— Falkenhayn. A nagy német 
hadvezérről beszelte egy szemé
lyes ismerőse, ki lapunknak is 
barátja, hogy amikor Nagyszeben
ben feküdt hadtestével, bement 
polgári ruhában egy drogua üz
letbe. Itt egy fiatal osztrak-magyar 
hadseregbeli zászlóst talált, ki fog- 

i kefét vásárolt. Az ősz hadvezér 
szerényen félreállva várta, mig a 

: kis zászlós végez. Ez fizetett, át- 
j adta a fogkefét a pucerjének, el- 
i köszönt és ment. Aztán Falken

hayn vásárolt vagy öt kilóra való 
| szappant, fogport és egyéb toilei- 
, cikket. A droguista összepakolja 
i és felismervén a hadvezért kérdi:

— Hova parancsolja excellen-
I ciád, hogy küldjem ?

— Ejnye, de gyenge legénynek 
tart engem már... es azzal bal 
hónaalá kapja a csomagot, a 
jobbal lekacsókáz a droguistával 
és leszalutál.

*
Másnap lakásán vacsorát adott, 

melyre a tisztikaron kívül a varos
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b norat!Órjai is hivatalosak voltak, 
K [apunk barátja is Óriási 

tálakon hordták fel a 
Lfcnák a tojásrántohát s a német 
*s,.ek ::as púpozott tányérokkal 
szedtek is ki maguknak.
' srebeni urak mosolyogtak a

• ; német tiszteken, maguk 
-»< úgy a látszat kedvéért 
valamelyest, mint ahogy 

/. v eszein iszomoknal az elö- 
Á-íből szokás. Megegyszer körül 
' . j: ,\ a rantottas talakat, aztan 
pa.kenhayn kihajtott meg egy 
1. -ar s 'ft, azzal felállóit . .
f _ K szűnöm uraim a szives 

. Összeütötte a sár- 
s dolgozószobájába tá

vozott.
A nagyszebeni urak egymásra 

reztek es — nem szóltak semmit.
— Mohács általános forgalmi 

adó beljegb n az 1924 ev első 
en 1 197 053 528 K forgalmat 

ért el.
— Anyakönyvi bejegyzések 

szerint 1924 évi julius hó 11 tői 
1924. julius hó 18-ig. Születések: 
Bradits Ferenc, Ábrahám József, 
Teleki L>jos Sándor, Tunkovics 
Maria, Stern Zoltán, Jagicza Ja-

, Házasságkötések: Dobszai 
Béla es Predacs Maria Gizella, 
T sí jstván és Balazs Mária, Du
dás József es Buleninecz Rozália, 
G. urosov.es János Ferenc és 

s Erzsébet Halálozások. 
D: \er János 48 eves, Koleszár 

os Marton 5 eves, özv Balázs 
A: dr s e 65 eves, László Antal- 
r.e o8 eves, Dunából kifogott is
ii erei len férfi hu la.

A gyümölcsfák monilia beteg
sége (gyümölcspenész).

Ház. k gyümölcsöseibe nagy 
pusztításokat okoz egy gomba- 
betegseg, melvet a gazdák főként 
gyümölcspenész névén ismernek s 
keletkezesére a ködöt okoljak. 
Pedig ennek a betegségnek nem 
a köd, hanem a monilia gomba 
az <Ez a gomba főleg a féiig 
é'.-’t vagy ereit gyümölcsöt lepi 
n ... melyek ennek következteben 
vlehui'.anak a faról vagy pedig 
k : .maradva a fán ott összezsu- 
gc< dnak es kőkeményekké vál
na*. A gomba eleinte a gyümöl- 
-s * ?n könnyen felismerhető feher
vagy sárgasfehér bársonyszerti, 
£ trüalakban elhelyezett gyepet 
kepez. E lene termelőink jóformán 
sémiim sem tesznek s tétlenül
nezik gyümölcstermesük pusztu
lását. A gombabetegseg okozta 
karok, némely vidéken óriásak, 
! ért nemcsak a gyümölcsöt tá- 
nt-Jja meg a gomba, hanem magát 
a lat is. Különösen az alma, körte, 

sznye, meggy, szilva és kaj- 
' barack fák fiatal ágait, virág 
kccsanyait, leveleit lepi el ez a 
r-m?a, melyek ennek folytan el- 
* a.nak es a beteg, elhalt virág- 
k’-'--aryok. levelek, fiatal gyümöl- 

•< es az összeaszott gyümölcsök 
•••--'••iák jellemzően hosszú ideig 

r cvakran a következő tavaszig
a • maradnak s legtöbb esetben
7 év alatt a fa is elpusztul.
 A mar ies7e,iptt ác Lr< 

gy ümölcsben is nagy karokat okoz 
ez a gombabetegség A gyümöl
csöskamráinkat, gvümölcsöspin- 
céinket folyton figyelemmel kell 
kisérnünk. Ha valamelyik álmán, 
körten gyümölcspenészt veszünk 
észre, úgy távolítsuk el rögtön 
azt, nehogy a gomba szaporodó 
szervei a conidiák a többi gyü
mölcsöt megfertőzzék.

Tudományos vizsgálatok bebi
zonyítottak, hogy a monilia beteg
ség főkent a növényi részek sérü
léseit vagy repedéseit lepi el. A 
conidiumok áltál terjed, amelyeket 
különböző rovarok, szél, eső visz
nek tovább. Ha egy ilyen coni- 
dium a megsérült vagy felrepe
dezett felhám közelebe kerül s 
ott elegendő nedvességre talál 
csiratömlőt hajt, amely behatol a 
gy ümölcs vagy az ág belsejebe s 
ott egv gombatelepnek veti meg 
alapját. Újabban a betegseg ellen 
meglehetős sikerrel tudunk véde
kezni.

A M kir. Növényélet és Kor- 
tani Állomás Útmutatásai szerint 
a védekezést a következőképen 
bájtjuk vegre. A betegség által 
megtámadott gyümölcsöt megsem
misítjük, hogy a rajtalevő gomba
telepeket elpusztítsuk. Ha a gyü
mölcsnek csak egy részé van 
megtámadva, úgy a betegrészt 
vágjuk ki. A megmaradt többi 
részt tetszésszei int gyárilag érté
kesíthetjük. A fakon maradt ssze- 
száradt és megkemenyedett gyű 
mölcsöt már télen szedjük le, 
ássuk el vagy égessük el A be
tegseg áltál megtámadott es elhalt 
galyakat, amelyek a csonthéjasok
nál nem ritkán mézgafolyást is 
mutatnak, le kell vágni és el kell 
égetni. Arra is keli ügyelnünk, 
hogy a fák koronája ritka legyen, 
mert igy elkerülhetjük azt, hogy 
szélfuvaskor a gyümölcs megsé
rüljön s a fát is bőségesen érheti 
a gombabetegsegek legnagyobb 
eilensege: a napfény. A beteg 
gályák visszametszésenél nemcsak 
a be'.egseg áltál megtámadott gá
lyát vágjuk le, hanem az egész
séges részből is egy darabot, ne
hogy a gomba micéliuma is vissza
maradjon. Azonban a műveletek 
egyedül nem gátolják meg a fák 
fertőzését, azonban eredményes 
védekezés csak akkor érhető el, 
ha egyúttal gy ümölcsfáinkat oly 
vegy i anyagokkal is megperme
tezzük, amelyek a gombát egyút
tal meg is ölik.

A Növénykórtani Állomás sok 
éven keresztül kísérletezett végzett 
különféle vegyszerekkel e vesze
delmes gombabetegsegek ellen, 
különös kénes preparátumokkal, 
mint pl. mészkéi lével, szolbár és 
kolloiladis kénvegyületekkel. És 
eredményeik bizonyítják, hogy az 
ilyen eljárás majd nem teljesen 
biztonságot nyújt a monilia gomba 
fertőzése ellen Különösen a sul- 
farol nevű készítmények haszná
latánál permetezett fák már az 
első évben jelentékenyen javultak, 
a második évben mar egészen 
dús termest hoztak. Előírása sze
rint a Sulfarolos permetezést a 
következőkepen kell végrehajtani. 

zünk 2" (j-os oldattal, másodszor 
két héttel körülbelül a rügyfaka- 
dás előtt. S a nyári permetezés 
virágzás előtt történjék fel 0 0-os 
oldattal, a második nyári perme
tezés pedig elvirágzás után ese
dékes. Ha az időjárás túl meleg 
és nedves, vagy túl erős fertőzés 
mutatkozik ajánlatos még egyszer- 
kétszer permetezni szintén fél szá
zalékos oldattal. Ha a gy ümölcsöst 
állandóan kezelik s a szomszédos 
fertőzésektől nem kell tartani, ugv 
e^eK egy téli s két három nyári 
permetezés Egy középmagas fara, 
ha két teli és négy nyári perme
tezést számítunk az egesz perme
tezésre 1 2 kg. Sulfaroi szükséges, 
melynek ara még 1 kg. alma árát 
sem teszi ki. Használnak monilia 
ellen újabban jó eredménnyel kali
forniaile vagy meszkénleves per
metezést is.

A Földmivelésügyi Minisztérium 
Gyógy és Ipari Növény forgalmi 
Iroda Növényvédelmi osztálya IX , 
Lónyay-utca 7. szám a védeke
zéshez szükséges védekező gépe
ket, eszközöket és szereket a 
hozzáforduló gazdáknak és birto
kosoknak önköltségi áron beszerzi 
s felvilágosítást nyújt az érdeklő
dőknek díjmentesen mindenféle 
növényvédelmi kérdésben is.

Szélsebesen röpül 
Tengerek sirálya 
.JÖettnigg gör a sörök 
Qyözheilen királya.

Szigetvári A. K— Testvériség 
S. C. 2 : 1 (1 :0). Biró: Frimm. 
Mindkét csapat nagyon gyenge 
játékot produkált. A Testvériség 
halfsora pecig különösen bosz- 
szantóan játszott. Volt ott össze
vissza csapkodás, íossz helyez
kedés és a végén kifulladás is. 
A csatársorból kirívóan rossz 
játékot mutatott Hoffmann és 
Petrin, utóbbi még megtetőzte 
egy súlyos sportszerűtlenséggel, 
melyért bizony a közönség előtt 
nem nagyon szimpatikus szín
ben tűnt fel; egy nem sikerült 
szerelésénél, melynél a Sziget
vári A. K. játékos kissé nyomta 
is, annyira dühbe gurult, hogy 
összekapaszkodott ellenfelével. — 
Krausz úgy látszik tréning nél
kül játszott, mert a tavalyi sze
zonban sokkal többet mutatott.

A SzAK csatársor a mezőny
ben gyors, jól kombinál és erő
teljesen hajtja végre akcióit, de 
a kapura lövésnek még csak 
elemi iskolájánál tart. A védelem, 
különösen a két beck, jó.

A Testvériség az első gólt vé
delmének indolenciája miatt kap
ta, kik nyugodtan, egy profit 
megszégyenítő hidegvérrel néz
ték, hogy a SzAK balösszekötője 
a kaputól 3 lépésre igazgatja a 

labdát. A második gól ugyancsak 
hasonló körülmények között jut 
a kapuba, mikor Tömör lazsálja 
el a SzAK jobbszélsőiének sze
relését. A Testvériségből Szász, 
Bacsányi és a kapus játszottak 
akarattal és munkájuknak — ha 
a biró a mérkőzést pár perccel 
előbb le nem fütyüli — talán 
eredménye is lett volna. A biró 
gyenge volt, habozó és erélyte
len. Az offsiedok meglátása nem 
tartozik erényei közé. Tisztán 
rajta múlott, hogy a játék elfa
jult és előbb abba kellett hagyni.

Szigetvári A K—Mohácsi kom
binált 3 : 0, (2 : 0). Megismét
lődött a tavalyi őszi DVAC el
leni kudarc, melyen a válogatott 
alaposan csődöt mondott. Re
mélhetőleg ez volt az u. n. .vá
logatotténak utolsó szereplése, 
mert igazán nincs szükség arra, 
hogy ilyen «válogatott» blamálja 
Mohács sportját és olyan játékot 
produkáljon, mely igazán szé
gyenére válik mindkét egyesü
letnek. A «válogatott»-ból csak 
Puppi, Németvarga és Borbély 
voltak jók, a halfsor rendkívül 
gyenge és a csatársor sem tud 
egy egészséges, komoly táma
dást előkészíteni A «válogatott* 
alaposan megérdemelte a 3 : 0 
arányú vereséget. Dóm biró, ki
véve az offsied-gól megítélését, 
jó volt.

A hétköznap dacára is elég 
nagy számmal volt künn a kö
zönség, kik sportot akartak látni 
és e helyett egy ijesztően rossz 
játékot és csúfos eredményt lát
tak. A jövőben csirájában kell el
fojtani minden <válogatott» össze
állításra célzó gondolatot.

*

A BEAC nagyon szép levél
ben újból megköszönte a szives 
vendéglátást és kérte a Leventét 
a sportbarátság fenntartására és 
annak kimélyitésére. — Egyben 
figyelmezteti a Leventét, hogy 
azon szellemben küzdjön tovább 
is, mely eddig vezette, mert az 
az egyedüli helyes ut. A levél
hez egy jegyzőkönyvi kivonat is 
van csatolva, mely szerint a 
BEAC választmánya jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz a sportszerű 
és szives vendéglátásért.

♦

Mi lesz vasárnap? A pécsi 
csapatok közül egyikkel sem si
került vasárnapra mérkőzést le
kötni és igy a Levente távirati 
utón fordult a Bajai S. E.-hez, 
hogy vasárnap a Levente ellen 
állítsa fel csapatát. Lapzártáig 
válasz a B. S. E.-től nem érkezett

Lapluiajdonoo és kiadó .

FRIDRICH OSZKÁR

N YILTTÉR.
(.Az e rovatban foglaltakért netu .altat 

felelősseget a szerkesztőség.

NYILATKOZAT.
<Dunavidék» f. évi julius 13-iki 

száma cimü cikkéért a sajtó
pert megindítottam.

FRIDRICH OSZKÁR.

Nyolcvan hírneves festő
művész gyűjteményes 

itete hó 19-én es 2(Tán, szombaton és vasárnnp az Iparosok Olvasóköre nagytermében.

urosov.es
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hirdeté/Ek
A mohácsi fogadalmi 
templom épitési pro- 
grammja, helyrajzi 
leírása és pályázati 

feltételek.
1. .4 hitközség folyó évi au

gusztus hó 15-ig pályázatot hirdet 
a fogadalmi templom tervére és 
munkanem szerint aranykoroná
ban megállapítandó költségve
tésre. A pályázat nyílt.

2. A templom a mohácsi csata 
400. éves évfordulójára épül az 
abban elhunyt hősök (köztük II. 
Lajos király) és a nem régen le
folyt világháborúban elesett hő
sök emlékére.

3. A stílust a műépitőre bíz
zuk, mégis a magyar nemzeti 
eszme és hazafias momentumok 
erős kidomboritását óhajtjuk és 
a magyar szent korona égisze 
alá kívánjuk helyezni a templom 
egész külső építészeti remekét. 
A mindkét csatában elhunyt hő
sök márványtáblái, oszlopai, va
lamint a világháborúban elhunyt 
hősök márványtáblái, mely ezre- 
dek t. i. ilyent fel fognak aján
lani, a templom külső hajófalában 
helyezendők el. Megjegyzendő, 
hogy a mohácsi csatában elhunyt 
és kideríthető hősök névszerint 
lesznek felsorolva, ép igy a világ
háborúban elhalt mohácsi hősök, 
mig a világháborúban résztvett 
egyes ezredek mint ilyenek lesz
nek megörökítve külön-külön.

4. A templom tornyában (eset
leg tornyaiban) legalább 6 harang 
részére legyen férkőzési hely. A 
sekrestye legyen elég tágas, a 
templom méreteihez arányos és 
szélmentes. Legyen a szentsír 
részére megfelelő hely, valamint 
5 oltár és 2 gyóntatószék elhe
lyezésére számítás. A szentélyben 
a főoltár legyen impozáns épitési 
keretek között. Végre szószék 
elhelyezésére akusztikai szem
pontból kiváló súlyt helyezünk. 
A templomi szerek (tumba stb.) 
elhelyezésére raktári helyiséget 
szintén kívánunk.

5. A templom 4000 lélek be
fogadására legyen képes.

6. A templom helye: Mohács 
város közepén, sik területen épül, 
tágas tér közepén, melyből 800 
négyszögöl fog e célra kihasit- 
tatni, hogy a templom körül ve
zetendő körmenetek részére meg
felelő hely maradjon. A tér többi 
része az uj plébánia lak és egyéb 
díszesebb épületekkel fog beépít
tetni.

7. A beérkező tervek felett a 
hitközség fog teljes szakértők 
bevonásával dönteni folyó év 
szeptember első felében és a 
tervpályázati hirdetményben kiirt 
módon a három pályanyertes 
között (50, 30, 20 q búzát ter
mészetben vagy napiárban) ki
osztani. Ez a három terv és költ
ségvetés ez által a hitközség 
tulajdonába megy át és azokat 
az építkezésnél tetszés szerint 
felhasználhatja. A három említett 
terven kivül más terv és költség

vetés nem dijaztatik és azért az 
érdekeltek azt visszavehetik bir
tokukba.

8. Bár egyházmegyei jóváha
gyással két régi templom lebon
tásra kerül és anyaga az épít
kezésnél felhasználható lesz, 
mégis a költségvetés ettől füg
getlenül készíthető.

9. A pályamunkáknak tartal- 
mazniok kell az 1 :200 méretű 
alaprajzi, metszeti és homlokzati 
terveket a távlati (perspektiv) 
tervvel, műszaki leírással és az 1. 
pontban körülirt kötségvetéssel.

10. A kész munkák alulirt 
címre küldendők.

Mohács, 1924. évi julius hó 10.

Dr. FREY JÁHOS
apátplebános,

a mohácsi autonóm rk. hitközség 
elnöke.

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

„Speciális44 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók

HALEKSY ALBERT
illatszertárában

MOHÁCS, Király-utca.

Kossuth Lajos és Mező-utcai 
47. számú sarokház eladó. 
Vételár és egyéb feltételek 
megtudhatók BALÁZS ISTVÁN 
kepes.teit kőműves mesternél 

Rákóczi-u. 1215 házszám.

csapolt barna és vilA- 
lizőrai pörkölt és virslii 

knplmtö 

a Scháffer-szállodában.
L£!ste S őrétől

BÚS PALI 
budapesti prímás zen e k u r ;i 

HANGVERSENYEZ.

HALLÓ!

áros sor

CSERNAVOLGYI 
szénsavval telített forrásvíz 
az országoschemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

7—8 öl kemény ha
sábfa házhoz szállítva 

eladó. Érdeklődni lehet a 

dohány nagytőzsdében 
Mohács, Kossuth Lajos utca. 

Ugyanott dohány láda jutá
nyos áron eladó.

1 szoba bútor 
továbbá 1 jókarban levő 

kerékpár e^. 

Megtekinthető Árpád-utca 1661.
Egy elegáns 

eszterházi kocsi 
olajtengeles, vasrészek nikke- 

lezve, bőr ülésekkel eladó

id. Szingstein János
kocsigyártó. MOHÁCS.

aranyvégü szopóka nélküli 
hüvely 

reklámáron
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében
városházával szemben.

SCHNELL JÁNOS
főszer és csemegekereskedése 

Telefon W. Mohács. Telefon » 

Föpostával szemben
~r------ - - - - _ —

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme- 
gék és minden
nemű fűszerek.

Üzleti könyvek felfekte
tését, órakönyvelést és 

mérlegkészítést
vállal: Kronászt Antal,

MOHÁCS. Gözhajó-u. 994

Egy Révai Lexikon
I-Xl-ig

jutányos áron eladó. |egtekinthetó
a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női
magas mrr • rrzos cipó 

eladó. Megtekinthető a kiadó
hivatalban.

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. .

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. 

Cim a kiadóhivatalban.

25-30 méter széna.
Cim a kiadóhivatalban-

II i r <1 «* s s e n 

a Mohácsi Hírlapban! 
Előfizetéseket és hir
detéseket a Mohácsi 
Hírlap részére felvesz 
a kiadóhivatal (Telei. 67.) 
és Zsuzsits tőzsde.
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órás, ékszerész és látszerész £

MoháCS, Király-utca 195, sz. J
Mmdennerrü arany, ezüst és duoble * 

aruk, szabályozott zsebórák. *

szilitVikik ? 
orrcsiptetők, bormérók, lázmérők nagy * 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra J 

• javítások el vallaltatnak. A szemüveg * 
J javítások megvárhatok. J
: Arany, ezüst beváltása napi áron. •

A MELTZER drogéríaj 
tavaszi cikkei: •

Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt 

Linóleum ... MARX féle Borostyán ’•
Zománc ia“

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

padlóbeeresztö paszta. *
Gyógyeognac. likőrök és likőr- V 

eszenciák. *

Reklám árak! Telefon 128. •

I

Mohács nagyközség elöljáróságától.

Ajánlati felhívás.
Mohács nagyközség: elöljáró

sága közhírré teszi, hogy
1. a bel- és külvárosi róm. kath., 

a református, az izraelita és g. 
kel. iskolák meszeltetését,

2. a gyepmesteri lakház javí
tását,

3. a közvágóhíd javítását,
4. a temető felé vezető hid 

utcai malomárok hídjának javítá
sát a község vállalatba adja.

A munkálatokra vonatkozó 
költségvetési ajánlati nyomtatvány 
az elöljáróságnál kapható, mely 
kitöltve és borítékba zárva az 
ajánlattevők által f. hó 23-ának 
déli 12 órájáig a községi elöl
járóságnál beadandók.

A munkálatoknál felhaszná
landó anyagokat a nagyközség 
adja.

A munkálatra vonatkozó fel
világosítások a községi bírónál 
megtudhatók.

Mohács, 1924 julius hó 16.
Elüljáróság.

Egy jókarban levő dió
fából készült

ZONGORA
eladó.

Cim a kiadóhivatalban. 

„Duna“-szállítási 
vállalat másfoglalkozás 

miatt azonnal eladó.

-ij \ \ 
i

---------------------------------->

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

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

L
■■

/-Lj
í Á.

I I

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.
Kapható: FRIDRICH OSZKÁR

könyvkereskedeseben, MOHÁCS.

Első Mohácsi Műszaki Üzem 
JAVÍT író- és varrógépét, 

KERÉKPÁRT, 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktára.

Schaffer Károly
technikus.

Pécsi Tárházak és Kereskedelmi R. T.
Ny ersterményosztálya

Mindenkor a legmagasabb napi áron 
ócska vasat I 

rongyot ,
Iroda és raktár Siklósi-utca 35 (volt Schapringer raktár)

nyersbőrt 
csontot

vesz

■■ ■■■■■■
■■ ■■ ■■ ■■

—-------------- ;------
ELADÓ

Jókai Mór utcában 1459. sz. 

ház nagy kerttel 
vagy anélkül. Megtudható 

Angyó Szabó Sándornál 
1107. szám alatt.

ELADÓ
DEÁK-TÉR 1257. SZÁMÚ HÁZ 

bővebbet

Wencz Károlynál. 

Tanuló leány 
Kikötődébe felvétetik. 

ROBISÉI nővérek 
Felső-Dunasor.

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.
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Mohácsi rom kath Legényegylet. Piaci árak:
21/1924. szám.

Pályázati hirdetmény-
A mohácsi róm. kath. Le- 

genyegylet >. i 
évi julius h- 9-en 
21 1924 1 ataroza 
k>s feln ondasa 
dett 

csapos, illetve szolgai 
állásra pályázatot hirdet.

E aökséghez címzett pályázati 
kér. t :ivek folyó évi augusztus 
hó 15-ig nyújtandók be

tété ek Jánosi 
Sebök József egyesületi jegyző
nél tekintheiők meg.

Elnökség.

tm mya áltál t. 
tartott üléseken 
, ’. ai. a verdeg- 

oAtaa megürese-

a szeidai hetipiacon

.... 320 000
. 260.000

.... 270 000

Búza
Zab
Rozs
Tengeri morzsolt uj 280 000
Árpi uj . . . 220.000
Bab .... 400 000

K
K
K
K
K
K

Egy 4-es 

Wertheím-Cassa 
és irodai bútorok eladók j 

Weinacht Sándornál. I

Heti 1 sztárak:
ár mellett

6500 
6200 
5700 
5000
3000
2500 

együtt.

360 000 K-ás búza

Nullásliszt . . . 
Fozóliszt . . .
Fehér kenyérliszt. 
Barna kenyérliszt. 
Vörösliszt . . .
Korpa. • . • •

Forgalmi adóval

K 
K
K
K
K
K

Eíadó
egy öl kemény tűzifa.

Cím a kiadóhivatalban.

■ü

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

Cim a kiadóhivatalban. 
- - - - - - - - - - - - - B Sfe B- - - - - - - - - - - - -

I

I. rendű sásmentes
N X é II a 

olcsón kapható, GYÖNGYÖSSl 
házban Kossuth Lajos utca.

értesítés.
Van szerencsém a 

/. /zo/yy közönséget érte
síteni, hcqu Budapestről 
megérkeztem és működé
semet ismét megkezdtem 
_ ideiglenes “ lakásom 
Jíeinráth ^sigmend eos- 
taellenőrnél, .firany Já
nos utca 1202. szám. 
Színház mögött.
fencz €mma 

divatárusne.

e

2 kiló használt rongyért 
t kiló finom kenyérlisztet ii 
Landauer gőzmalom. Mohács.

I Értesítés.
Értesítem a tisztelt közön

séget, hogy

malmomat
üzembe hoztam. Elvállalok 
mindennemű őrlést és da
rálást. Tisztelettel

Jelencsik István
Brkils-tele patikmilom.

drb 
drb 
drb

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

Pálya-utca 296. szám

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
g 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
C
f

T' T*' ^7* • ^7^ ^7*
0
•) 
0 
•) 
•) 
•) 
0 
•) 
•) 
0 
0 
9 
0 
!•)

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

MOHÁCS.TELEFON 127. TELEFON 127.

Férfl- és nöiszövet, lüszter és 
mosókelme, grenadin és ba- 

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

kendők-

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

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak :

• • • • . « J • • • • • • • • • •

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

Cégtulajdonos: SCHÁFFER KAROLY 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 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.

MBLTZER EMIL
drogéria az Arany kereszthez
MOHÁCS. Telefon 128.

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

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá:

r

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crérnek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár:
Kölnivizekben és illatszerekben.

>. , ----------

í'j Iád ó 
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó.
HOLICSKA JESŐ 
kocsifényezö es kárpitos.

Kiváló jó bor, most, tej és sieszmerokböl 
állandó raktár._ _ _ _ _ _ _ _

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

3E

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Mitől'olyan zamatos a kávéja Édesem? 
Egyszerű, csak UHU kávéval van főzve,“

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 

BÉLÁNÁL 

Pécs, Jókai-tér 6 és 
Budapest, Kossuth Lajos u. 15- 

Továbbá a világhírű
Zeiss Púnktól 

szemüvegek és orresiptetőkbó! 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek. __

Jegygyűrűk, kere ztelő és n szajándékokból 
nagy választék.


