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1914. julius 28! Még vissz

hangzott Princip lövésének 
c reje s nlar megjelentek az 
utcasarkokon a faliagaszok, 
melvek fegyverbe szóllitják 
a ferfinépet, mert veszélyben 
a Haza. 1914. julius 28! Ki 
nőhetne el ezen szomorú év
forduló előtt a nélkül, hogy 
lelkében fel ne rajozzanak 
ennek a tiz esztendőnek bor
zalmai. keserű, véres em
lékei?

Vadnak kicsi, szürke eni- 
beiek. a kik jelentéktelen, 
érdemtelen életük decennu- 
niait megünnepelni elég hiúk 
e< szerénytelenek, hogy me
hetnénk el közönyösen e nap 
n e lett, melynek emlékét 
özvegyek, árvak könnyei, 
messze-messze idegenben
fekvő jeltelen tömegsírok 
jelzik.

1914 julius 28! Ki hitte 
volna akkor, hogy a vén, 
korhadt Európa akkora lán
got tudjon fogni, hogy a 
vér és emberélet olyan potya 
lehessen, hogy akkora fájda
lom és szenvedés azon a 
napon született?

Ki hitte volna, hogy ezzel 
a nappal elhalt az ajkakon 
a dal és kacaj és a világ
történelem uj fejezetébe kap 
Clic ?

10 év múlt el azóta és 
még most sem tudjuk, hogy 
mi célja volt az isteni Gond
viselésnek velünk. Szenved
tünk, küzdöttünk, véreztünk 
mint sebzett oroszlánok; le
törtünk mint százados tölgy 
nyomorult férgeinek lassan 
őriő pusztítása folytán ; szét
téptek bennünket, mint egy 
ernyedt rongyot és még most 
sem tudjuk: büntetés, ve- 
zeklés-e ez, melynek útja 
egy szebb, egy nagyobb 
jövő dicsőségéhez vezet, 
avagy az elmúlás, a csendes 
halai agóniája, melyből gyó
gyulás, újraéledés nincs.

alahányszor válságos idők 
nehezednek reánk, mindig

ev.
ezeréves múltúnkból merí
tünk önbizalmat és joggal, — 
mert a tatárjárás után még 
siralmasabb volt a helyze
tünk. a mohácsi vész után 
még csonkább volt hazánk 
és erősre, hatalmasra fejlő
dött, mire eljött — 1914. ju
lius 28.

Nem szabad tehát ma sem 
kétségbeesnünk, feljön még 
egünkre a reménység csil
laga, csak szeressük a Ha
zát, féljük Istenünket és be
csüljük meg a munkát, mely 
kenyeret ad. megtanít fáj
dalmakat felejteni és neme
síti a lelket

Nincs semmi olyan rossz 
a világon, a miben valami 
jó is ne lenne A világhá
ború borzalmai és lefolyá- | 
sának következményei leir- 
hatatlanok. de ám általa 
megszabadít tünk a gyűlölt 
Ausztriától, tudomást vett a 
világ létezésünkről, gyerme
keink becsületet szereznek 
minden világrészben a ma
gyar névnek, mely fajt ma 
már életerősnek és oly quali- 
tásokkal rendelkezőnek ismer 
a világ, melynek van jövője, 
reménye és életcélja.

1914. julius 28-ikának tíz
éves évfordulóját mélységes 
lelki magunkbaszállással ün
nepeljük meg. Ne csak a 
múlton merengjen tekinte
tünk e napon, hanem ves
sünk egy pillantást a jövőbe 
is, mert a világháború ne- 

i künk nem csak emlékeket, 
de kötelességeket is szerzett, 
amazok a múlté, emezek a 
jövőé.

A múlté a kegyeletes em
lékezés, a jövőé a munka és 
hazafias lelkesedés, mely kettő 
hordja magában biztosítékát 
annak, hogy egykor még ott 
fog lengeni a magyar trikolor 
a Hargita ormán, s a magyar 
Hymnustól fognak visszhan
gozni a hármashegy mohos 
ormai. Emlékezzünk és ne 
felejtsünk!

Gyülöletfalva kórképe.
A gyűlölet keletkezése — a gyűlölet fokozása. 
Rátkay István harcos ujságirása. Szarvady 

Kálmán súlyos vádjai Rátkay ellen.
Egyizben megemlékeztünk már 

„gy ülöletfalváról“, amikor igy ne
veztük Mohácsot afölötti elkesere
désünkben, hogy a mohácsi szét
húzás, gyülöletpolitika, meg a 
hazafias kötelességek teljesítését 
is gátolja, akadályozza.

Őszintén megválva fajt lelkűnk
nek ezt a súlyos jelzőt leírni 
szülővárosunk neve mellett, de 
űzött, hajtott bennünket a harag, 
a felháborodás, amely kell, hogy 
elfogja a becsületes szándékú es 
törekvesü embereket látva, hogy 
Moh, csőn minden, minden a gyű
lölet pocsolyájába fullad. Bíztunk 
abban is, hogy eles, korholó sza
vai- ] vegre belátást a buják köz
ék* Kjerepiói’ és talán egyszer 
megindulhat a munka, a fejlődés 
ebben a fejlődésre törekvő szükebb 
pátriánkban.

De csalódtunk Azóta Mohács
nak ez a kórsága meg csak foko
zódott és dühösebbe lett.

Ezeket a jelenségeket vizsgálva, 
azok eredétet kutatva oly tényekre 
es igazságokra jutottunk, amelyek 
tan sokak lelkeben ott lappangtak, 
eltek, de napvilágra kerülni nem 
mertek.

Miért • . .
Mert akadt Mohácson egy em

ber, aki Istenadta tehetségét, a 
betűvetés mesterségét oly módon 
gyakorolta, amely mindenre alkal 
más volt, csak arra nem, hogy 
egy varos társadalma lelkinyugal- 

' mát biztosítsa, hogy a beket meg- 
I teremtse és tette ezt oly eszkö

zökkel, amelyek a jóizlésü embe
rek előtt úgyszólván félelmessé 
tették.

Ez az ember Rátkay István, 
akinek az újságírói mesterségről 
alkotott nézetét, meggyőződését 
legjobban maga jellemzi a követ
kező sorokban, amelyek 1913. év- 

I ben a Mohácsi Uj Hírlapban lát- 
1 tak napvilágot:

„Szenzációkban mesterek! 
Túl tudják subickolrti még az 
ördögöt is! Mert ezt kívánja 
tőlük a közönség is. Ugyanez a 
közönség, amelyik nyíltan ugyan 
tiltakozik a személyeskedések ellen, 
de amelyik mégis, ha ilyennel te
litett a lap, százával több pél
dányban fogyasztja azt, mert 
kedve telik benne. Kinek kell a 
komoly igazságokat hámozgató 
s a szenzációkat való értékére

leszállító újság ? Minő unalmas 
volna az ilyen lap s unalmasak 
a hírlapírók, kik igy hirlapirnak 
Holnapig várni az igazság ki
derítése kedvéért! Hát megkö- 
zelitené-e ez a mának gyorsan 
piacra dobott pikáns hazug
ságait ?“

Mielőtt azonban részletesebben 
foglalkoznánk az ő publicistikai 
működésével szükségesnek tartjuk 
egy kis visszapillantást vetni a 
múltba.

Mohácson mindig kétfelé oszlott 
a varos politika dolgában. Mindig 
akadt két vetélkedő ember és párt, 
aki és akik a varos vezetését és 
képviseletet bírni akartak Ez a 
vetélkedés azonban, ha kortes 
fogasokban bármily messze is 
ment sohasem haladta meg a jó
ízlés határát, nem gázolt egymás 
személyi ügyeibe, egyéni becsü
letébe. Nemregiben közöltünk egy 

• kis tréfás történetet, amit maga 
Stajevics János beszélt el nekünk 
a regi választások történetéből, 
amikor bukás után kedélyesen, 
feher asztal mellett együtt ülve 
tréfalgattak egymásról egymásnak 
a harcról.

A napokban pedig a Jagics — 
mohácsi Nemet Lipót választási 
küzdelemnek egy jellemző tablóját 
mesélték el, amikor

a bukott képviselőjelölt és 
a megválasztott képviselő 
a mandátum átadásakor 
összecsókolóztak.

Istenem hol vagyunk mi ettől ?
Mi örülnénk, ha a mohácsi ellen

felek csak annyira megbecsülnek 
egymást, hogy egy asztalhoz ül
jenek szükség esetén!

Önmagától felvetődik az a kér
dés, hogy váljon rosszabbak-e 
közéletünk jelenlegi vezetői ?

Erre a kérdésre határozott nem
mel felelünk.

Ezeket az embereket tudatosan 
befeketítették az egymással szem
ben álló és a rosszat mindig 
könnyebben hivő tömegek előtt. 
Két szemben álló, ambíciókkal 
telitett, közéleti szereplésre vágyó 
embert nem nehéz összevesziteni, 
egymást gyűlölővé tenni, mert 
hisze riválisak, ugyanazt akarják 
és csak tág lelkiismeret kell, amely 
folyton szítja az emberben elő 
tüzet, ébren tartja az ördögöt.

Ezt a müvet valaki oly tökéle



MOHÁCSI HÍRLAP 1924. julius 27.

tességgel végezte el Mohácson, 
hogy vannak emberek, akik halá
losan gyűlölik dr. Be. két, vagy 
dr Prakaturt, vagy azokat, akik 
a közelükben állanak

anélkül, hogy ennek okát 
tudnák adni.

\ annr.k emberek, akik azt hi
szik. ho; v Mohácson csak fölfelé 
törekvő akarnokok játsszák a po 
Jitika hm cutságait, vannak embe
rek, akik meg vannak győződve, 
hogy az ellenpárt vezérénei üre
sebb fejű törtető tan az egész 
világ politikusai között sincs és 
meg sok mindent hisznek

anélkül, hogy ennek okát 
tudnák adni.

Ei nek oka pedig az ólombetű 
hadsereg sorakozó katonáinak 
gyilkos halasa a lclkekre, amely
katonákat speciálisán erre a célra 
valaki mesterien állított es állít 
csatasorba.

Mert:
Tisztelettel kérdezzük, hogy 

például Siklós egyébként derék, 
jóravaló képviselője : Simon János 
hivatottabb-e mint törvényhozó 
mondjuk dr. Beck Alajosnál ?

Hogy csak masokat ne említ
sünk Csontos Imrék. Kuna P. An
drások es Isten tudja meg kicsodák 
a közkatonák szürke seregéből 
szellemiekben, ludasban, ember és 
világismeretben, vagy bármely más 
kvalitásban összehasoulithatók-e 
mondjuk dr Prakatur Tamással ? 
Ha tehát a közéletben küzdő ve
zetőinket összehasonlítjuk azokkal 
a városokkal, melyek a fenti egy
szerű ei. bereket küldték a törvény
hozásba meg mindig előnyöket — 
és mekkorákat — találunk, akár
melyik mohácsi párt vezérét vesz- 
szük figyelembe.

Ezek az emberek, a mohácsi 
közélet szeiepiői egy tudatos — 
vagy talán egy’ emberi természet 
ösztönös — munkájának jóvoltá
ból lettek oly feketék, amilyennek 
mi látjuk 1

Lehet, hogy valaki azt fogja 
erre mondani, hogy tálán jellem
beli fogyat la .zásuk van? Tálán a 
xezetőszcrepvt csak piedesialnak 
akarják me szerezni a vagyon a 
jólét felé es ezert nem bíznak a 
pártok kölcsönösen — a másikban ?

Erre euy kérdéssel felelünk : Mi 
van az Esküdt üggyel? . . .

Mást nem tatálunk szükséges
nek leírni annak megvilágítására, 
hogy a mi közéleti szereplőink 
akármelyiké van olyan hivatott, 
mint más varosok vezető férfla.

Apró hibák, fogyatkozások min
dig voltak, mindig lesznek, mert 
hiszen emberek, bűnös emberek 
vagyunk .. .

Mar most nézzük meg, hogy 
hogyan keletkezett ez a ma mar 
szinte olthatatlan gyűlölet ?

Láttuk és öregebb emberek a 
mi Írásunk nélkül is tudják, hogy 
a régiek között az emberi termé
szetnek ez az aljas erzelme isme
retlen volt.

A gyűlölet Mohácson 1913-ban 
kezdte felütni a fejet, amikor 
Rátkay „harcos" újságírása kez
dett kibontakozni. Abban az idő
ben kezdtek szétválni dr Beck és 
dr. Prakatur utjai és adva volt 
egy újság, amely az ellentétek 
legélesebb fokozásara is hajlandó 
volt, mert éltető eleme volt a harc.

Ez az újság a Mohácsi Uj Hír
lap voj| és szerkesztője Rátkay 
István Ez az ejnber a harct ól 
ejt, ö saját magát nevezte el 
„Harcos uj- giróiiak” es igazsága 
volt Csakhogy harca nem az. 
elvek harca aZ elvekért, hímem az 
emberek harca einber ellen.

Abban az időben az ö 
tollából oly cikkek je
lentek meg dr. Beck. 
Szarvady Kálmán, Frid- 
rich Oszkár és mások 
ellen, amelyek a magán
életben, a magánügyek
ben, az egyéni becsület
ben gázoltak és ame
lyeknek folytatása a 
törvényszéken folyt le.

Szemelvényeket fogunk soroza
tosan közölni, amelyek igazolni 
fogjak, hogy hogyan lett a gyű 
lölet magja elhintve abban az idő
ben dr. Beck ellen, akit bár 
mint magan embernek jellem
vonása az udvariasság, az előzé
kenység és a közvetlen szívélyes 
ség — Rátkay Írásai tettek un- 
szimpatikussa meg abban az idő
ben sokak előtt.

Eoh látni fogjuk a sorozatot 
szemelvényekkel, hogy abban az 
időben például dr. Auber Tivadar 
egy gyón örüen konstruált jogi 
vadbeszédében épen Rátkay írá
saiból mily je lemző csokrot állított 
össze az ő jellemzésére.

De vannak okmányaink a közel
múlt és a jelen időből is, amely ek 
a kocka fordultával tempóra 
mutantur most meg régi jó
barátai ellen küzdött ugyanezen 
eszközökkel.

Ez a cikksorozatunk igazolni 
fogja azt, hogv Ratkay nem elvek, j 
hanem szentélyek ellen harcolt, a 
legszemélyeskedőbb tónusban és 
igy fokozódott, igy erősödött és 
honosodott meg Mohácson az a 
gyűlölet, amely még ma is a lég 
dühösebben tobzódik

Tette és folytatja pedig ezt ak- i 
kor, amikor még ma sincsenek 
tisztázva azok a vádak, amelyek 
1913 és 1914-ben jelentek meg 
ellene, Szarvady’ Kálmán tollából.

Ezek a vádak oly súlyo
sak, hogy ezekkel terhel
ten elvesztette lét jogosult
ságát mint újságíró, mint 
„nagy purifikaior<, mert 
ezek a vádak sem bíró
sági, sem más utón még 
ma sincsenek elintézve, 
tisztázva.

Ezekről legjobban dr Beck van 
informálva és igazolni is legjobban 
ő tudja, mert abban az időben a 
vadló-cikkek alapjat képező! ok
mányok az ő kezebe kerültek és 
még ma is ott kell ezeknek lenni

Tíz éve ezeknek a dolgoknak 
és hogy a mai napig nem emle
gettük őket tettük ezt azért, mert 
bíztunk abban, hogv a túlsó ol
dalon álló urak — akiket mi mint 
magánembereket mindig megbe
csültük, tiszteltük és csak a poli
tika frontján harcoltunk ellenük — 
egyszer csak megcsömörlenek at
tól, amit — biztos forrásból tud
juk — ők is elitéinek és gátat 
vetnek annak, hogy az ílven 
„harcos újságírás" tobzódjon.

Nem szívesen, sőt bizonyos un- j 
dórral nyúlunk ehhez a rég elfe
lejtett anyaghoz, amelyből kelle
metlen emlékek fognak napvilágra | 

kerülni, de kijelentjük, hogv cikk
sorozatunk csak addig tart, amed
dig R itkav mohácsi újságírása.

Nekünk nem a Dunavidék fáj, 
mi eihisszük, hogv s? ükség van 
az ellenvéiviiíénynek is orgánumra,

Tűz oltó nap
Dr. Rüll Béla tűzoltó főparancs

nok 25 eves jubileuma vasárnap, 
julius 20-án nagy keretek! en, im
ponáló méltósággal es bensőséges 
szeretettel zajlott le.

Programmszerüleg, reggel 8 óra
kor volt a gyülekezés a mely 
egy szersmind ismerkedési alkalom 
is volt, a mennyiben itt történtek 
a kölcsönös bemutatkozások vá
rosunk notabilitasai es dr. A1ari- 
novics Imre belügyminiszteri ál
lamtitkár, az Országos Tűzoltó 
Szövetség alclnöke, Kuharszky 
László belügyminiszteri főszámta
nácsos, az Országos Tűzoltó Szö
vetség főtitkára, a „Tűzrendészed 
Közlöny" szerkesztője, — Réh 
György nyug, városi tanácsos 
(Pécs Pécs és Barany a vármegye 
Tűzoltó Szövetségének alelnöke, 
Rostás Géza (Pécs) Pécs szab, 
kir. város hivatásos tűzoltóságá
nak parancsnoka, Dittler Aurél 
(Pécs) a Zsolnay-gyári tűzoltóság 
volt parancsnoka, Stehr Róbert 
(Pécs) a Zsolnay-gyári tűzoltóság 
alparancsnoka es Reész József 
villanyi tűzoltóparancsnok, járási 
tűzrendészed felügyelő urakkal.

Ez urak (mind egyenruhában) 
részvételével, bar a helybeli ön
kéntes tűzoltók kicsi számmal je
lentek meg, a felvonulás a tem
plomba impozáns volt.

Dr. Frey János aput plébános, 
tűzoltó lelkész mondotta a szent
misét, melynek megható ünnepi 
hangulatát nagyban emelte az a 
körülmény, hogy a fiatal, délceg 
apál-plebános mellett egy hajlott 
korú, agg presbiter: Doboss Hen- i 
rik nyug, plébános ministrált ki
fejezéséül a tiszteletiek, mellyel 
a tűzoltó intézmenv, - és a sze
retetnek. mellvei az ünnepelt 
dr. Rüll Béla iránt viseltetik

Tóbei énekszóló és virtuózi or
gonajátéka bizonyosan eszébe fog 
jutni a vendégeknek a lipótvárosi 
Bazijikában is, de a pécsi dóm
ban is

Fél 11 órakor kezdődött a tűz
oltó laktanya tanácstermében ter
vezett díszközgyűlés az Iparosok 
Olvasóköre nagytermében, mert a 
laktanya tanácstermében az egy- i 
begy ült közönségnek negy edrésze 
sem fért volna el.

Schmidt Lajos tűzoltó egyleti 
elnök lendületes beszédben nyi
totta meg a díszközgyűlést, me
lyen városunk színe-java, dr. báró 
Mirbach Antal nemzetgyűlési 
képviselő volt jelen, sőt a Szo
ciális Misszió Társulat is képvi- j 
seltette magát

Az elnöki megnyitó után Inkei 
József olvasta fel dr. Rüll Béla 
25 éves működésének ismertető- i 
séről megirt értekezéséi, mely 
eredeti szövegében k vetkező:

Nagyságos Elnök Ur!

Mélyen tisztelt díszközgyűlés!

A mai ünnepség előkészítésére 
kiküldött bizottság csekélysége
met tisztelte meg azzal a meg- j 
bízással, hogy dr. Rüll Béla örö- | 

de a város békéje, nyugalma gs 
fejlődése nevében kell vétót kiaj. 
tanunk a gvüíölet még nagyofik 
fokozása ellen, amelynek jó ve.»e 
nem lehet.

Békevágyó.

Mohácson.
kös főparancsnok ur 25 éves ak
tív szolgálatának áldásos érde
meit a díszközgyűlés keretében 
méltassam.

E feladat kedves bár, de ne
héz, mert gyengének érzem ma
gam, hogy annyi érdem, negyed 
évszázad odaadó munkájának 
méltatását vállaljam, de átérzem, 
hogy ezzel úgy az ünnepeknek, 
mint a Tűzoltó Egyletnek, nem
különben ennek örök hálára kö
telezettje, — a polgári társadalom
nak is tartozom

Dr. Rüll Béla örökös főparancs
nok urnák a M. Ö. T. E.-hez 
való viszonyát a legtalálóbban a 
mohácsi társadalomban élő köz
hittel jellemezhetem, melyben 
dr. Rüll Béla személye egy foga
lommá olvadt össze a M. Ö T. E.- 
vel, e kettőt egymás nélkül mo
hácsi ember elképzelni nem tudja 
s nyilván ennek a közfelfogás
nak akart az egylet 1923. február 
23 ikán megtartott közgyűlése ki
fejezést adni, a mikor őt köz- 
ielkesecéssel a MÖTE örökös 
főparancsnokául kiáltotta ki.

Dr. Rüll Béla lelkét mindig r» 
egy szent tűz hevitette, mely 
embertársainak jólétét, vagyon
biztonságát, nyugalmát kereste, 
munkálta, védte s ezért — lássék 
bármennyire paradoxonnak, - leg
találóbban Prometheusz-höz ha
sonlíthatnám őt, kinek Istenekkel 
viaskodó nagy emberszeretetét 
szintén a tűz fogalma köré fonta 
a mithológia.

Az emberiség történetével egy
korit a tűz. A füstölgő áldozati 
oltár füzébe szőtte bele a biblia 
az emberi szenvedelmek okozta 
első bűntett emlékét: Kain és Ábel 
tragédiáját. Sodorna—Gomorrha 
pusztulása, Trója égése, a fel
gyújtott Rómát nyaldosó láng
tenger, Pompei és Herkulanum 
borzalmas veszte Cassius Dió, 
vagy Plinius Írásaiban a tűz ha
talmát csak oly megkapóan fes
tik, mint Aischylos a mily lebi- 
lincselően rajzolja Prométheusz 
és a tűz mithosában az emberi 
küzdelmek nagy allegóriáját.

Áldásos és jótékony a tűz, 
inig az ember hatalmában tartja, 
de rettenetes, ha lerázza bilin
cseit. Azért mondja Schiller is az 
<Enek a harangról» cimü örök
szép költeményében, hogy:

<Jótét a tűz erője, mig 
Fölötte einber őrködik 
S mig alkotó munkát mivel 
Ez őserő segélyivei.
De hogyha láncát tépi el, 
Szörnyű, mit ez erő mível.
A természet leánya vad,
Ha maga utján lett szabad..

Prométheusz az áldásos és jó
tékony tüzért szállt viaskodásba 
az Istenekkel, dr. Rüll Béla az 
átkos, pusztító tűz ellen vette 
fel a titáni munkát, de mindket
ten az emberiség java érdekében 
küzdöttek s ez igazolja Pro- 
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nietheusz höz való hasonitásom 
jogágát, bármennyire lássék 
•s 3Z mint mondám — para
doxonnak.

Lehetetlen ismétlésekbe nem 
e-i;t;n! Azt mondtam jelen érte
kezésem exordiumábau. hogy 
t!r kü: Béla személye a MÖTE- 
ul il’v fogalommá olvadt össze, 

kínét egymás nélkül mohácsi 
ember elképzelni nem tudja, igy 
tehát a mikor dr. Riill Béla ál
dásos tevékenységét csak na- 
eyobb kontúrokban is vázolni 
akarnám, xoltaképen a M. Ö. T. E. 
történetet kellenek elmondanom, 
Va< v megírnom, erre azonban 
megbízást sem kaptam, de an- 
na|T előadására is szűk keret 
volna e díszközgyűlés, azért 
csak 1898. julius 10-ikével kez
dem, a mikor a közbizalom egyet
len elnöki indítványra, harsogó 
éljenekben nyilvánuló közlelke
sedéssel az egylet főparancsno
kává választotta őt és ezt távirat
ban közölte vele Harkányba, hol 
akkor üdülés végett időzött.

Az egylet választmányában 
1898. augusztus 14-ikén jelenik 
meg először mint főparancsnok, 
mikor is Margitai Péter, akkori 
egyleti elnök meleg szavakkal 
üdvözli a választmánynak plé
numa előtt.

Szeptember 4-én már ő intézi 
az ő pedánsan kényes ízlésével 
és az ő izzó ügyszeretetével a 
működő tagok fogadalomletéte- 
lenek és a szolgálati érmek ki
osztásának ünnepi aktusát.

Az ő erélye, fáradhatatlan agi
litása és a tűzoltói intézmény 
iránti fanatikus ragaszkodása már 
egy rövid félévi működésé után 
meghozta gyümölcsét, az 1899. 
évi január 29-én megtartott évi 
rendes közgyűlésben elnök be
jelenti. hogy az egylet beléleté- 
ben előfordult zavarok és bel- 
viszályok, melyek végtére is a 
főparancsnok személyébeni vál
tozáshoz vezettek, di. Rüll Béla 
főparancsnoksága alatt oly sze
rencsés megoleáshoz vezettek, 
hogy nem csak a béke és rend 
állott teljesen helyre, de az egye
sület anyagilag is jelentékenyen 
gyarapodott. Indítványára az egy
let elismerését és háláját a köz
gyűlés jegyzőkönyvbe iktatta.

Az azidőben uj városház épí
tése iránt indult mozgalomban 
ts az ö szava jut kifejezésre, a 
mikor az egylet részéről inté
zendő átiratban szorgalmazza, 
hogy az uj városháza építésénél 
a nagyközség elodázhatatlan fel
adatának tartsa őrtorony és őr
szoba építésének a tervezetbe 
való beillesztését. így hordta lel
kén folyton az egyesület érdekeit 
es providenciális gondossággal 
kereste fejlesztésének eshetősé
geit s bár uj városháza nem 
épült, de azért a MÖTE felsze
relése mintaszerű, a mi mind az. 
ő kezemunkájáí dicséri.

1899 augusztusában a brassói 
tüzoltókongresszusra vezeti az 
egylet küldöttségét, hogy az ott 
látotf tanulságokat majdan a 
helyi közbiztonság javára érté
kesítse, mely hasznos tevékeny
ségét ismét jegyzőkönyvi köszö
nettel honorálta az október 13-án 
tartott választmányi ülés.

1900 elején már 34 uj pártoló 
taggal gyarapítja az egylet tag
állományát,, mely nagy lendületet 
jelent az egyesület életében s 
ugyanakkor két uj fizetéses tűz
oltói állás szervezésevei teszi az 
az egylet tűzvédelmi munkáját 
intenzivebbé.

1901 elején jótékonysági akciót 
indít a nevesebb biztositó társa
ságok körében a tűzoltó egy et 
javara, a mi az ő szociális érzé
kének tanúbizonyságát szolgál
tatta, mert azoktól kér a tűzoltó 
intézőién) javára segélyt, kiknek 
érdekéi a tűzoltóság szervezett
sége, akcióképessége a legköz
vetlenebbül tendálja.

A laktanya mostani lakájos és 
ízléses berendezése iránt már 
uyyanakkor intézkedéseket tesz 
és az a pedáns rend, jó hatást 
kiváltó takarosság, mely a belé 
pőt fogadja, mintha csak a dr. 
Rüll Béla névjegye volna.

A színházi őrségek szolgálatát 
szabályrendelettel írja körül, az őr
ségek méltányos díjazását bizto
sítja, az egyletre hátrányos tüzbiz- 
tositási szerződéseket felbontja s 
újabbakat, — az egylet érdekeit 
jobban biztosítókat köt, szóval, 
a gondos apa előrelátásával gon
dozta a szivéhez nőtt egyesület 
érdekeit és sok álmatlan éjsza
kának lelkére fekvő gondját hur
colta, hogy boldognak, nagynak, 
erősnek lássa azt.

Az 1901. évi rendes közgyűlés 
már ismét nem tud elzárkózni 
annak parancsoló szüksége elől, 
hogy dr. Rüll Béla főparancs
noknak az elmúlt évben kitejtett 
ügybuzgó és fáradhatatlan tevé
kenységéért jegyzőkönyvileg el
ismerést ne szavazzon.

Valósággal lázasan ideges mun
kát fejtett ki a Tűzoltó Egyesü
letnek 1901 nyarán megtartandó 
25 éves jubileumi és zászlószen- 
telési ünnepélyének előkészítése 
körül. Bizonyos mániákus ragasz
kodással csüng ez ünnepségek 
sikerén s a szivéhez nőtt egylet 
jövő nagyságának zálogát látj i e 
sikerben.

Az 1902. évi közgyűlésen elő
adott tartalmas, nagyszabású pa
rancsnoki jelentése volt — azt 
lehet mondani — az egyleti élet 
renaisansának alapja.^Az őrtorony 
építése, a városi segély feleme
lése, az előfogatok szaporítása, 
a rendőrség bevonása a tűzoltói 
őrszolgálatba, a városi közkutak 
építése, tűzjelző állomások léte
sítése, a vármegyei tűz- és épí
tési szabályrendeletek kereteinek 
kibővítése, a korsósok és fazekas 
kemencék kitelepítése, egy uj 
fecskendő és szerkocsinak be
szerzése stb. voltak azok az 
életrevaló eszmék, melyeket a jel
zett elaborátumában kifejtett s 
melynek minden pontja ha nem 
is vált valósággá, a mi megvaló
sult, az teljesen átalakította az 
egylet képét. Ezért a közgyűlés 
külön is jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazott dr. Rüll Bélának s 
jelentését kinyomatni rendelte.

1903-ban ismét 83 pártolótag
gal szaporítja az egylet taglét
számát, mellyel a pártolótagok 
száma 304 re szaporodott.

A tűzoltás eszméjének fejlesz
tése érdekében még a kijáró sze
repére is vállalkozott és az Or

szágos Tűzoltó Szövetségnél ki
vitte, hogy 1903. augusztusában 
Mohácson két heti tüzoltótiszti 
tanfolyam létesült, melyre öt pá
lyázó jelentkezett a mohácsiak 
közül. E tanfolyam taitárnát azon
ban a kebelbeli egyesület köz
vetlen érdek* in kivül esőleg a 
tűzoltás szélesebb rétegei részére 
is hasznosítandó, a tanfolyam 
tartama alatt 17 társtestület rész
vételével megalkotta Baranya vár
megye I üzoltó Szövetségét, mely 
által Baranya vármegye is bekap 
csolódoti az Országos Szövetség 
intenzivebb munkára képes ala
kulatába A Nemzetközi Tűzoltó 
Kongresszusnak is tagja lévén, 
az augusztus 17—21 ig Buda
pesten tartott kongresszuson is 
részt vett.

Lankadhatatlan buzgalommal 
fáradozik azon, hogy a közgyű
lést animálja a községi elöljáró
ságnál való interveniálásra a tűz
oltó egylet szükségleteinek bő
kezűbb fedezésére. Ennek ered
ménye aztán az, hogy a községi 
képviselőtestület a Tűzoltó Egy
let évi szubvencióját az 1905. év 
folyamán 3200 koronáról 5200 
koronára emelte fel, a szertárt 
kibővítette és közkutak építését 
határozta el. A felemelt segély
ből aztán sietett az egylet műkö
dési képességének emélésén vég
telen buzgalommal csüngő fő
parancsnok a fizetéses tűzoltók 
létszámát 4-ről 7-re emelni fel, 
de egyben azok részére terjedel
mes szolgálati szabályzatot dol
gozott ki. A létszámfelemeléssel 
ama szabályrendeleti rend.lke- 
zésn«k is eleget tehetett, hogy 
évenkint legalább kétszer a vá
rosban házról-házra járva tüz- 
rendőri vizsgálatot tartson, a mit 
lelkiismeretesen és teljes szigor
ral eszközölt is. Az ő tevékeny
sége révén láttatott el Mohács 
és a járás községei külön tűz
rendészet! szabályrendelettel. Be
szerzi a város villanyvilágitási 
hálózatának térképét, hogy oltási 
eljárások során a tűzoltóságot 
balesetektől védje. Résztvesz a 
tiszti személyzet és fizetéses tűz
oltóival egy a Budapesti Mentő 
Egyesület kiküldött orvosa által 
tartott első segély nyújtási tan
folyamon, melyről valamennyien 
bizonyítványt is kaptak.

Ennyi gondosság, — „körül
tekintéssel istápolja a tűzoltás 
ügyét, egyben tűzoltó munkatár
sainak érdekeit és testi épségét 
is. Teljes odaadással fáradozik 
a szomszédos községek önkéntes 
tűzoltó egyesületeinek szervezé
sén is és igy a Villányi Önkén
tes Tűzoltó Egylet újraélesztésé
ben is nagy része volt.

A gépezetes tolólétra, személy
szállító szerkocsi beszerzése mel
lett vallásos lelke sugallatát is 
követve beszerezte a tanácsterem 
részére az emberszeretet nagy 
eszményének; Szent Flóriánnak 
gyönyörű szobráf, mely tényével 
egy újabb markáns vonással 
egészíti ki nemes lelkűidének 
képét.

1906-ban megnagyobbítja az 
egylet mellékszertárát, melyet egé
szen az utcavonalig építtet ki. 
Az őrtanya udvarát bástyával vé
teti körül és rendezi az udvart, 

mely ma is az ő kifinomult ízlé
sét, virágrajongását és természet
imádatát dicséri.

Csodálatos szívóssággal, szinte 
konok kitartással sürgeti évről- 
évre a tűztorony megépittetését 
s hogy az még ma sem áll, hogy 
még ma is a Schinidt-patika sar
kán méláz hóviharos éjszakakon 
a subába burkolt ügyeletes tüz- 
őr, virrasztva 16 00Ö lélek álma, 
élet- és vagyonbiztonsága felett, 
az csak azt bizonyítja, hogy még 
mindig csak falu vagyunk.

A rendőri szaktanfolyamon elő
adói tisztet vállal és az építke
zési, kémén) seprési és tűzrendé
szet! szabályzatokat ismerteti.

Villamos tűzriasztóval látja el 
a laktanyát, melynek segélyével 
egy nyomásra az egész őrtanyai 
személyzet és az istálló személy
zet is egy pillanatban riasztható.

A tagok szórakoztatására orosz 
tekepályát és egyéb társasjátéko
kat szerez be, mely ténye is iga
zolja azt a mélységes szeretetet, 
mellyel a tűzoltói intézmény iránt 
viseltetik, mert minden eszközt, 
módot felhasznál, hogy ugyan
ezen érzést mások, — különösen 
a működő tagok lelkében is fel
keltse. Ugyanezt bizonyítja talán 
még fényesebben, hogy a sze
rencse valami szokatlan kacér
kodása révén 1907-ben egy ki
játszott zongorát nyer meg. Első 
gondolata rögtön a Tűzoltó 
Egyletre esett, a zongorát annak 
ajándékozta és, hogy szerencsé
jét apró pénzre váltsa fel, 20 fil
léres tétekkel újból kijátsza a 
zongorát, mely sorsjáték a Tűz
oltó Egyletnek 227 K 53 fillért 
jövedelmez s ez az összeg ké
pezte alapját annak a harmadik 
vészvonatnak, melyet csakhamar 
be is szerez.

Az 1908-ban Szatmárnémeti
ben megtartott XVlI-ik oszágos 
tűzoltó szövetségi nagygyűlésen 
résztvett a vármegyei tűzoltó szö
vetséget is képviselve, melyen 
jól megérdemelt kitüntetésben is 
részesült, a mennyiben az Orszá
gos Tűzoltó Szövetség egyik el
nökségi előadójává választatott. 
E nagygyűlés alkalmával lerán- 
dúlt Székelyhidára is a Kapitány 
rendszerű* vízszerzési módoza
tok tanulmányozása végett. Lel
két a nemes irigység tölti el, mi
dőn látja, hogy Székelyhidán 
Fandli Ágoston agg tűzoltó
főparancsnok 13—16 éves gyer
mekekből is tűzoltó-szakaszokat 
tudott kiképezni úgy, hogy cso- 
daszámbamenőleg legtöbb csa
ládban nagyapa, apa és fiúgyer
mekek tényleges tűzoltók, a mi 
által sokszor egy családból való
ságos tüzoltóraj keletkezett. A 
mohácsi közönség rideg részvét
lenségén ez időben sokat sirt, 
mint Marius Carthagó romjain.

Részt vett a tüzoltótisztek Zó- 
lyombrézón megtartott országos 
gyűlésén és egész Nagymagyar- 
ország minden tűzoltó egyleti 
mozgalmát éber figyelemmel ki
sérte, minden nevezetesebb ak
tusnál ott volt, vagy legalább is 
táviratban tolmácsolta együtt
érzését.

Izigvérig tűzoltó! A lll-ik 
vészvonat felavatási ünnepélyé
nek zárógyakorlatában részt vet
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tek a pécsi, karancsi, villányi, 
dunaszekcsői, németbólyi és a 
Zsolnay-gyári tűzoltóságok s az 
ünnepélyes társasvacsora alatt a 
belvárosi plébániára tüzriadót hi
vatott és oda teljes készültséggel 
ki is vonult, a mi a lakosságra 
imponáló hatással volt.

Az egylet kebelében .jutalma
zási alapot* létesit, melylyel 
nagyban fokozza a működő ta
gok ambícióját, kiknek 1909-ben 
karácsonyfa ünnepélyt is rendez, 
hogy a szeretet ünnepén az em
berszeretet tanyájára is bevonul
jon a krisztusi szeretetnek az az 
édes, meghitt melege, mely Ka
rácsony ünnepét jellemzi.

Elképzelhető lelkének mélysé
ges megbotránkozása, midőn 
1910-ben azt a tűzrendészed 
szabályrendeletet, melyet még 
1907-ben a község számára ő 
dolgozott ki, életbeléptetni nem 
khetett, mert annak végrehajtása 
ellen a demagógia úgy sorom
póba tudta állítani a közhangu
latot, mint akár manap a tagosí
tás és a hegyközségi intézmény 
ellen Szinte szégyenletes leírni, 
hogy a XX-ik században a köz
érdek követelte intézmények ér
vényesülése mesterségesen és 
rosszindulattal felizgatott tömeg
hangulaton dőlhessenek meg.

A közgyűlésnek évenkint le- í 
adott elnöki megnyitó beszéd és 
főparancsnoki jelentést külön le
nyomatokban évről-évre meg
küldi az összes társegyleteknek, 
országos és vármegyei tűzoltó 
szövetségeknek, tűzoltó szakla
pok szerkesztőségeinek és a tűz
oltás ügyének kiválóbb pártfo
góiul ismert közéleti nagyságok
nak s ielkét szinte gyermekes 
öröm és boldogság melege hatja 
át, ha ezek valamelyike azt meg
köszöni, a szaklapok valamelyike 
azt leközli s a társegyletek né
melyike azt saját beiéletében 
irányadóul alkalmazza.

1911-ben Baranya vm. és Pécs 
szab. kir. város tűzoltó szövet
sége által Pécsett tartott tűzoltó 
szaktanfolyam vezetését vállalta, 
itthon pedig a gyári tűzoltóság 
szervezésének alapjait rakja le.

Az egylet sorsán végtelen sze
retettel csüngő lelkére roppant 
lehangolólag hatott, midőn 1912- 
ben a város az uj tűzoltó lakta
nyát nem az ő, mindenekben 
praktikusabbnak tudott tervei 
szerint építette meg s igy az 
egylet az őrtoronytól és a víz
toronytól talán végleg elesett.

Még irodalmi tevékegység ut
ján is munkálta a tűzoltás esz
méjét: ^Tájékoztató* címmel 
igen tartalmas, hézagpótló mun
kát advan ki.

1912. december 3-án átveszi 
az uj laktanyahelyiséget és az 
építkezés során következetesen 
történt mellőztetése foiytán elkö
vetett sok építési hibák, sok ke
serűséget okoztak neki.

1914-ben az uj, kőből épült 
mászóház elkészülvén, sötét ön
vád kínozta lelkét, hogy miért 
nem építtette azt 3—4 méterrel 
magasabbra, a mikor rögtön az 
őrtorony is elhelyezhető lett 
volna benne, de ez önvádat is 
elnémította lelkében az a döbbe

net, melyet a háború kitörései 
okozott s látva, hogy az egyleti 
működő tagjainak száma a moz- * 
gósitás első hírére 1 3 számra 
apad! le, bizonyos fásultság és 
apáthia üli meg lelket.

Junius hóban mégis vállalta a 
Varmegyei Tűzoltó Szövetség 
egyik járási tűzoltó tanfolyamá
nak vezetését, melyben oktatóul 
is működött.

Ezután azonban megbénult 
teljesen az egylet működése és 
dr. Rüll Béla főparancsnok is 
csendes rezignációval vonult 
vissza, lelkét a hazája sorsán 
aggódó honfibánat mellett sze
retett Tűzoltó Egyletének majd
nem teljes funkcióképtelensége 
fölütti elkeseredés töltvén el. A 
működő tagok száma 6 ra ol
vadt le, az egylet első jegyzője 
hősi halált halt, másodjegyzőjét 
46 éves kora dacára hadba szól- 
litotta a haza érdeke. A fizetéses 
tűzoltók valamennyien bevonul
tak s közülök 3 csak a legna
gyobb erőfeszítéssel volt mint 
nélkülözhetetlen itthon tartható. 
Az egyleti élet bénult, ülések 
ritkák, azok is hősi halott tag
társak elparentálásában, a Jugo
szláv államhoz való csatoltatás 
elleni tiltakozásban kapnak leg
feljebb lendületet.

Az idők terhét a Tűzoltó Egy
let is igen érezte. Fizetéses tűz
oltói a viszonyok kényszerhatása 
alatt hónapról hónapra állnak elő 
fizetésjavitási kérésekkel. Az egy
let szinte boszorkányos lelemé
nyességgel eszel ki fedezetet 
minden esetben, végre aztán 
mégis kimerül minden segély
forrás, ekkor a fizetéses tűzoltók 
újabb követeléssel állnak elő: 
fejenkint 1 pár, összesen 3 pár 
csizmát kérnek. Ennek teljesítése 
lehetetlen. Meg kell barátkozni 
az egylet feloszlatásának gondo
latával, hisz’ a legutóbbi fizetés- I 
emelés is Stajevics ellenzése kö
vetkeztében csak szótöbbséggel 
ment. át. Dr. Rüll főparancsnok 
bizonyos nemével a kétségbe
esésnek ál! szemben a vigaszta
lan helyzettel, de a végső lemon
dás pillanatában eszmét kap és 
ő, a ki maga számára soha sen
kitől nem kért semmit, végig
koldulja a bőrgyárakat, egyiktől 
az anyagot, másiktól a készíttetés 
költségét könyörgi ki és ismét 
megmenti az egyletet az ember
szeretet munkájának.

A viszonyok mindinkább súlyo
sodnak, ezekkel szembeni tehe
tetlen vergődésében önmagában 
keresi az okot, mely az Egyesü
let züllését okozza és ezért rövid 
időközben 3 Ízben mond le állá
sáról, de a választmány mind 
három ízben meggyőzi őt arról, 
hogy az ő távozása valóban az 
egyesület halálharangja lenne.

Az 1923. évi február 25-ikén 
megtartott 43 ik évi rendes köz
gyűlés a most már visszavon- 
hatlannak kijelentett lemondását 
végre elfogadta, de egyben 24 évi 
lelkes munkálkodásának elisme
réséül őt örökös tiszteletbeli pa
rancsnokának választotta meg.

Ugyanezt ünnepeljük ma, 25 
éves tűzoltói működésének jubi
leumát. Értekezésemnek elején 
Prométheushöz hasonlítottam őt j 

s e hasonlatom helyességét most 
is megállapítom. Prometheus a 
tüzet lopta el az istenektől az 
emberiség számára s ezért bün
tetésből sziklához láncolták, hol 
folyton kiújuló máját egy sas- 
keselyű vájta. Dr. Rüll Béla a tüzet 
hárította el az emberiségtől s ezen 
jótettéért jót szintén nem vár
hatott. Lelkét a közérdek sziklá
jához bilincselte emberszeretete 
s a saskeselyü az a részvétlenség, 
az a tunya közöny, az a bűnös 
nemtörődömség volt, mely annyi
szor hozta válságos helyzetbe az 
egyletet. Nem panaszkodott ő 
soha, megalkudott a legapróbb 
mindennapiságoktól a világhá
ború borzalmas kataklizmájáig 
mindennel, de, hogy a város kö
zönsége oly fásult nemtörődöm
séget tanúsított a tiizoltóegylettel 
szemben, hogy férfiközönségünk
ben oly kevesen voltak a Rüll 
Bélák, hogy minden igyekezet, 
lelkesítés, csel, furfang dacára 
sem tudta működő tagjainak 
létszámát egyik társadalmi osz
tályból sem kiegészíteni, pótolni, 
ez bántotta, ezt sokszor-sokszor 
panaszolta, ez volt az a saske
selyü, mely lelkét emésztette. De 
a Prometheus máját vájó sas
keselyü t is megölte Herakles, le
gyen a mi hálánk, szeretetünk, 
elismerő méltánylásunk dr. Rüll 
Béla saskeselyíijének megölője is 
és én azt hiszem, mindnyájunk 
lelkének őszinte óhaját tolmácso
lom, amidőn azt kívánom, hogy 
az isteni gondviselés őt az em
beriség, a csonka haza és a tűz
oltás ügyének az emberi kor 
végső határáig éltesse.

Inkei felolvasása után dr. Ma- 
rinovich államtitkár emelkedett 
szólásra s az. előkelő szónok alig 
pár bevezető szó után valósággal 
Demosthenesi erő varázsával lett 
úrrá a lelkeken. Az Országos 
Tűzoltó Szövetség nevében üdvö
zölte az ünnepeltet, zárószavai 
kapcsán feltiizvén az ünnepelt 
mellere az Országos Tűzoltó Szö
vetség 25 eves szolgálati érdem 
jutalmazására alapított zománco
zott tiszti érmét. A kormány disz- 
érméről is megérkezett a dekré
tum. de az erem maga valahol a 
szolgálati utón, e nagy kerék
vetőn akadt el.

Ugyanezt tette, azaz üdvözölte 
Réh György a Pécs-Baranyai Tűz
oltó Szövetség képviseletében. E 
programmon kívüli ünneplések 
után Toldy Ignác, a Mohácsi 
Önkéntes Tűzoltó Egylet becsü
letben megöregedett és érdemek
ben gazdag alelnöke, az ő nagy 
tisztelete és baráti szeretetéből 
folyó elfogódottsággal nyújtotta 
át a remek kivitelű emléklapot 
meleg szavak kíséretében az ün
nepeknek.

A gyönyörű kivitelű emléklap 
aztán kezről-kézre járt a vende
gek közt, a kik gyönyörrel néz
ték annak művészi kivitelét.

Ennek az aktusnak befejeztével 
Lipokatics János városi főjegyző 
üdvözölte Mohács város nevében 
az ünnepeltet, generációkra vissza
menőleg vezetvén le a Rüll-család 
érdemeit Mohács város fejlődésé
ben. Főjegyzőnkben eddig csak 
a kitűnő adminisztratív erőt is
mertük, ez alkalommal azonban 

a jeles szónokot is megismerhet
tük, a ki tud az emberi érzelmek 
húrjaiba markolni.

Alig foglalta el helyét Lipoka- 
tics főjegyző, a mikor ugv az 
ünnepelt, mint a funkcionáriusok 
de az egész ünneplő közönség 
igen kellemes meglepetésére a 
közönség köréből Schmidt Lajos- 
né emelkedett szólásra es a Szó 
ciális Misszió Társulat, — mint 
egy másik jótékonysági intézmény 
nevében üdvözölte meleg közvet
lenséggel az ünnepeltet, mely 
kedves es lelkes vállalkozást har
sogó éljenekkel honorálták a je
lenlevők.

Dr. Rüll Béla a meghatottság 
elfogódottságával mondott köszö
netét a Szociális Misszió Társulat 
szép szónokának, majd az ünnep
ség során élhangzott üdvözlések 
tolmacsolóinak, nagy jelentőségű 
hangsúlyozásával annak, hogy 
közéleti tevékenysége nem sza
kadt meg s most a viszonyok 
változtaval ismét részt fog kérni 
a közérdek előmozdításában.

A harsányan megéljenzett be
szed befejeztevel Schmidt Lajos 
mondott meleg szavakban köszö
netét a megjelenteknek es az ün
nepségben funkciót vállaltaknak, 
aztan a jegyzőkönyv hitelesítők 
felkérése után bezárta a díszköz
gyűlést, mire a közönség Kovács 
József tánctanár szerencsés into- 
nalasaval unisónó enekelte el a 
Hymnust.

A programúiban jelzett táma
dási gyakorlat technikai okokból 
elmaradván, a közönség ferti ré
szé a tűzoltó laktanyára tért visz- 
sza, melyet a közgyűlés tartania 
alatt Varga Lajos, Bánovics Jó
zsef parancsnok, no meg Kiss 
Fránci bácsivá! az elén a Mutav- 
sics garda valóságos Eldorádóvá 
varázsolt át.

Hahó! pindarosi daktilusokban 
lehetne csak ineltókepen megéne
kelni a Boldogok szigetének ez 
elysiumi berkét. Az udvaron há
rom egymás mellé épített sátor 
alatt 100 terítékkel pazar virág
díszbe vont asztalok nyújtózkod
tak. Fürge tűzoltók faradhatatla
nul száguldottak a tajtékos habot 
pezsgő söröskancsókkal, melyek 
láttára eszünkbe jutott a mün
cheni Hofbteu pincéjéből egy 
gótihus betűkbe vésett felirat, 
hogy:

Lieber menr mit Genusa 
Als wenig mit Verdruss.

A kapubejárat mellett gúlákba 
kapcsolt tűzoltó csáklyákra erősí
tett keresztrudról egesz sora a 
rézkondéroknak lógott, melyekben 
vérpiros lében rotyogott a dunai 
aranyponty, melyet a főhercegi 
uradalom gavallér jószágigazgató
jának jóvoltából elveztek az em
berszeretet munkájának önkén
tesei.

Micsoda illat terjengett a luga-
I sós, csalitos laktanya udvaron !

Jókai azt irta egyik regényé
ben, hogy : nincs ingerlőbb illat, 
mint az éhes embernek a pirított 
szalonna illata, no öreg Felisten! 
ezt az illatot szagoltad volna.

Egy órakor asztalhoz ült a 
monstre társaság s a pincérekkel 
kiegészített tűzoltó készültség fel- 
hordta a tálakat. A nap is meg- 

: állt egy felórára az égen, hogy 
irigyen kanditson a sátrak ala, 
melyek alatt elült a zaj s beszéd: 

I magyar ember a mikor halat 
, eszik — hallgat.



MQ H A CS I HÍRLAP 51924. julius 27._____________

A csend azonban nem volt ko
nok, az e's° „repeta" során 
Jr Arn' János apátplebános, tűz
oltó lelkész mondta az első pohár- 
I;, ntől, méh után megindult a 
dikciók lavinája.

Márton János tósztja után 
Rüll Béla emelt poharat a 

-a tars ikra, mely pohárköszöntő 
s‘,nn kicsiben egv olyanforma 
ieiene: játszódott le, mint mikor 
r.acv Széchenyink amaz emléke- 
7eIres gri i dolasát végezte Dr. Rüll 
Béla is bejelentette, hogy bátyjá
val dr. Rüll Jánossal közösen 
elhatározták, hogy tiz darab No 
; Takarékpénztári részvénnyel 
alapítványt tesznek a Mohácsi 
jnkemes Tűzoltó Egyletnek. — 
’ersze frenetikus éljenrivalgás tört 

ki e kijelentés nyomán, mely csak 
alig akart elülni.

Toldy Ignác a vendegekre, 
dr. Marinovich a testületre mond
ák szellemes pohárköszöntőket 

Dr Frey „lesz gyerek elég, csak 
ruha legyen . . jelige alatt mű
ködő es pártoló tagokat toborzott 
íz eg\ et számára. Schuller tata 

dr Freyre, Herger Alajos Brand 
Edere. Ke ész József Nemet Károly 
tuszolgabiróra ürítette poharat; a 
szapora tósztaradatot ekkor egy 
erdekes jelenet szakította meg: 
az asztalfő ele járult Lacher Já
nos molnár mester, a kemény- 
>klü, de vajszívű emberbarát és 

könnyekkel teleüli szemei csendet 
parancsoltak

— Nem vagyok Szolnok, nem 
is szolnokolni akarok monda 
— hanem egy szegény 100%-os 
hadirokkantat vezetett ide a sorsa, 
annak szamara kerek kis segélyt !

Azzal égi kalappal, melybe el
sőnek ó maga helyezett el 50 ezer 
koronát, végig koldulta az aszta
lokat s vagy negyedfélszázezer 
koronát szedett össze a szegény 
roncscsá tört hősnek, kit a ma
gyar allam 3 hold földdel kárta
lanított rp keze-lábáért.

Ebéd után a vendegek dr. Rüll 
Béla es a fürge Múlton János 
kalauzolása mellett a Kálváriá
vá pol nahoz es a Lajos-emlékhez 
randultak ki, mely utóbbi helyen 
dr. Marinovich, ki aznap már 
egyszer igező hatást gyakorolt a 
hallgatóságára, az emlékmű talap
zatara lépett és mintha célul tűzte 
volna ki magának, hogy meg
nézze, váljon jól ebedelt emberek 
tudnak-e sírni, úgy megrikatta a 
hallgatóságát, a mint az, annak 
hz emlékműnek talapzatáról már 
elhangzott sok száz gyönyörű be 
szed közül kevésnek sikerült.

Azután Herger Alajos látta 
vendégül szőllőhegp i pincéjénél 
az illusztris társaságot-

Mikor a kiránduló társaság a 
Eselepataktól visszatérve vacsorá- 
hoz ült, hallottunk egy felköszöntő- 
sorban előterjesztett indítványt, 

-’iie.yet megszivlelésre méltónak 
ta.amnk s ezért ez alkalommal 
-sak regisztráljuk azt. Arra nézve, 
■1(:gy az indítvány testet öltsön, 
felhívjuk az illetékesek figyelmét, 
bzól pedig az indítvány olyképen, 
hogy dr. Rüll Béla 25 éves pa
rancsnoki működésének zárókövét 
méltóbb cselekedettel nem tehette 
v ’.a le, mint azzal, hogy a tűz
ető testületnek 10 darab Móllá 
<S1 1 akarékpénztari részvényt ado
mányozott. Ehhez neki joga volt, 
melynek teljesítésére a tűzoltó in- 
tezmeny iránti feltétlen szerető 
szive bírta.

Ne felejtsük azonban, hogy ha 
az egyik oldalon joggal találko
zunk, akkor a másik részben a 
kötelességet is el keli ismernünk, 
ez pedig azt sugallja, hogv mi, 
a kik ezen kedves ünnepségen 
részt vettünk, az ünnepelt nevére 
szóló, legalább is egymillió korona 
értékű örök pénz alapítványt léte
sítsünk ugyancsak a testület ja 
vára, még pedig azzal a rendel
tetéssel, hogy annak évi kamat
hozadékai a mindenkori évi köz
gyűlés tűzoltás közben esetleg 
‘-'letét vesztett tűzoltó családjának, 
avagy suiyos balesetet szenvedett 

! tűzoltónak segítségül utalja ki.
A mennyiben pedig ilyen szomorú 
eset nem fordulna elő, mint ahogy 
kívánjuk is, hogy ez soha meg 
ne történjék, ugv a kamat a tűz 
oltók ju almzzasára fordíttassék 
évenkint. Az ünnepségen 100-at 
meghaladó egyen vett résztt, ha 

: tehát mindenik legalább 10 000 
koronával rójja le kötelességét, 
úgy az alapítványi tőke 24 óra 

I alatt együtt van.
Az indítványt természetesen 

nagy tetszéssel fogadtak, most 
csak annak kivitele van hatra, 

; reméljük ez nem fog elmaradni, 
egy arra hivatott egyen azt min
denesetre le fogja bonyolita' i.

Pénteken (julius 18.) Bródy 
♦Asszonyok bolondja cimü ope
rettjét adták telt ház előtt. A jó
ízű ötletekkel tele kis daljáték 
állandó derültségben tartotta a 
közönséget.

Szombat, 19-én és vasárnap, 
20-án Erdélyi Mihálynak, a tár
sulat kitűnő táncos komikusának 
♦Napkelet rózsája cimü operett
újdonsága került be mutatóra. 
A Hazudik a muzsikaszó zseniális 
szerzőjének ez újdonsága élénk 
érdeklődést keltett a közönség
ben, de nem titkolhatjuk, • ben
nünk is és jól esik megállapít
hatnunk, hogy ezzel az előadás
sal is beigazolódást nyert azaz 
elvünk, hogy színész ember, ha 

' egy kis vénaja, valamelyes egész
séges invenciója van, a legalkal
masabb alanya a szindarabirásnak, 
mert a foglalkozásából magából 
ismeri a scenerizálás titkait, a 
színpadi hatás fortélyait, melyeket 
más embernek külön tanulnia 
kell. Szerzetté: Erdélyi Mihály. 
Hangszerelte: Pados Rezső, tehát 
azt lehet mondani, hogy házilag 
állíttatott elő. Elvünk ellen való 
a színre kerülő darabokat kriti
zálni, elvégezte azt előttünk hiva- 
tottabb fórum, — a fővárosi sajtó; 
de a Napkelet rózsájáról mégis 
megengedünk egy kis szelíd re
cenziót azon a címen, hogy ná
lunk először került színre és mert 
a szerzője épen közöttünk él most.

A Napkelet rózsájának úgy 
meséje, mint zenéje határozottan 
fölötte áll a most divatos, gyári
lag előállított operetteknek. Előb- 

I bibén napfényes derű, valami 
mistikus varázslat ömlik el, utób
bit fülbemászó, lelket andalító, 
édes simfoniák alkotják. Egészen 
mellékes, hogy az előbbi az ő 

nyugdíjas bajadérjeivel és B. listás 
udvarmestereivel egy, sablonba 
erőszakolt valami, utóbbi pedig 
a zeneirodalom orgazdaraktára; 
hisz csak egy könnyű, ledér ope
rettről van szó, melynek bohém 
szerzője kacajos kupiéban tesz 
önbeismerést, hogy még Zerko- 
vitzot is meglopta. Librettója gör
dülékeny, melódiái megvesztege- 
tően kedvesek, szóval az egész 
darab igézetes hatású.

Hétfőn (jul. 21.) Engel és Horst 
»Le a férfiakkal* cimü bohózata 
ment telt ház előtt. Tábori sze
rencsés fordításában is tőről 
metszett, budapesti izü, helyzet
komikumokkal teleszőtt bolond
ság, melynek a címbe olvadó ve
zető szerepét (Galambos Guszti) 
Koudráth Ilona játsza meg, kit ez 
estén is megcsudáltunk. Valóban 
csudálatos, Istenadta tehetség, 
akinek művészete szélesebb skálá
ban mozog, mint bármely, opera
énekes hangja. Láttuk őt a rideg
ségig komor Katalin cárnő sze
repében s épen olyan nagy volt, 
mint most Galambos Guszti ko
mikus férfigyülöletében és sok
oldalúságában nem lepne meg, 
ha holnap a Falurossza Finum 
Rózsiját énekelné meg.

Kedden (julius 22 ) a jó öreg 
Bob herceg került felújításra és 
jól estek a régi, szép emlékeket 
idéző verklibekopott melódiák.

Szerdán (jul. 23.) Molnár Fe 
renc híres Órdög-ét adták Stella 
Gyula vendéggel, akit nem aka
runk megbántani azzal a kijelen
tésünkkel, hogy tisztelet a Ma
gyar Színháznak, de mi vidéki 
színésztől is jobb ördögöt lát
tunk már. Az ördög vigye el, de 
valahogy kevés volt az ördög 
ebben az ördögben, majdnem 
semmivel sem több, mint ameny- 
nyit Molnár Ferenc a szerepbe 
beleszőtt, pedig ahhoz a színész
nek is hozzá kell valamelyest 
adni az — alakításban. Hajnal 
(László bankar) tehetsége erősen 
forrja ki magát. Thuróczy, mint 
mindig könnyed, elegáns és ro
konszenves volt.

Csütörtökön (jul. 24.) a >Gálya
rab- került előadásra, ismét Stella 

i Gyula felléptével, ki itt már teljes 
erejében fejtette ki művészi te
hetségét. A darab drámai erőtől 

i duzzadó részleteiben megrázó 
hatással volt közönségére, mely 
a szemek könnyfátyolan át néz
hette csak végig a darab egyes 
jeleneteit Partnere Koudráth Ilona 
(Madlén) — mint mindig — he
lyén volt. Érczkövy (Lázár), Szi
gethy Bandi (Samborán) teljes 
jóakarattal buzgólkodtak a darab 
sikerén. A kis csöpp Pityó Ilonka 
(Adrién) sokat ígérő tehetsége 
szemlátomást bontakozik. Ebben 
a darabban épen elég nagy sze
repe volt ahhoz, hogy reménye
ket tápláljon aziránt, amiről a 
szerkesztőbácsinak eldicsekedett, 
hogy: szerződést kap Mariházy- 
tól megy a társulattal Kaposvárra.

Szélsebesen röpül 
Tengerek sirálya 
Xettnigg sör a sörök 
győzhet len királya.

JJettnigg bácsi jó bácsi, 
Jfem hiába mohácsi, 
jtm ő nem sokat papol: 
áfa nem Jó söröket csapol.

— A főhercegi uradalom 
jószágkormánvzója Sátorhelyen. 
Mayer Emil jószág kormányzó, 
kir. tanácsos a szokásos évszaki 
hivatalos uradalmi látogatásra 
pénteken Sátorhelyre érkezett.

Személyi hírek Frantz Ist
ván posta főfelügyelő szabad
ságát megkezdte, melynek jóré
szét Nagyszebenben rokonai éa 
barátai között tölti Távoliétében 
dr. Berrár Gyula a budapesti tá- 
virdaigazgatóság titkára látja ei 
a főnöki teendőket

A Mohácsi II Lajos Muzeuti 
alapitó tagjai lettek 25.000 K 
alapitó díjjal Krosits Sándor és 
ZeitvogeJ Ferenc.

MÁV vonatkezelök kirán
dulása Mohácsra Vasárnap dél
előtt a MÁV vonatkezelők na
gyobb szabású kirándulásra ér
keznek Mohácsra s innen a szi
geten levő László-féle vendég
lőbe mennek, ahol Pityo Rezső 
zenekara hangversenyez. Ezzel 
kapcsolatban futbalmérkőzés is 
lesz a sportpályán, ahol a Pécsi 
Vasutas Sportklub mérkőzik a 
Sátoraljaújhelyi Sportklubbal. Ked
vezőtlen idő esetén a kirándulás 
augusztus 10-re marad.

Egy földink világhírű or
vosi sikere. Egy ízben megemlé
keztünk már dr. Baneth Aladár 
földink találmányáról, aki a tuber
kolózis gyógyítására uj szert 
talált fel, amellyel általános fel
tűnést keltett. Dr. Baneth találmá
nyának hire azóta a külföldet is 
megjárta s különösen Anglia ér
deklődik élénken az uj gyógy
szer iránt. Legutóbb a Daily 
News munkatársa látogatta meg 
dr. Banethet az. angol király ud
vari orvosa kíséretében és sze
mélyes tapasztalatokat egy két 
hasábos cikk keretében írták meg 
a Daily News hasábjain a leg
nagyobb elragadtatás hangján 
emlékezve meg a gyógyszer ha
tásáról. Az uj gyógyszer a „Tet- 
rosan“ injekciós utón került a 
test szervezetébe és csodálatos 
hatása van a tüdő, csont és mi
rigy tuberkolózis legelőre hala
dottabb stádiumában is. Dr. Ba
nethet — akit egyébként mohácsi 
betegek is felkeresnek — most 
Angliába hívták, hogy ott mu
tassa be a Tetrosan hatását. Az 
alig 28 éves földink sikereit Mo
hácson is általános örömmel 
fogadták.

— Mennyi lakbért kell fizetni 
augusztus l-én? A lakbérrendelet 
szerint augusztus l-én, százalék- 
szerüen emelkednek ismét a lak
bérek. És pedig lakásoknál az 
1917. évi bérnek 10° 0-a, üzletek
nél pedig 26|J 0-a fizetendő. Eh
hez jön 25° v kincstári haszon
részesedés és a közüzemi pótlék 
Az arany korona átszámítása az 
augusztus hóra, megállapítandó 
kulcs szerint történik, amelynek 
összege azonban lapzártáig még 
nem ismeretes

— Három félévesek az uj jegy 
zői tanfolyamok. A belügyminister 
rendeleteértelmében ajegyzői tan
folyamok ezután három félévig 
fognak tartani az eddigi két fát 
év helyett. Ősszel már eszerint 
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kezdenek tartani Szombathelyen 
és Egerben. Tandíj az egész év
folyamra 30 arany korona. Pá
lyázati kérvények a főispán utján 
a belügyminiszterhez intézendők. 

Németország fiai tanulmány 
utón Az annyira megtépázott, 
porig alázott német faj életerős
ségére vall, hogy most is, az 
átalakulás sorsdöntő pillanatában 
sem esnek kétségbe. Múlt héten 
mint egy negyven sajátságos 
egyenruhás német ifjú vonult át 
városunkon Pécs és Balaton felé. 
Hajón, vonaton, apostolok lován 
rójak fél Európát, hogy egykor 
. . . talán . . emlékeiket vissza
idézhessék? Lehet, hogy a leszá
molás reménye hajtja őket

Az uj házak adómentessége. 
A pénzügyminister megengedte, 
hogy a folyó évben megkezdett 
építkezéseknek kizárólag lakás
célokra szolgáló részei 30 éven 
keresztül házadó és kincstári 
haszonrészesedés mentességben 
részesüljenek. Az erre vonatkozó 
engedélyeket a népjóléti minister 
lakás építő külön bizottsága adja 
ki. A kérvények benyújtására 
végső határidőül ugyan julius 
hó 15-tőt emlegetik, ez azon
ban valószínűtlen, sőt nevetséges. 
A kormánynak a rendelettel az 
épittetési hajlandóság emelése a 
célja, hát akkor miért ejtené el e 
kedvezménytől azokat, kik bár
mely. rajtuk kívülálló okokból az 
építkezést csak julius 15 után 
kezdhették meg?

— A ílaNSz ünnepélye Amint 
már nitgenilifetiük a MANSz hel\i 
csoportja aug. 3-án avatja fel a 
szövőszékeit. Az ünnepelj’ fel 
avatás délelőtt történik az Ipar
testi; et által átengedett helyiség 
ten. Reggtl szentmise a belvárosi 
plébánián, utána dr. Frey apat ur 
megáldja a szövőszékeket, 10 óra 
kor díszközgyűlés, melyen Buda
pest, Pécs, Baja is képviselteti 
magát. Délután az Iparoskor kert- 
helyiségében nagyszabású, tom- 
bolaxal, nevettető sátrakkal es a 
helyi szintarsulat müve zi közre
működésével népünnepélyt rend z- 
nek. Azt hisszük ehhez hasonló 
ünnepély már rég nem volt.

— Az iparos ifjak cserkész 
csapata értesülésünk szerint rövid 
időn belül megalakul. Ezzel mért
földes léptekkel előbbre jut az 
an ugy is elhanyagolt tanonc ne
velés Meit a gazdasági fejlődés, 
a társadalom nemesitese, az Ipa
ros érdekek magasabb színvonalra 
jutása, csak úgy képzelhető el, ha 
mar zserge korában kap szellemi 
nevelést, az a generáció, melyet 
ősidőktől az utca és az ezzel pá
rosult bűn szövevénye nevelt. Ne 
aggódjanak a mester urak, ne 
kicsinyeskedjenek, elavult dog 
maikat, nagyapák felfogasait te
gyék félré. mert uraim annak is 
meg kell lenni, amit apáink elfe
lejtettek, vagy nem tudtak meg
valósítani. A szellemi fejlődés 
fontos körülmény, meg az iparos
ságnál is.

— Sáskajárás Heves megyé
ben Kéiutköz és Egerlarmos kö
pött oly tömege a sáskáknak lepte 
él á vasúti pályatestet, hogv á 
vonat elakadt, mert a ktfékek egy 
1 tijben toiogtak a csúszós, n\al 
kás temegben. Hon okkal kellett 
végig béhinteni a síneket, hogy a 
yorai másfél cias kesesstl elindul- 
hassen Nohai rossz vicceket gyár
tónak mar a n.i becsületes helyi 

vasutunkról is, de elképzeljük, mint 
özönlik a vicinális vicc két ut közt 
az egerfarmosi helyiérdekűre 1

- Vöröskakas. F. hó 24-én 
a déli órákban az a hir terjedt el 
Mohácson, hogy Lánycsók ég. 
Utána jártunk a dolognak és tu
domásara jutottunk, hogy abban 
az időben tényleg Muck György 
lánycsóki lakosnak a plébánia kö
zelében levő háza udvarán a gaz
dasági épület gy uladt ki és a 
benne volt széna és lóbabbal 
együtt leegett. Kár 120 millió, 
mely biztosítva volt. A tűz kelet
kezéseitek oka vétkes gondatlan 
ság, mely ismét ott hagyta a 
gyermekeket, hogy gyufával játsz
hassanak gyúlékony anyagok kö
zelében. Napközi gyermekotthon 
jöjjön el a te országod !

— A dunai usz- da ügyét a 
legmelegebben karolta fel a ' ö- 
zönseg és az aláírások már körül
belül a felet fedezik a szükséges 
összegnek. Aláírási ivek vannak 
dr. Vas Jenő, Balint Lajos, Brand 
Ede, Schmidt Miklós, Fridrich 
Oszkár és Zsuzsits András urak
nál, akiknél azokat aláírni lehet.

- Egyszersmtndenkopí táv
beszélő hozzájárulás vissza
fizetése. A kereskedelemügyi m 
kir. miniszternek 9283 1924 sz. 
rendeletére az 1921 ev julius ha
vában kamatmentes kölcsönként 
beszedett —- főállomás után 1000, 
mellekáilomas után 500 K — egy- 
szersntindenkori távbeszélő hozzá- : 
járulas az előfizetőknek vissza 
téríttetik Azok a távbeszélő elő
fizetők, kiknek ezen hozzájárulás 
még nincs visszafizetve, a hozzá
járulásról szóló nyugtákat az ősz 
szeg visszautalása vegett a Mo 
hács 1. sz. postahivatalhoz nyolc 
nap alatt szolgáltassak be.

— Közel a tűzhöz. A népjóléti 
miniszter — persze megfelelő kí
sérettel — meglátogatta t atty, 
Torbágy és Bia községeket, hol 
junius 13-an a nagy orkán pusz
tított. A miniszter rögtön 50 milliót 
utalt ki a károsulták, segélyezesere 
es egyúttal kilátásba helyezte, 
hogy a kormány 600 milliós épi 
test és anyagbeszerzési hitelt fog 
a károsullak resztre folyósítani, i 
Ugyanazon időtajban te jesen meg
semmisítette a jégvihar Baranya, 
Somogy és Zala varmegyek egves 
vidékéit, a iakossag teljesen ke- 
nyertelenül néz az eljövendő tel 
ele és ide, ezekre a tájakra nem 
néz el a népjóléti miniszter, nem 
ad rögtöni segélyt, nem iger épi
tési hiteleket, mert ezek a vidékek 
mar nem esnek oly közel a Ferenc
városi pályaudvarhoz, mint Báty, 
Torbágy és Bia. Ezekben a vár
megyékben legfeljebb a megye- 
gyöleseken hangzik el egy egy 
indítvány' a földadó elengedése 
iránt, pedig még tudtak, ezeknek 
a vidékeknek adója is oda folyt, 
hova Báty, Torbágy és Biáé.

— Iparos nagggyüles f. évi 
augusztus 14-én es 15-én ipaosr 
nagygyűlés lesz Miskolcon ipar- ' 
kiállítassál kapcsolatosan. Kedvez- 1 
menyes jegyük az partestületek 
Országos Szövetsége utján szerez
hetők. Az iparos gyűlés tárgy
sorozatán az iparosokat érdeklő 
összes aktuális kérdések szere
pelnek.

— A jólelkü cukor kartell. 
Nyajas olvasó légy szives örülni, 
meit a cukor kartell hatalmas urai 
a napokban összeüllek és elhatá
roztak, hogy leszállítják a cukor 

árát kilón kint 500 koronával. Írva 
és mondva 500 kot ónéval. Ez a 
kegy tőlük valóban elragadó an
nál is inkább, mert a cukornak, — 
amely et a romló korona idején 
dollár alapon számítottak es emel
tek fölfele most a naponta 
olcsóbbodó dollár mellett 13.000 
K volna a paritásos ára

Felvételek a ni. kir. honvéd 
altisztképző és nevelőintézetbe. 
A 4. évfolyamos Örkényi m kir. 
altisztképző és nevelőintézet I. 
évfolyamába folyó évi október 
hó 1-ével 154 teljesen díjmentes 
és teljesen ingyenes ellátást 
nyújtó államköltséges hely fog 
betöltetni. Pályázhat minden ma
gyar állampolgár, a ki a 14-ik 
életévét már betöltötte, de a 18-ik 
életévét még nem haladta túl s 
legalább 6 elemi osztályt, vagy 
a középiskolák I. osztályát elvé
gezte. Pályázati határidő : folyó 
évi augusztus hó 31. — Bővebb 
felvilágosítást a <Pályázati hirdet
mény nyújt, mely a «Honvédségi 
Közlöny» 15. számában és a 
<Budapesti Közlöny* 103. szá
mában teljtartalmulag közöltetett, 
az alispáni, polgármesteri és fő
szolgabírói hivatalokban bete
kinthető és a m. kir. honvédelmi 
minisztériumban (9. osztály) díj
talanul, postán küldve pedig a 
portóköltségek előzetes bekül
dése mellett kapható.

Szép a szende leány 
jjert hiszen ártatlan, 
finom a JSettnigg gór 
Jéíert hiszen páratlan.

Hajdú Gyula. A magyar
országi kommün egyik legförtel
mesebb alakja. Eredetileg ahhoz 
a párthoz tartozott, melynek a 
mai nemzetgyűlésben is van — 
sajna ! lét jogosultsága s oda
terelte az alkalom, a hova min
den szociáldemokrata megváltotta 
már a jegyet, csak a vonatának 
nem volt még indulása. Ez az a 
típus, melyre a Dunavidék nem 
mondja, hogy „országrontók“, pe
dig ezeknek nincs hazájuk, csak 
— ubi bene ... Ez a Hajdú 
Gyula visszakészül Magyarország
ra. Kiváncsiak vagyunk, hogy a 
magyar kormány visszaengedi e ? 
A hernyót, melyet egy nagy vihar 
lesöpört a fáról, melyet mar félig 
tönkretett, visszaengedje a kertész 
mászni, hogy egészen tönkretegye, 
vagy egy toppantással széjjel
tiporja ? Kiváncsiak vagyunk.

— Szerb összeesküvés Szent
endrén. Szentendrén a belügyi 
nyomozó osztály szerb összees
küvést fedezett fel, melynek tag
jai : Moits Péter, Mihajlovits Mi
lán, Gruits Dusán, Csanaprangh 
Milankó, Mihajlovics Koszta, Ter- 
zin Lázár és Stojanovics György. 
Or Juna nevű szervezetükben 
magyarellenes célokat munkálnak. 
Vezérük Moits Péter, a ki városi 
tanácsnok, de bizonyos, hogy nem 
indítanak ellene fegyelmit, még 
B listára sem kerül, ezek csak 
hazafias érzésű magyar emberek 
számára vannak Magyarországon 
fentartva. Első ténykedésük az 
volt, hogy az összes a vidékbeli 
szerb templomok arany és ezüst 
kegyszereit kiszállították ÉJeígrád- 
ba; hát ’iszen ha maguk is utána 
mennének, még vigasztalásra ta
lálna ez a nemzetiségeket elnyo
mó, barbar magyar faj.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi julius hó 18 tői

1924 julius hó 25-ig Születések ■ 
Maitinkovics Mária Magdolna, |<e 
lemen Lajos, Kovács Mátyás 
Kovács Béla, Kecskés Ilona Er
zsébet, Cseiinácz János, baltay- 
Pálma Franciska Györgyike Maria 
Házasságkötés : Végh József es 
Magyar Júlia. Halálozások : Ősz- 
vald Jakab 45 eves, Kovacsics 
Mátyás 69 eves, özv. Miskolczv 
Dávidné 83 éves.

/ arany korona julius 
hóban-17600 papi rko róna 
a hivatalos megállapítás 
szerint.

Mohácsi Levente T. E. 11. — 
DunaszekcsŐ 3:0 (1: 0). Duna
szekcsŐ ifjúsági csapata nem re
mélt ellentállást fejtett ki. A tavalyi 
játékra visszaemlékezve, bizony 
alig lehetett a csapatra ráismerni 
A Levente II. az első félidőben 
nagyon gyengén játszott, de a 
második félidőben belefeküdtek 
és sikerült szép akciók befejezé- 
seképen 3:0 arányban győzelmet 
szereznie. A győzelemben legfőbb 
része Haffner, Krosits, Nagy és 
Tóthnak van, utóbbi nagyon szép 
játékot mutatott. Egyedül Mihaj
lovics volt nagyon gyenge. Dorn 
jól bíráskodott. *

Mohácsi Testvériség S. K. — 
Nérne tb oly i T. K- 2:2. Az ered
mény a németbólyi csapatra na
gyon hízelgő. A csapat úgy látszik 
sokkal jobb mint két éve volt. 
A két csapat a revans mérkőzést 
ma, vasárnap tartja a Levente 
pályán.

♦

A mai napon lesz az első mér
kőzés Mohácson, melyben két 
idegen csapat fog egymás ellen 
játszani. A pécsi Vasutas S. K. a 
mohácsi szigetre rendezett egy 
kirándulást, mely alkalommal egy
ben a Sátoraljaújhelyi Vasutas 
S. K.-al is lejátszik egy mérkő
zést a Levente pályáján. Nagyon 
élvezetes, szép mérkőzés lesz, 
mert mindkét csapat jó játékerőt 
képvisel. Mohács publikuma ter
mészetesen a PVSK-nak fog 
drukkolni, már azért is, mert ezt 
jobban ismeri és mégis csak 
jobban »hazai* csapat. A Test
vériség S. K., mely sportszerű
ségéről tett tanúságot, mikor 
megengedte a PVSK-nak, hogy 
játék napján a pályát igénybe 
vegye, előmérkőzést fog játszani 
a Németbólyiakkal.

A Testvériség S. K- a mai napon 
rendezi a Korona kerthelyiségé
ben és éttermében sportmulat
ságát. A mulatság a jelekből ítélve 
fényesen fog ügy erkölcsileg, 
mint anyagilag sikerülni.______

Badacsonyi bili kom 
Jó borral van tele 
féettnigg sör azonban 
Verseni/ezhet vele.
Laptu(a|dono> ét kiadó: 

FRIDRICH OSZKÁR-
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I Asszonyok! 
Cukor nélkül 
is édes kellemes 
izü. üdítő kávét 
lehet főzni az 
olcso es jó minősé
gű kristálycu
korral is kevert 

Dúl «zit 
nevű kávékonser- 
vünkböl.

Minden fűszeresnél kapható! 

Kőbányai Polgári Serfözö 
és Szent István Tápszer

müvek Rtg.

CSERNAVÖLGYI
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.

lehűlő
25-30 méter széna,

Cim a kiadóhivatalban.

Két szoba, konyhából 
álló lakást keresek lehe

tőleg a külvárosban.^ 
Lelépésért fizetek.

Cim a kiadóhivatalban.
*5* •u*
Egy elegáns

eszterházi kocsi 
olajtengeles, vasrészek nikke- 

lezve, bőr ülésekkel eladó

id. Szingstein János
kocsigyártó, MOHÁCS.

Gyakorlattal biró 
perfekt magyar-német leve
lező, könyvelő állást nyerhet. 
Levélbeli megkeresés, igények 
megjelölésével „MEZŐGÉP** 

jeligével kiadóhivatal utján.

Egy teljesen uj 

szoba bútor 
jutányos áron eladó. 

Atilla u. 1661.

ELADÓ
Jókai Mór utcában 1459. sz.

ház nagy kerttel 
vagy anélkül. Megtudható 

Ángyé Szabó Sándornál 
1107. szám alatt.

v________ -i

ELADÓ
DEÁK-TÉR 1257. SZÁMÚ HÁZ 

BŐVEBBET

ÓZV. SZÍVÓS ANTALNÉ1
*
*
♦
*I11

Wencz Károlynál.

órás, ékszerész és látszerész
Mi h áCS, Király-utca 195. sz.

Mind ennerrü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák.

S Zl 11 t V |] G E li, 
orrcsiptetök, bormérők, lázmérók nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvalialtatnak. A szemüveg * 

javítások megvárhatok. J
Arany, ezüst beváltása napi áron. j

M.

matt

padió- 
lakk

MELTZER : géria 
tavaszi ci ti: 

arx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és 

Linóleum 
MARX-féle Borostyán 

Zománc
Marx-féle zomanclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló (parkett) fényesitö és 

padlóbeeresztö paszta. 
Gyógy cognac, likőrök és likór- 

eszeneiák.

Reklám árak! Telefon 128.

Foghúzások, fogtömesek, 
platin-. aranykoronák és 
hidak, egyes fogak és tel
jes fogsorok jutányos árak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fogászait műtermében és laborator urnában 

MOHÁCS, Felső Dana-tor 478. s:. sarok 

Vidékiek azonnal kielégittetnek.

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése

Telefon W. MollÁCS. Telefon 59. 
Föpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

Kossuth Lajos és Mezö-utcai 
47. számú sarokház eladó. 
Vételár és egyéb feltételek 
megtudhatók BALÁZS ISTVÁN 
Képes.tett kőműves mesternél 

áákóczi-u. 1215 házszám.

Első Mohácsi Miiszaki Üzem
JAVÍT író és varrógépét, 

KEREKPÁRT.
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek és villany
cikkek raktára.

Schaffer Károly
technikus.

HALLÓ! HALLÓ!
öss 'viiA-

Ötyi VÍl’Sl li

ló’i’istson csapol l
<••<>>* sör. tix.örzii pörköli 

kapható

a Scháffer=szállodában
1-Ctsle S öríitöl

buílapeNli prímás zenekara

HANGVERSENYEZ

1 Jikas.
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 róm kath. Legényegylet.

21/1924. szám.

Pályázati hirdetmény.
A mohácsi róm. kath. Le

gényegylet választmánya áltál í. 
évi julius hó 9 en tartott ülésében 
21 1924. határozatában a vendég
lős felmondása folytán megürese
dett 

csapos, illetve szolgai 
állásra pályázatot hirdet.

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

Szerződési íeltetelek Jánosi 
Sebók József egyesületi jegyző
nél tekinthetők meg.

Elnökség.

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 400.000
Zab .... 290.000
Rozs .... 300 000
Tengeri morzsolt uj 320 000
Árpa uj . . 280.000
Bab .... 360 000

K 
K 
K
K 
K
K

Vasárnap délután 
azaz julius 27-én 

csak AUBER gyógyszertár 
lesz nyitva.

fejős tehén
KALiscH Ármin

MOHÁCS.

Heti lisztárak:
Nullásliszt . . . 7600 K
Fözöliszt . . . 7200 K
Fehér kenyérliszt. 6600 K
Barna kenyérliszt. 5400 K
Vörösliszt . . . 3200 K
Korpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 K

Forgalmi adóval együtt.

Értesítés.
Értesítem a tisztelt közön

séget, hogy 

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

Jelencsik István
Brkits-féle patakmalom.

ERTESITES!
Értesítem a m t. közönséget, 

hogy a kincstártól lovakat kap
tam és a jövőben Pécsről a do
hányt saját kocsimon hozom. 
Azért is áruk szállítását Mohács
ról Pécsre, vagy Pécsről Mohácsra 
vállalom. A kocsi minden kedden 
és pénteken indul.

Molnos Béla
dohány nagyárus

 Kossuth Lajos u.

Egy 4-es I

Wertheim-Cassa I
és irodai bútorok eladok i

Weinacht Sándornál. I

Eladó
egy öl kemény tűzifa.

Cim a kiadóhivatalban.

Üzleti könyvek felfekte
tését, órakönyvelést és 

mérlegkészítést
vállai: Kronászt Antal,

MOHÁCS. Gőzhajó-u, 994

I. rendű sásmentes

* « é ii a
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

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

gazdasági kirendeltsége. 
Telefon: 133.

<----------------- ---
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VORISEK LAJOS
DIV ATÁRUHÁZA

MOHÁCSTELEFON 127- TELEFON 127.

Férfi- és nöiszövet, iüszter 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 !

• 1
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9

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

Cégtulajdonos: SCHÁFFER KAROLY technikus.

2 kiló használt rongyért 
I kiló finom kenyérlisztet ád 
Landauer gőzmalom, Mohács,

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplóje. májfolrja 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.

Dns raktár: 
Kölnivizekben es illatszerekben.

_____ ___________ >

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

müsz ki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

Vállalok, gyártok és javitok: 
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 I a <1 ó 
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos. :<

Kiváló jó bor, must, tej es szeszmerókböl 
állandó raktár. 

3E

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

töltőig olyan zamatos a kávéja Édesem? 
Egyszerű, csak UHU kávéval van főzve,

A LEGJOBB minőségű

szakintézeti szemüvegek beszer 
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és 

Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Továbbá a világhírű

Zeiss Púnktól 
szemüvegek és orresiptetókból 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő és nászajándékokból 
nagy választék.


