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Fiaim, csak énekeljetek
Egy hónap választja el a 

volt megszállott terület népét 
attól az évfordulótól, a mi
kor ezen a véráztatta törté
nelmi magyar földön ismét 
felcsillant a magyar honvéd 
szuronya és a házakra repült 
boldogan, örömujjongva a 
háromszinü lobogó.

Egy hónap kis idő és ha 
valakinek eszébe jutott volna, 
hogy ezt a napot meg kell 
ünnepelni, mert emléke meg 
élénken ott él és sokáig élni 
fog az ujraszületett magyar
ság szivében, mar hallani kelle- 
nevalamit az előkészületekről.

De semmit sem hallunk. 
Néma csend ül mindazokban 
a berkekben, a melyek más
kor oly hangosak, ha más 
szereplésre adódik alkalom 
és a melyeknek kötél esség 
volna a megemlékezés meg
rendezése.

Egy izbenn már szóvátet- 
tük, de újra csak az a mo
hácsi visszhang felelt, a 
melynek hangja sincs, szava 
sincs és csak mi halljuk 
keserűségünkben nem sike
rült ébresztgetés megcsalt 
reménykedés után és a mely 
úgy szól, hogy, nem csüg- [ 
gedve: „fiaim, [csak énekel
jetek . . .

Az újságíró tán azért új
ságíró, mert érzékeny lelke, 
mindig feszülten figyelő, fel- 
ajzott idegzete megérzi, meg
sejti a közvélemény megnyi
latkozását és szavakba önti, 
tormába alakítja a nyomda
gépen keresztül.

De mit érezzünk meg Mo
hácson ?

Azt a gyülölettüzet. a mely 
ntár évek óta lobog ebben a 
szerencsétlen sorsú városban 
es mar nevetségessé teszi 
egész közéletünket más vá
rosok előtt?

Azt a közönyt, a mely az 
ádáz és kárhozatos személyi 
harcok után, mint semmivel 
sem törődő fáradtság ült le 
a lelkekre és vakon haladt el 
minden kötelessége mellett?

Hiszen ezt érezzük már 
régóta és idegeink mennek 
már el arra a szalmacsép- 
lésre, a mely itt folyik előt
tünk, velünk és meddőn, 
mert eredménye igy soha 
nem lehet.

Egy fejlődésnek indult és 
ahhoz minden erkölcsi, anyagi 
és természetrajzi teltétellel 
rendelkező város jövőjéről 
van szó, a mellyel tovább is 
űzni ezt a bűnös játékot 
nem szabad.

A felszabadulás mindany- 
nyiunk közös szép emléke. 
Valamennyi magyar szív 
együtt dobogott azon a na
pon, egxütt örült, a mikora 
rabiga láncai széthul ottak.

Ez a közös öröm, ennek 
a nagy napnak felejthetetlen 
szépségéi lehetnének tálán 
kiinduló pont egy uj útra, 
Mohácson mar régen taposat- 
lan, gazzal, bozóttal és dud- 
vával benőtt útra: a lelkek 
harmóniája, a békés együtt
működés útjára, a meiy ösz- 
szehozza azokat, a kik eddig 
tálán külön-külön más uta
kon járták, de azért megbe- 
becsülték egymást.

Mi tudjuk, hogy vannak 
még Mohácson teljesen meg 
nem mérgezett emberek, a 
kik ha a szózatot oly valaki in
tézne hozzájuk, a kinek 
neve tiszta maradt, jönnek 
és összeülnek megbeszélni 
és megrendezni ezt a szép 
ünnepet.

Mi láttunk urakat dr. Rüll 
Béla tiszteletére adott ban
ketten ur módon megférni 
a fehér asztalnál együtt ellen
fél (nem ellenség!) az ellen
féllel és örült a lelkünk.

Próbáljuk meg folytatni, 
jöjjenek azok, a kik akarják 
a jót, a szépet.

A kik pedig a gyűlöletet 
hirdetik, továbbra is gyűlöl
jék egymást, de kiközösítve 
mindentől és mindenkitől.

(— its.—J

A 19-es honvédek hadba- 
voimlasi évfordulóján.
Tiz éve annak, hogy a haza 

veszélybe létét jelző harsona meg
szólal,, s fegyverbe hívta a legé
nyek elejét. A lelkesedés pattogó 
tüze hevitette át az emberek lelkét, 
mely a honszerelem lángjától 
izzott. A megszokott minden napi 
élet fordulópontját képezte, ami
kor a honvédelemre felkészült 
örömtől sugárzó arccal búcsúzott 
anyjától, hitvestől, gyermektől 
teljesítvén ama legszentebb köte
lességét, hogy a haza minden 
előtt! Szerte foszlott álmok, meg
tört vágyak keresztül húzott 
exisztenciális törekvések képezték 
mellékzöngéjét annak a hatalmas 
tónusnak, amely a honvedelem 
jegyében emelkedett s melynek 

I oly nesterkéletlen összhangját 
képezték a visszamaradtak bánat 
s a távozók örömkönnyei. Felejt
hetett nek s szívbe markolók 
azok a remmiscenciák, melyek a 

i hadba1 vonulo katona képét tük
rözik vissza, amint a kürtszó ima
jele után Istenbe vetett hittel és 
bizalommal egyúttal acélos lélek- 
kél és kemény akarattal szeretet
téitől felvirágozva a n *p áldása 
és imája közben indul a hadak 
útjára. Azokat a tüneményes 
fegyvertényeket, amelyeket a ma
gyar katona a dicsőség mezején 
produkált a történelem holt betűi 
fogják mindenkor megeleveníteni. 
S most, hogy azóta már 10 év 
telt el, s a hibánkon kivül el
vesztett háború szomorú erkölcsi 
és anyagi következményeiként a 
java területtől megfosztott ország 
tengődve élet-halál harcot viv, úgy 
érezzük, hogy a tiz éves múlt és 
jelen forduló pontjai között arany- | 
hidat kell emelnünk, amely.n át 
a múlt emlékeiből a jelen hiányát 
pótoljuk, a múlt elvesztett kin
cseit a jelen kitartó munkájával 
megszerezni s a megmaradt ma
gyarság erőkoncentrációjával ki
építeni kell egy olyan vár t, 
amelyen a jövőben földi hatalom 
erőt nem vehet soha. Minekünk, 
akik a menyei hatalom jóvoltából 
a haláltorkából megmenekedve 
visszatértünk, s akik hivatva va
gyunk az ifjabb generációval 
karöltve a restauráció munkáját 
elvégezni, első rendű köteles
ségünk ébren tartani, esetleg meg
erősíteni azt a hazafias lelkese
dést, amely a tiz éves múlthoz 
képest egységességével erőkifej
tésre és eredmény elérésére al
kalmas, ezért határozta el a 19-es 
honvéd bajtársak jótékony asztal
társaságának rendező bizottsága, 
hogy a volt 19 es honvéd gyalog 

ezred hadbavonulásnak 10 éves 
évfordulóját megünnepli akként, 
hogy f. évi augusztus hó 10-én, 
vasárnap d e. 10 órakor Pécsett 
az alsó sétatéren tábori papjával 
ünnepélyes misét celebráltat, 
amelyet aktuális témájú szónoki 
beszéd követ. Ennek végeztével, 
kirendelt csoportok megkoszo
rúzzák a Nemzeti Kaszinóban 
létesített hősök emléktábláját s a 
temető hősi halottainak sírjait. 
Este 8 órakor a budai külvárosi 
kath. körben bankett fogja az 
ünnepet befejezni.

Meghívja a bizottság az ünnep
lésre a polgári és katonai ható
ságokat az 52-es és 69 es társ 
bajtársi vezetőségeket a helyieken 
kivül Somogy, Tolna és Baranya 
mindazon volt katonait, kik a 19-es 
honvéd gyalog ezredben bármikor 
szolgáltak, valamint az elesettek 
özvegyei és árváit. A vonattal 
érkezőket f évi augusztus 10-én 
a reggeli vonatoknál a nagy állo
máson külön e célra kirendelt 
bizottságok várják és kalauzolják. 
A kocsival érkezők és a helybeli 
budai külvárosiak szíveskedjenek 
9 órakor a budai külvárosi kath. 
körben gyülekezni, honnét a fel
vonulás csoportosan fog történni. 
A szigeti városiak szíveskedjenek 
a sétatéren 9 órakor gyülekezni.

Reméljük, hogy ezen ünnepély 
és azon való megjelenés fényes 
demonstrációja lesz az egységes 
magyar hazafiu szellemnek és a 
magyar lélekben rejlő hazaszere
tetnek.

Dr. Garai Lajos 
kir. járásbiró, a rendező

bizottság vezetője.

— A mohácsi volt úrbére
sek közös erdőbirtokossaga ez
úton ismelelten felhívja mindazo
kat a birtokossagi tagokat, kik az 
1924 evi, — esetleg még előbbi 
evekre szóló — osztalékukat ez- 
ideig sem vették fel, hogy azt az 
erdöbirtokossag irodájában (Ka
zinczy utca 636. szánt) hetenkint: 
szerda, szombat es vasarnap ve
gyék fel.

— Tüzhalált szenvedett Tisza- 
eszláron Kovács Gyula ref. lel
kész, a ki julius 20 es 21 ikén 
ott pusztijott tűzvész alkalmával 
az égő paróchia épületbe rohant, 
hogy a hivatalos iratokat meg
mentse, de a füst és lángokban 
nem talalta meg az ajtót és nem 
tudott kijönni. Felesege két cse
lédlánnyal utána rohant, de egyi
kük sem találta meg az ajtót, az 
ablakok meg vasráccsal voltak el
zárva s igy mind a négy Szeren
cseden teremtes a lángokban lelte 
halalat.
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Valami a keresztény, nemzeti 

irányzatról.

Még a gyászos emlékű kom- 
munizmus után hallottuk, hogy 
sokan, a keresztény eszmének 
azelőtt ellenségei, mily hirtelen 
csináltak Palfordulást; ők, akik 
mint tizenhárompróbás liberáli
sok a régi jó békevüágban tele 
torokkal kiabáltak a sötét reak
ció , az ultramontán, klerikális 
felfogás ellen, egyszerre mind a 
papok talárja mögé húzódtak s 
hűséges barátjai lettek főleg a 
papi asztaloknak. — Óliberális 
gentryk, a kommunizmus alatt 
nemesitett közigazgatási s poli
tikai nagyságok mea culpa»-t 
mondtak s kereszténységükről 
nagy hangon tettek tanúságot, 
mihelyt az ellenforradalom meg
szabadította az°országot a vörös 
veszedelemtől.

A bolsevista országvesztés 
után egyszerre belelendültünk a 
kereszténységbe, mint az ál>zo- 
ciálizmus és álliberálismus leg- 
magátólértetődőbb ellentétébe és 
ellenszerébe. Lehet mondani: a 
keresztény kurzust a zsidók és 
a bolsevikiek csinálták meg.

Hiányzott a keresztény irány- , 
zat követőinek nagy részében a 
mélység, az igazi keresztény esz- , 
mei tartalom, a keresztény kultur- 
gor.dolat teljes átérzése s az aka 
ratnak minden akadállyal szembe- ; 
szálló eltökéltsége. Éhhez járult 
még a Magyarország erejét pusz
tító turáni átok: a széthúzás és í 
páttoskodás. Ezt látják elleneink j 
s ezért győzedelmeskednek raj
tunk.

Mossuk ki szemünkből a port, ' 
leikünkből a kloroformot, mely- 
lyel elkábitottak és megvakitottak 
bennünket, hogy a halál árkába 
lökhessenek. A haladás volt a 
por, a liberalizmus volt a kloro
form. Még mostani agóniánkban 
is ezt szórják s leheltetik be ve
lünk. Távolítsuk el mind a ket
tőt, mert magyarok és kereszté
nyek akarunk lenni. Előttünk 
nagy nemzetre váró föladatok 
állnak. Kezdjünk tehát nemzet 
lenni, megszenvedve, megtisz
tulva, önerőnkből saját lábunkra i 
álini. Magyarság és keresztény
ség a valóságos lényegünk ; bár
melyik nélkül el fogunk veszni 
nyomtalanul! Szedjük tehát ösz- 
sze a nemzet leikéből és testé- i 
bői mindazt, ami magyar és ke- i 
resztény és ebből állítsuk össze 
az uj nemzet állagát és ezen ál
laggal kezdjük meg a minden- 
dennapi életet a maga részletei
ben is!

Igy fog aztán érvényesülni 
nem a <kurzus», hanem a ke
resztény, nemzeti irányzat!

Cserta János.

Jöettnigg bácsi jó bácsi, 
j/em hiába mohácsi, 
gnm ő nem sokai papol: 
Jfanern ió söröket csapol.

Gold Soma Balatonaligán.
A „Mohácsi Hírlap** eredeti tárcája.

Almádi felől langyos szellők 
suhannak át az apró fodru víz
tükör fölött és Gold Soma a 
kávéház terraszán a cvikkere fö
lött nézett ki mélázva a nyüzsgő ' 
embertömegre, mely éppen a I 
fürdőház felé hömpölygött.

Gondolatai otthon jártak Pak
son s lelkére ült egy rettenetes 
sejtés: — ha még két hónapig 
tart ez a fujtogató bész, akkor 
nem segít rajtam semmi sebész, 

tönkre kell mennem.
A kavargó embertömeg zagyva 

lármája eltereli Gold Soma figyel
mét Paksról és mélázó merengés 
száll lelkére. Ott a falon egy 
nagy plakát hirdeti, hogy augusz
tus 15-én országos balatoni ün
nep veszi kezdetét, mely napo
kig fog tartani s dimenzióiban 
az egész Balatonra ki fog ter
jedni.

Go'd Soma értelmetlenül, ta
nácstalanul bámul a szürke, 
ködbevesző messzeségbe s mint
ha ott Alsó Eörs fölött a iigetes 
pagony zöldjébe egy óriási mó- 
gendoved volna beleirtva, per 
associationem ideárum az ő ren
dezetlen vallásfelekezete jut eszé
be és valami ideges ingerültség 
vesz ra ta erőt . . .

Wie zó? Miért kezdődik 
az az országos balatoni ünnep 
pont Siófokon? és ha már ott 
kezdődik, hát miért kezdődik tá
bori misével? Tudtommal Siófo- 
fokon mi vagyunk otthon s mi 
szükségünk van nekünk tábori 
misére? De türtőzteti magát és 
tovább olvas: utána repülőver
seny . . .

— Nu ! akkorra már lehet, hogy 
én is repülök . . .

Este kulturünnepély Balaton- ; 
füreden a színházban . . . mely- : 
nek jövedelmébő Eötvös Károly j 
mellszobrát áliitják fel... Mboch! : 
ü'tvös Károly!? hogy jön ő a 
táborimisés kulturünnepélyhez ? 
Augusztus 1 ö, 17, 18 vitorlás és 
uszóversenyek, este nochemál | 
Balatonföldváron, Lellén és Fo- i 
nyódon. 18 án megkoszorúzzák 
Badacsonyban a Kisfaludy-ház 1 
márványtábláját és e napon Készt- i 
hely rendez kultuiünnepélyt — 
20-án, Szt. István napján a Bala
toni Úri Klub ünnepélye fejezi 
be a versenyt Siófokon . . .

Wozauf Úri Klub? Úri 
Klub csak a Lipótvárosban van.

Aznap este nagy viziünnepély 
a Balatonon s ez alkalommal ki
világítják Tihanyt, a hol I. Endre 
király nyugszik, Földvárt, Kupa 
vezér egykori sátorának helyét és 
Badacsonyt, a hol Kisfaludy Sán
dor irta gyönyörű költeményeit. 

Laute alté Zachen! jobb 
lenne ha a «hósz»-t segítenék I 
elő, mert a Magyar Amerikai I 
Bank és a Mercurbank papírjaim 
már innen-onnan toilettpapirokká 
lesznek.

A pincér friss vizet tesz Gold i 
Soma elé és a lelkekbeolvasó 
titkos szuggeszció erejével érzi, 
hogy ennek az embernek erős 
lelki küzdelmei vannak.

Világos felől é énk szellő kere
kedik, mely el-eikapja a Molnár
villából csendülő halk barkarola- 
dalt . . .

E percben a levélhordó toppan 
eléje, pár újságot és egy jó vas
kos levelet tesz elébe az. asztalra. 
Gold Soma felbontja a levelet, 
tudja, hogy a gépirókisasszonya 
küldi a napi postát utána, egy
kedvűen olvassa a sablonos szö
vegű üzleti ieveleket. Utoljára i 
egy rózsaszínű kártya marad, 
mely ismerős minden háznál s 
a papírkosárba kerül minden 
háznál. Gold Soma is unottan 
löki félre s tovább töpreng a 
nagy bészen, mig ujjai idegesen 
dobolnak az asztal márványlapján. 
Végül mégis csak újból kezeibe 
veszi a rózsaszín lapot és mintha 
nem tudná mi az, olvassa: Kin
cses és Társa küldi a sorsolási 
naptárát. Gold Soma kesernyé
sen mosolyog ... de aztán meg- | 
lepődve figyel ... ni, a Sámuel
nek és Somának külön-külön | 
száma van!

— Hm! próbáljunk egyszer I 
szerencsét, hátha ? az ördög nem | 
alszik . . . Hanem ezt a Sámuelt ! 
és Somát tisztázni kell, megy te- i 
hát sürgősen a levél:

< Kincses és Társa uraknak, 
Budapest. Köszönöm figyelmü
ket ! Mielőtt azonban rendelése
met megtenném, postafordulattal 
kérek sürgős értesítést, hogy me
lyik számot rendeljem meg, mert 
a Sámuel név mellett is más 
szám szerepel és a Soma név 
mellett is.»

Harmadnapra rá itt a válasz:
»Gold Soma urnák, Paks. Vet

tük f. hó 7-éről kelt becsesét, i 
bár — mint az események iga
zolják, — nálunk feltétlenül min
den második sorsjegy nyer, j 
mégis biztonság okából rendelje 
meg mind a két sorsjegyet.*

«Kincses és Társa uraknak, 
Budapest. Kedves tanácsukat 
igen köszönöm, magam is igy 
gondoltani, azonban egy kis baj 
van a kréta körül, mert, — bár 
a pénz égetően szükséges vol
na — előrelátónak kell lennem, 
ugyanis, ha mindkét sorsjegyet 
ki találnák huzni, akkor engem 
menten megüt örömömben a 
guta. Kérek tehát azonnal taná
csot, nem volna-e jó egy erős 
életbiztosítás ?»

«Gold Soma urnák, Paks. Har
madik levélváltásunk dacára még 
mindig sajnálattal nélkülözzük 
b. megrendelését s e helyett 
újabb tanácsot kér. Azonnal utána 
néztünk becsesének vétele után a 
sors főkönyvében s ennek alap
ján értesíthetjük, hogy az ön 
«tartozik> számlájára nincs a ter
mészetes halál elkönyvelve, igy ; 
tehát ön — több mint valószínű 
— az akasztófán fog meghalni...» 

Gold Soma ugyanott, a kávé
ház terraszán kapta meg ezt a 
levelet, melyet a kabátja zsebébe 
sülyesztett, aztán a gyűrűjével 
megkocolta az asztal márványlap
ját s az odasiető pincérnek fagyo
san szól oda, hogy: friss vizet!

1913 at írtak. Mohácson anén 
part küzdött a 48 as fügsetií 
ségi párttal. Az egyiknek dl [gck 
Alajos, a másiknak dr. Praknt,,. 
Tamás volt a vezére. Mint ujX 
adva volt a * Mohácsi Hirlan, 
a 48-as párt hivatalos lapja iaPD 
vezére dr. Beck Alajos és* a 
«Mohácsi Uj Hírlap , amelynek 
harcos szerkesztője Rátkay ist. 
ván volt.

Lássunk hát egy cikket ebből 
harcból:

Mohácsi Uj Hírlap, 1913. április 20.
a

Gyerünk csak közelebb az igaz
sághoz !

Nem szándékunk polemizálni 
azzal a cikkel, mely a «Mohácsi 
Hirlap»-ban a cikk tartalmához 
illően és találóan ily címmel je
lent meg: <Távol az igazságtól.* 
A cim a cikkhez tagadhatatlanul 
jól volt megválasztva s ezt már 
az első sorok is igazolják. A ten- 
denciót pedig az az egyetlenegy 
sor fejezte ki leghübben,amelyben 
Prakatur Tamás dr. és Schmidt 
Károly gyógyszerészről azt áliit
ják, hogy azok ki akarták venni 
részüket a megrugdosásunkból. 
Groteszk az a tiltakozásuk is, 
hogy a néppárt ne nevezze a 
Beck dr. paktálását mungó- 
szabadkőmüves szövetkezetnek, 
mert hisz’ ujjaikon is összeszám
lálható, hány munkapárti segít
séget kaptak, mig a másik fertá
lyon még Goldstein urat is a 
Beck dr. kocsija kocsskáztatta be 
a választási helyiségbe.

Bohózatba illő fecsegni arról 
is, hogy Ferdinándy zászlója alatt 
Becket az iparosság támogatta. 
Az ám ! Hogy mennyire nyilvá
nult meg még később is dr. Beck 
iránt az iparosság szimpáthiája, 
arra legfényesebb példa az, ami
kor az iparosok asztalára lábait 
felrakó, kedvelt férfiúhoz, Lacher 
János molnár iparos pezsgős üve
get vágott. Ha mi nem adtunk 
volna annak az üvegnek recusét, 
akkor most nem a Korona lam
bériáján volna horpanás, hanem 
a dr. ur fején. Hogy miért tette 
ezt is a dr. ur, hát csak azért, 
mert nagyobb mértékben fogyasz
tott szeszes italokat. Magyarul: 
be volt rngva! kicsi híja, hogy 
ki is nem volt. .. (Ezt az utób
bit, Bogesitstől tudjuk.) Aztán 
meg a dr. ur nem is a Ferdi
nándy bukása miatt lett ellen
sége Prakatur dr.-nak, hanem in
kább azért, mert beteges ambí
ciója, hogy Mohács képviselőjévé 
legyen, mint riválistól fél dr. Pra- 
katurtól. (Nem kell félnie, jelölve 
sem lesz. Szerk.) A vörös ceru
záról meg szó sem essék, mert 
ha kicsiklandozzák majd belőlem 
a szót, hát még erről is több 
tapasztalatokkal fogok tudni cse
vegni, mint az alkolega számban 
soha sem jöhető utódom.

Ez a cikk legjobban igazolja, 
hogy — mint később dr. Auber 
jellemezte a harcost legjobban -y 
a célja mindig az volt: ^körmeit 
mélyen belevésni mások becsüle
tébe.*
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Éjszakai epizódok, mámoros 
incidensek a legkorrektehb urak 
között, a legelőkelőbb helyeken 
js e|ő szoktak fordulni, a melye
ket másnap elintéznek és — hall
gatnak róla. Ilyesmit kortescé- 
l0kra felhasználni nem is rom- 
101t ‘hanem veszett ízlésre vall.

Hangsúlyozzuk ismét, hogy 
ezeket ” az' elfelejtett históriákat 
bizonyosfoku undorral elevenit- 
iük fel és ha valahol kellemetlen 
neiceket okoznánk vele, már 
előre is sajnálkozásunkat fejez
zük ki. Tesszük mindezt azért, 
mert erős a meggyőződésünk, 
ho* }' csak ezen a módon és 
ezen az utón tudjuk kioperálni 
Mohács bűzös fekélyét: a gyű
löletet. *

Bizonyos megelégedéssel kell 
megállapítanunk, hogy múlt va
sárnapi cikkünk általánosan nagy 
hatást keltett s különösen annak 
objektív hangja, logikus követ
keztetései mély benyomást hagy
tak hatra. Olyan helyről hallot
tunk helyeslést, ahol homlok
egyenesen ellenkezően gondol
kodnak egyeb kérdésekben mint 
mi és biztatást a további tisztitó 
munkára.

Ez a város a héten bevonult 
álfán rendőrséggel és a rövid 
időn belül bekövetkező átalaku
lással egy uj határkőhöz és on
nan egy uj élethajnalhoz ér. Azt 
akarjuk, hogy akik ezen a haj
nalon munkához látnak, megtisz- 
tultan a gyűlölettől és annak 
okozójától lássanak a város jö
vőjének kiépítéséhez.

Múltkori cikkünk egy része 
némi heiy reigazitasra szorul. Az
óta ugjanis megtudtuk, hogy a 
Raikaj újságírását sulyasan kom
pion italó iratok legfontosabbjai 
nincsenek dr. Becknél, hanem 
máshol, a honnan alkalomadtán 
elővehetjük azokat.

Szükségünk is lesz rá !
Békevágyó.

hogj még mindig vannak emberek, 
akik azt hiszik, hogv az sok csil
logó fény, pompa, ami a színé
szeket a szinipadon körül veszi 
mind valóság. A színészek e kép
zetek szerint bárók, giófok, her
cegek, sőt akadt még király is 
köztük ; akik csak a mellény 
zsebbe nyúlnak es milliókat fizet- 
1 ek ki onnan. Legalább is erre 
Vail az alabbi történet

Szigethy Bandinak a népszerű 
komikusnak a színház közelében 
ajánlanak lakást. Odamegy meg
nézni. Bevezetik egy kis szobába, 
elöl alig lézeng egy-két bútor 
darab, de pótolja az űrt a sarok
ban felhalmozott krumpli, kuko
rica es bab.

Aztan mennyibe kerül ez a 
szoba ? — kérdi Szigethy.

— Napi 150.000 korona — 
teleli szerényen az asszonyság.

Szigethy eleinte i éz egy nagyot, 
ztan igen helyesen azt véli, hogy 

bolond a lelkem asszonyság, amit 
azonban meg sem mer meg 
mondani.

— Jó, de nekem van egy-két 
kívánságom is

— Tessék csak — mondja a 
jólelkü asszonyság.

Külön kapukulcs.
— Lesz.
— Cipó es ruha tisztítás.
— Lesz.
— A színházi ruháimat oda es 

visszaszállítani.
— Meg lesz.

A reggeli órákban csendnek 
kell lenni

— Igen is, úgy lesz
— Reggeli, ebed és vacsora 

hordás.
— Meg lesz kérem.
— Itthon szeretnek fürdeni is...
— Van fürdőkádunk, rendelke

zésére áll.
Szigethy már kétségbeesett, mert 

mar kifogy a kívánságokból és 
mindent teljesítem k.

— ... És ... es .. és egy istálló.* *— r ? ?
— Igen egy istálló! . . .
— Hát az minek ?
— Hogy azt a marhát oda

tegyem, aki a napi 150 000 koro
nát megfizeti magának.

Pénteken és szombaton (julius 
25—26.) a Diadalmas asszony 
ment telt ház előtt. A Katalin 
cárnő szédületes karrierje körül 
játszó muszka izü bolondság sok 
kacajt váltott ki. Különösen Szi
gethy Bandi (Stepánovics tábor
nok) volt elemében. Nagy tetszést 
váltottak ki a szép orosz táncok, 
melyeket Szenczy Maria (Szonja) 
és Károlyi Vilmos (Bronin Vaszili) 
táncoltak. A kis Szenczy egyálta
lán mindjobban kezdi magára 
vonni a közfigyelmet. Játéka tavaly 
óta sokat fejlődött, de amit nem 
lehet el- és megtanulni: egyéni 
qualitásai nagyon előnyösen fej
lődtek. Hangja talán legerősebb 
ma a társulatnál, mely ha még 
szinesség dolgában nyer, kész a 
közeljövő egyik legsikerültebb 
primadonnája Eleven tempera
mentuma már megvan hozzá, 
kedves pajzansággai játsza meg 
szerepeit és a művészet nyűge, a 
— disposició, az neki micsevó.*

Vasárnap (julius 27) Erdélyi 
>Mintha álom volna . . .< c ope
rettjét mutatták be és csak azt 
sajnáltuk, hogy a vasárnapi pub
likumnak volt először része benne. 
Az operett nekünk jobban tetszett 
az elsőnél, meseszövése szebb, 
érzelmi világa mélyebb és a zene 
is egységesebb. Barna Izsó a 
zeneszerzője azonban nem min
denhol adta vissza a szöveg ma
gyaros motívumait. Földváry és 
Gyöngyössy kitűnő szerephez 
jutottak és forró sikereket is 
arattak. Erdélyi pucérja kiváló volt, 
a szerző kitűnő érzékkel szabta 
meg ezt a szerepet egyéniségé
hez Kedves meglepetés volt egy 
uj női szereplő a darabban: Er- 
delyiné, aki valóban bájos meg
jelenés volt és üde játékával álta
lánosan feltűnt. Szigethy Nusi a 

régi jó, Érczkövy és Károlyi is 
jól megérdemelt tapsokat arattak. 
Hajnal sokoldalúságára kár, hogy 
csak kisebb szerepekben kerül a 
színpadra.

— Hétfőn, kedden (julius 28— 
29.) >Jojo három vőlegénye* volt 
soron ifj. Latab.ir Kálmán vendég
felléptével, aki táncművészeiével 
nagy hatást gyakorolt a közön
ségre. Nem a táncnak choreog- 
raphiai értelemben vett plasztikai 
szépsége váltotta ki e hatást, mint 
inkább a cirkuszi táncattitüdök 
látványossága. Nem az andalgó 
báj, a klasszikus motívum jul 
táncában kifejezésre, mint inkább 
az az izgató érzés, melyet a tra- 
pézmüvész, vagy a kötéltáncos 
hátborzongató produkcióinál ér
zünk, ebben azonban nagyszerű, 
lábainak csudálatosait kidolgozott 
muskulusai a párisi olympiádokra 
tették volna őt hivatottá, hol aligha 
versenyezhetett volna vele valaki 
magasugrásban. A darab külön
ben jojó . ., annak, aki csak cifra 
alakokat lát imbolyogni egy os
toba operettmese keretében, de 
már az, hogy a herceg leánya 
szerelmes a herceg öccsébe tehat 
a saját nagy bátyjába, az már 
kardinális szerkezeti hiba, ez faj
talanság.

Szerdán (jul. 30-án) a jóhirü 
♦ Levendula* került színre, ismét 
ifj. Latabár Kálmán vendéggel, aki 
Megyerit játszta s habár Megyeri
ről azt irja Petőfi, hogy:
... S hogy pénzre tett szert, lett Me- 

[gyeri víg
S hazafelé menvén ugrándozik . . . 
de ilyen motolapörgést aligha vitt 
végbe, mint Latabár jun. mert 
akkor bizan még komolyabban 
intette volna Szentpéteri, hogy

• Kari, 
vigyázz !
Kedved majd követendi gyász ...«
A darab maga, — bár nem 

újság a mohácsi színpadon — jó 
hatást váltott ki. A belőle kiáradó 
levendula illathoz stillszerüleg 
alkalmazkodik a méla, Schubert 
reminiscenciákat keltő muzsika.

Kar, hogy a fináléban szinte 
végszóra megjött a menydörgéses 
nyári zápor. Megeredtek a — 
nemcsak az egek csatornái, de a 
vihartépett színkör szuette eresz
tékei is és hellyel-közzel olyan 
cseppekben csepegett a nézőtérre, 
melyekből 5—6 csepp megtöltött 
volna egy ülőfürdőkádat. Az elő
adás bevégződött szerencsésen, 
de a közönség az előcsarnokban 
megszorult s mert Jupiter pluvius 
nem akart engedni, szóba került 
már, hogy visszaülünk a néző
térre s a társulat elkezdi a hol
napra előirt Bajádért, ha addig 
sem enyhül a felhőszakadás, ak
kor belefogunk a Rómeó és Júliába 
s ha kell végigmegyünk az egész 
heti műsoron.

Szerencsére, mire kiürültek a 
cigarettatárcák alábbhagyott a 
földiekkel játszó égitünemény.

Csütörtökön este adták az idén 
először a «Bajadér»-t, Kálmán 
Imre kedves, fülbemászó muzsi- 
káju operettjét. Földvári, a kinek 
Radjami herceg a legkedvesebb 
szerepe, még talán soha sem volt 
oly jó. oly művészi, mint ezen 
az estén. Gyöngyösi Mari: a Ba
jadér is olyan kedvvel, btnső- 
séggel játszott, hogy mindenkit 
elbájolt játékával. Ifj- Latabár 
Kálmán táncai szédületesek és 
feledtetik a folyton földre néző 

rossz szokását. Szigethy Nus1 
minden este jobban belopja ma
gát a közönség szivébe. Mariet
tája oly tökéletes volt, hogy majd 
mindent megujraztak.

A színház különben jelentős 
esemény előtt all: augusztus hó 
4-ikén adják elő a Szinpártoló 
Egyesület javára a »Menyasszony
háborút*, melyből a próbák már 
erősen folynak.

A Menyasszonyháboru anyagi 
sikere fogja képezni az aréna re
noválásának pekunialis alapját és 
ezért minden színházbarátnak er
kölcsi kötelessége, hogy ez est 
sikerét előmozdítsa.

Maga a kitünően megválasztott 
darab már bőséges kárpótlást 
nyújt a közönségnek megjelené
séért, de ezenkívül annak a hely
nek, mely másfél évtizeden át 
annyi kellemes estét szerzett ne
künk feljavítása igazán olyan köz
teher, melyből mindenkinek ki 
kell vennie a részét.

Hisszük, hogy Mohács város 
müszerető közönsége meg is 
érti azt!

♦

Jojónak vőlegénye nem egy 
De három is akadhat ?
Elég lesz neki tán csak egy 
Kettőt meg nekünk adhat. . .

(Mohácsi lányok kara.)

Mintha álom volna ...!
Erdélyi nagyot sóhajt:
«... Úgy elrepült a gázsi 
Akar egy balga óhaj.»

Jojónak három vőlegény!
Ez még csak mind megjárja, 
Három férjnek majd könnyebb leend 
Jojót ellátni ruhával.

De megfordítva ha lenne az 
S menyasszony három lenne, 
Földváry Sándor a szegény 
Biztos, — a Dunának menne . . .

♦

A »Muzsikuslány« cimü ope
rett Mariházyné Turchányi Olga 
egyetlen felléptével áll az érdek
lődés központjában. Kevesen 
tudnak róla, hogy a darab már 
a múlt heti repertoárra ki volt 
tűzve, de a darab kellékei közt 
egy csacsi is szerepel és ez nem 
volt. Mohácson nem volt egy 
szamár! Ki hitte volna?

Úgy latszik azonban mégis 
akadt szamár, mert a »Muzsikus
lány* megy vasárnap, augusztus 
3-án bérletszünetben.

♦

Nem tartjuk helyesnek a Duna
vidék színházi referensének kí
méletlen, sőt durva bírálatát a kis 
Pityó Ilonka szereplését illetőleg, 
először, mert nem igaz, annyi 
otthonossággal, nyugalommal 
kevés hasonkoru gyermek mo
zogna a színpadon, másodszor 
az a csöppség még nem hiva
tásos színésznő, műkedvelőkkel 
szemben pedig a kritika vagy 
hallgat, vagy elismeréssel nyilat
kozik, de semmiesetre sem go- 
rombáskodik._________________

A Balázs-féle felebbe- 
zés ügye.

A rendezett tanácscsá való át
alakulás alkalmából Mohács kép
viselőtestülete két ízben hozott 
határozatot a jelenlegi községi 
tisztviselők átminősítése tárgyában. 
Az első határozat úgy szólt, hogy 
minden községi alkalmazottakat 
vegyen at a varos, a második 
pedig, hogy senkit ne vegyen át, 
hanem minden r.l ást az uj városi 
kepviseiötestülel .öltsön be Az 
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első határozat ellen Balázs István i 
és társai felebbezést adtak be, 
melyet a varmegyei közgyűlés 
elutasított s az első határozatot 
hagyta jóvá a másodikat pedig 
megsemmisítette. Balázs István és 
tarsai a vármegyei közgyűlés há- 
tározata ellen felebbezessel eltek 
a belügyminiszterhez. Mint jól 
értesült forrásból halljuk a bel
ügyminiszter Balazs István és 
tarsai felebbezésének adott igazat 
megsemmisítette a vmmegyei köz
gyűlés határozatát s kimondotta, 
hogv minden alias betö lésének 
kérdésé az újonnan megválasz
tandó városi képviselőtestület ha
táskörébe tartozik

Amidőn ezt a hirt regisztráljuk 
szükségesnek tai tjük leszögezni, 
hogv a Balazs fele felebbezés an
nak idején általában unszimpatikus 
volt, mert a várossá alakulást kés
leltette Dr. Prakatur Tamás a 
felebbezes értelmi szerzője ezért 
sok taniad.isban részesült. Őszintén 
megválva mi sem néztük jó szem
mel, meit hívei voltunk a gyors 
atalakulasnak. Most azonban, 
amikor a belügyminiszteri döntés 
a sokat húzódott ügyben az iga
zan egyedül helyes és törvényes 
elintézés mellett döntött, amelynél 
a szerzett jogokat is figyelembe 
veheti az uj kepviselötestület es 
igy senki érdemes tisztviselő kárt 
nem szenved, örömmel adjuk ezt 
hírül. >tt említjük meg, hogy a 
fJebbezéssel kapcsolatban nagyon 
csúnyán viselkedtek egyesek, mert 
állitól. g megvesztegetéssel akarták 
a felebbezőket visszavonulásra 
bírni. Ez az eljárás önmaga mu
tatja, hogy kinek volt igaza ez I 
ügyben es kinek volt szüksége i 
ilyen eszközökre.______________  '

Az államrendőrség
Mohácson.

Sokat irtunk már erről a tárgy
ról, mindent elkövettünk, hogy ; 
ad oculos demonstráljuk szűk- , 
ségességét annak, miszerint a 
közrend felügyeletet állami köze
gek vegyék át. Ez a vágyunk 
nem lett pium desiderium, a teg- I 
napi napon (julius 31-én) meg
történt a hivatalos átadás is és 
augusztus elsején már nyalka i 
allamrendőrök álltak a poszton 
tisztán, csinosan, némelyike fehér 
keztyüben, hogy már megjelené
sük bizalmat és tiszteletkeltő volt.

A hivatalos átadás julius 31-én 
volt a püspöki kastélynak az 
államrendőrség részére átengedett 
helyiségeiben, mely átadásnál 
fungáltak: dr. Varga Lajos kér. 
főkapitány Pécsről, Sziits Elemér 
rendőrkerületi felügyelő, Ujlaky 
Károly kér. számtanácsos és a 
segédszemélyzet, a pécsi kerületi 
parancsnokság részéről. Dr. Vozáb 
József rendőrtanácsos, dr. pasz
tell Aladár rendőrkapitány, dr. 
Fazakas Péter rendőrfogalmazó 
(Julcsik Tivadar r. felügyelő, 
Tomázy Ferenc hivatali főtiszt 
a mohácsi kapitányság, Stajevics 
János az alispán képviseletében 
a vármegye, Német Károly fő
szolgabíró, Éva László szolga
bíró, Orzás Oszkár a járás és 
Leovits János, Lipokatits János, 
Fölkér Jenő, Piánk Elek és Szün
etein Alajos a város részéről. A 
vendégeket a folyosón Leovits 
János városbiró üdvözölte.

Hivatalosan megállapítást nyert,

hogy megalakittatott a mohácsi 
állami rendőrkapitányság, mely 
egyidejűleg átvette a járási ható
ság és a várostól a törvény ér
telmében őket illető ügyeket. Az 
eddigi államrendőrségi kirendelt
séget beleolvasztották az uj kapi
tányságba. Ezek után a hatásköri 
terület precíz megállapítása követ
kezett és pedig keletről a Duna, 
észak, dél és nyugatról a vámok 
által határolt úgynevezett belterü
leten az. illetékesség az állam
rendőrséget, azon kivül eső kül
telkeken a ni. kir. csendőrséget 
illeti. Az eljárás befejezte után az 
Iparosok Olvasókörében társas
ebéd volt, melyen a város közön
sége nevében Lipokatits János 
főjegyző meleghangú felköszön
tőben üdvözölte az államrendőr
ség mai funkcionáriusait, mely 
pohárköszöntőre dr. Varga Lajos 
kér. főkapitány válaszolt.

A Mohácsi uuzeum Egye
sületbe özv. Joszt Jakabné 25 
ezer koronával örökös tagnak le
pett be

— Halálozás. Réder Karoly, 
id Réder Károly mohácsi ügyvéd 
fia hosszas betegeskedés után 
Pécsett meghalt. A halál egy jobb 
sorsra érdemes, valamikor ambí
ciókkal telített fiatal embert vál
totta meg szomorú betegségéből.

— Mezőgazdasági munkás 
jutalmazás. Megható ünnepség
ben volt része a múlt vasárnap 
délután Babarc község lakosságá
nak, a midőn Kerner Mátyás me
zőgazdasági cselédet, a ki (Jossz- 
mann Márton babarci birtokos 
családjában 45 éves szolgálatot 
töltött be, ünnepelték Gosszmann 
nagyapját, apját szolgálta az öreg 
és most törődöttsége dacára hű
séges cselédje az ő „kis urának “ 
Az ünnepséget, melyen Mohácsról 
résztvettek még Éva László szol- 
gabiró és Óriás Oszkár járási 
számvevő, Német Károly főszolga
bíró délután 4 órakor nyitotta 
meg néhány meleg szóval ma
gyarul, majd Bó'dy Károly plébá
nos lendületes beszedet mondott, 
ki is az öreget, mint a munkások 
mintaképét állította a jelenlevők 
elé, a kik pedig sokan voltak, 
mert az elöljáróság és képviselő
testületen kivül ott volt a község
háza udvarán a falu minden szá
mottevő polgára, mondhatni kivé
tel nélkül. A plébános után Gossz
mann Márton emelkedett szólásra 
s szép beszédének megkapó moz
zanata volt, a mikor azt az ünne
pélyes kijelentést tette, hogy az 
öreg cselédet, mint annak felesé
gét családtagjaiul fogja tékinteni 
es asztalánál örökös kenyeret biz
tosit nekik. Ez a szép, nemes és 
nagylelkű intézkedés általános jó 
hatást váltott ki a jelenvoltakból 
és az ünneplő tömegen a tetszés 
félreismerhetetlen kifejezése mo- 
rajlott végig. Schleining Márton 
községbiró köszönetét mondott a 
főszolgabírónak, hogy a szép ki
tüntetést kieszközölni szives volt 
és azzal Babarc község egy érde
mes -és becsületes munkását tün
tette ki Német Károly főszolga
bíró ezután a földmivelésügyi nti-

I niszter díszoklevelét és 100.000 
koronás jutalmát adta át a kitün
tetettnek, mit a meghatott öreg 
csak sűrű könnyhullatásával tu
dott megköszönni. Az ünnepségét 
Gosszmann Márton vendégszerető 
házánál lakoma követte, melyen 
a főszolgabíró és kíséretén, a köz-

1 ségi jegyzőn, bírón és a falu in
telligenciáján kivül az ünnepelt és 
neje vettek részt és ott mindjárt 
Leigazolást is nyert, hogy Gossz- 

i mami ténxlcg családja tagjainak 
tekinti az agg házaspárt.

A Jegyzők Országos Árva
ház Egyesülete javára nálunk a 
múlt évben adóztatta meg a kö
zönséget az egyesület vezetősége 
és helyesen, a jegy zők a közszol
gálat legerősebben igénybevett 
robotosai, akik árváiért áldozzon í 
a közönség is. Ez az adószedés 
ugylátszik országos folyamattal is i 
bir, augusztus 10 én Baj <n, 20 án 
Szigetváron tartják meg a „magyar ; 
nótaestélyt", melyen mindkét he- ; 
lyen Murgács Kálmán fiatal nó
tárius dalköltő és zeneszerző lép 
fel A rendezés az illető járás 
jegyzői karának bevonásává! tör
ténik s rendesen az illető járás 
főszolgabirája kéretik fel a véd
nökségre. A Jegyzők Országos i 
Árvaház Egyesülete ily ügyes és 
agilis vezetes alatt pár év lefor- j 
gása alatt hatalmasan felvirágzott 
és máris közgazdasági életünk 
egyik számottevő faktora.

■— Felhívás a vármegyei tűz
oltószaktanfolyam látogatására ! 
Tiz éve, hogy szép fejlődésnek 
indult vármegyei tűzrendészetünk 
a világháború következtében de
rékban ketté törve, tétlenségre 
kárhoztatva s a későbben jövő 
megszállás és kommiin következ
tében munkára képtelenné téve, 
működésében szünetelni volt 
kénytelen. Úgy Pécs városa, mint 
a vármegye nagy és kisközségei I 
tűzvédelmi érdekeinek előmozdí
tását, a tűzoltóságnak gazdasági 
szempontból annyira fontos és 
szükséges felállítását célozván, 
Pécsett 1924. aug. 7-ik napjától 
17- ik napjáig egy 10 napos tűz
oltó szaktanfolyam megtartását 
határoztuk el, mely a fennálló 
tüzrendészeti kormányrendelet in
tézkedéseinek mennél szélesebb 
körben leendő végrehajtását és 
a város és vármegyének minél 
több szakembert nevelni lészen 
feladata. Mivel országos tűzoltó
szaktanfolyam ez évben sem lesz 
Budapesten, a m. kir. Belügy
minisztérium és a Magyar Orszá
gos Tűzoltó Szövetség elnöksé- 1 
gének hozzájárulásával és köz- 
benjöttével, országos nívón mű
ködő tanfolyamunk hallgatóinak, 
az itt nyert elméleti és gyakor
lati ismeretek alapján és további 
egy évi tényleges szolgálat vala
mely tűzoltóságnál azt a jogot 
biztosítja, hogy a Budapesten 
összeülő bizottság előtt vizsgáz
hassanak és országos tűzoltó
tiszti minősítést szerezhessenek. 
Tekintettel tehát, hogy a tanfo
lyam elsőrendű célja az, hogy a 
tüzoltótiszti állás betöltésére min- ' 
denben alkalmas erőket neveljen, 
kívánatos, hogy a tanfolyamra 
általános műveltséggel biró (mér
nök, jegyző, gazdász, tanító, ér
telmes gazdák stb.) kellő társa
dalmi állást betöltő, katonaviselt 
egyének küldessenek ki. A rész
vételben való írásbeli jelentkezés 
határideje 1924. évi aug. 2-ik

napja. A jelentkezés a .Baranya 
varmegye es Pécs szab kir ■ 
b°ez SSt

tanya* intézendő. Személyes £ 
lentkezés ideje 1924. évi au* [■ 
6-ik napján d. u. 2-8 órái? 
Pécs, Rakóczi-ut, tűzoltólaktanya’ 
míg a tanfolyam 7-én regae| 7 
órakor már megkezdődik. Elfő 
gadunk fenti címre korábbi írás 
beli vagy személyes jelentkezé 
seket is és további érdeklődésre 
készséggel adunk felvilágosítást 
A jelentkezők a tanfolyam ifae 
alatt úgy a gyakorlatokon, mint 
a szolgálatban a szabályszerű 
legénységi egyenruhát tartoznak 
viselni, (sisak, vászonruha, mászó
vágy szivattyús szerelék, - a 
milyeneket magukkal is hozhat
nak) hiányzó ruha és felszerelé
sek a beiratás után pótoltatnak. 
A jelentkező tartozik az őt ki
küldő hatóság, testület, vállalat 
vagy magán személy által kiállí
tott és kiküldését igazoló bizo
nyítványt bemutatni és a beha
táskor a tanfolyam költségeinek 
fedezésére 300 000 koronát kész
pénzben, nyugta ellenében befi
zetni. Ingyenes elszállásolásról 
gondoskodni fogunk, ugyancsak 
biztosítani kívánjuk közös étke
zés által a kedvezményes ellá
tást is.

Baranya vármegye és Pécs 
szab. kir. város tiizoltó- 

szövétség Elnöksége.
— A mohácsi vesz közelgő 

évfordulója előtt szükségesnek és 
sürgősnek tartjuk illetékes körök 
figyelmet felhívni egy emberre, 
aki különösebb iskolai előképzett- 
rég nélkül ugyan, de ritka erős, 
veleszületett egyéni hajlamból fa
natikus rajongással csüng a tör
ténelmi dolgokon. Mint volt ud
vardi korcsntáros éber és élénk 
figyelemmel kisérte a szomszédos 
Sátorhely puszta hatarában levő 
csatasík terepviszonyait és friss 
őszi, vagy tavaszi szántások ide
jén egész pontosan meg tudja 
jelelni a 400 éves tömegsírok fek
vését, terjedelmét. Emlékszik egy 
ily tömegsírnak az uradalom ré
széről történt felbontására s tudja 
annak tartalmának (rengeteg csont, 
fegyver, sarkantyú stb.) a sátor
helyi temetőben történt elföldelé- 
sének helyét. Jellemző különben 
az antiquitíisok iránti különös sze- 
retetére és fejlett érzékére, hogy 
évek óta megfeszített buzgalommal 
dolgozik a török hódoltság idejé
ben elpusztult magyar falvak ne
veinek, fekvésének felkutatásával. 
Hagyományok, népmondák, régi 
írások, török defterek lázas kuta
tása segélyével szép eredményeket 
is ért el a téren s erről külön tér
képet vezet. Hűmmel Gyulának 
hívják ezt az urat és jelenleg 
Németbólyban korcsmáros. Miután 
pedig ilyen egyének az 1926 iki, 
— úgyszólván a kontinensre ki
terjedő nagy arányú emlékünnep 
előkészítésében nagy szolgálatot 
tehetnek, a m. kir. Hadtörténelmi 
Muzeum vezetőségének figyelmét 
felhívjuk reá.

— A tűzoltók köszöneté. A 
Mohácsi Önkéntes Tűzoltó Egylet 
választmánya legutóbbi választ
mányi gyűlésén köszönetét szava
zott és ezúton is háláját tejezi ki 
mindazoknak, akik a jubileumi 
ünnepségre bort adtak, vagy más 
tárgyakkal járultak hozzá, valamint 
Varga Lajos, Rubint L. Ferenc,
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Józsefné, Márton 
janosné és Rubint Ferencnének, 
akik közreműködésükkel segítettek 
sikerre az ünnepséget. Mi a ma- 
t,unjc részéről még a fentiekhez 

"zzairjuk Bánovits Józsefet és 
Wárton Jánost, akik kitartó mun- 
kaval toboroztak össze mindent 
e$ mindenkit és a sikerben orosz- 
lánrésszel osztoznak.

_ A MANSz szövőszékeinek 
felavatása. Rövid, de faradságot, 
a'duzatot nem kímélő munka első 
gyümölcsét tépi le az a lelkes 
magyar asszonyokból álló cso
port, mely megmutatta, hogyan 
kell dolgozni a nemzeti eszmekert 
ezert a porban heverő nemzetért. 
Vasárnap délelőtt zördül elsőt az 
az egykor annyira megbecsült, 
nagyanyainknak mindenkor nél
külözhetetlen, kedves kattogó ma- 
sinaia. Lassan-lassan lomtarba ke
rült, elfelejtettek ; a szú, az idő i 
megrágta, a külföldi áru megcsu- 
folta es mint sok más kedves 
emlék, pusztulásba ment. A nagy 
megpróbáltatás, a súlyos vámté
telek, de — és ez a feltétlen tisz
teletet parancsoló ok — a nem- j 
zeti megújhodás fenséges eszméje 
újra felélesztette az egykor fenyes 
lánggal tündöklő emlékét, lelopta 
a padlásokon heverő elfelejtett I 
szövőszékeket es megint kedves ; 
bútordarabja léit a csendes ott- f 
honnak ep úgy, mint a zajos pa- j 
lotaknak. Ma még csak álomszerű . 
óhaj, de bízunk azokban a lelkes | 
magyar asszonyokban, a törté- i 
nelmi magyar anyákban, a kik I 
nem engedik meghalni Tormay I 
Cecil nagy művét, hanem húsé- | 
ges munkatársai lesznek a nem
zet ujjáepiiésénél. D. e. fél 9 óra
kor mise a belvárosban, fel 10 
órakor ünnepélyes felavatás az i 
Ipartestületben, 10 órakor dísz
közgyűlés, melyen Kiss Karoly 
kormánytanácsos tolmácsolja Tor
may Cecil üdvözletét. A felava
tást dr Frey János apát ur végzi 
Pécs, Baja is képviselteti magat. * 
Délután az Iparoskörben nagy- | 
szabasu népünnepély, mely rossz 
idő esetén a teremben lesz meg
tartva. Este halpaprikás. Lesz 
meg tombola, szépségverseny, stb. . 
Legértékesebb szórakozást a szín
művészek nyújtják, a kik beígér- ( 
ték közreműködésüket.

— Rend. Pénteken reggel az 
allamrendórség már megkezdte 
szolgálatát s egy-két intézkedésé
vel a piacon már rendet is terem
tett. Az eddig állandóan elállóit 
járdák szabadok lettek és az áru
sok a járda mellett sorakoztak. 1 
Az egész piac bizonyos respek- 
ussal figyelte a rendőrök munká

ját es szó nélkül követte utasí
tásaikat.

— A Margittaszigeti Ármen- 
tesitő Társulat julius hó 29-én 
tartott választmányi ülést és köz- i 
gyűlést dr. Prakatur Tamás elnök
lete alatt, melyen elfogadták a . 
múlt évi zárszámadásról szóló je
lentest a megüresedett 2 választ
mányi tagsági helyre megválasz
tottak. Dr. Frey János apatp.éba- 
nost és Horváth János szigeti 
birtokost és elhatározták egy gazda
sági ellenőri állás rendszeresítését.

— Felhívás a házhelyigény- 
lőkhöz ’ Az Országos Földbirtok
rendező Bíróság kiküldöttje fel- | 
hívja mindazon házhelyigénylőket, 
a kiknek házhelyhez juttatása a 
megválasztott bizottság által ja
vaslatba hozatott, hogy a kikül

dött eljáró biró által elkészített 
javaslat meghirdetése céljából f. hó 
3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor 
a községhaza tanácstermében je
lenjenek meg.

— Hulla az agyaggödörben. 
Az uj államrendőrségnek augusz
tus lén, szolgálatbalépese első 
napján mindjárt kriminális ügy
ben akadt dolga. Csütörtökről 
péntekre virradó hajnalon a Ro- 
senthal-téglagyár egyik agyag
gödrében egy jól öltözött férfi 
hullájára akadtak. Feje éktelenül 
szét volt verve, mely lelet kizárja, 
hogy a mely agyaggödörbe való 
leeses utján sérült volna meg. A 
gyilkosság tényé nyilvánvaló, a 
tettes nyomozás alatt van. Az 
orvosrendőri hullaszemléhez dr. 
Vas községi orvos és dr. Fazakas 
Péter államrendőrségi fogalmazó 
szálltak ki.

— Drága árát adtuk, de elértük, 
hogy a magunk kára a magunk 
kára, a magunk java, a magunk 
java. A párisi olympiai játékokon 
karddal és puskával az egész 
világ bajnokait legyőztük. Ezt ma 
nem fogja már a sportvilág Ausz
tria javára elkönyvelni, mint a 
háború előtt tette volna, amikor 
minden előnyünk, sikerünk és 
érdemünk után Ausztria tartotta 
oda a tenyerét a jutalomért.

Dr. Posta Sándort, az olympiai 
kardvívás magyar győztesét Buda
fok, hol Posta dr. ezidőszerint 
lakik és állandó tartózkodással 
bir, díszpolgárává választja.

Dr. Kovács György a rajta esett 
komisz inzultusért fegyveres elég
tételt vesz a híres Pulititól. Re
mélhető, hogy az intéző egyének 
nem engedik Pulitit a spadéja 
mögé bújni, melybeni erősségé
ből meríti kihívó arcátlanságát, 
hanem pisztolyt nyomnak a mar
kába annyival is inkább, mert a 
sértés tettleges volt.

— A kardalosok jutalom
játéka. Jövő vasarnap, augusztus 1 
hó 10 én a színtársulat kardalo
sainak lesz jutalomjáteka. Ezen 
az estélyen adjak másodszor Er
délyi : „Mintha álom volna . . .“ 1 
c. operettjét, a melynek az első 
bemutatón óriási sikere volt. A 
közönség figyelmébe ajánljuk ezt 
az estet, hogy zsúfolt házzal be
csülje meg a színdarabok névte- i 
lenjeinek értékes munkáját.

— Uj divatáru üzlet. Váro
sunk kereskedelmi főjlődésenek 
élénk tanubizonyitéka, hogy még 
ebben a nehéz helyzetben is uj 
üzlet nyílik. Két törekvő fiatal
ember: Kaujmann és Stern cég
jelzés alatt a Hoffmann-házban 
uj divatáru kereskedést nyit meg, 
amely minden e szakmába vágó 
cikkeket raktáron tart és szép, 
Ízléses berendezésével valóságos 
kiállítás.

Badacsonyi bili kom 
Jó borral van tele 
Jöettnigg sör azonban 
Versenyezhet vele.

— A pécsi lakók szövetségbe 
tömörültek s arra hívják fel az 
ország valamenni lakóját, kik igy 
országosan szervezve lesznek. — 
Célja a szervezetnek elérhetni, 
hogy: 1) munkaalkalom, vagy 
aranyparitásos fizetés nélkül ne 
lehessen aranyparitásos lakbér; 
2) a lakásínségén lakásépítéssel 
segítsenek és ne szabadfelmon
dással ; 3) kincstári részesedést a 
lakók ne fizessenek; 4) a lakók 

ne fizessenek közüzemi pótlékot 
sem, mert azt magából a házbér
ből kell levonni.

— Tűz a Margittá szigeten 
f. hó 29-én éjjel a mohácsi szige
ten levő Telekpusztan Kiéin föld
birtokos buzakazla égett le A kár 
körülbelül egy vaggon buzanak 
felel meg es azt hiszik, hogy a 
tűz gyújtogatás eredménye. A 
csendőrség a nyomozást meg
indította.

— Vendéglő a sárkányhoz. 
Egy vidéki községben korcsmát 
nyitott egy volt köztisztviselő, aki 
B' listára került s akit mondjuk 
Szanalt urnák hívnak. A jó ember 
más munkához nem értett, de a 
borkezelesben szakértő volt, tehat 
Szanalt ur helyesen választott. A 
korcsma cégérén az volt, hogy 
„Vendéglő a galambhoz" és e jel
ben Szanalt ur győzött, mert a 
korcsma jól ment, annyira jól, 
hogy Szanált urnák, ki özvegy 
ember volt, asszony után kellett 
nézni. Hozott is egy termetes 
asszonyságot, ki unokatestvére 
volt a Kuklinénak.

Pár hónapra ra a cégér meg
változott, mit a B) listás vendéglős 
egyik barátja szóvá is tett:

— - Hogy van az, hogy pár hó
nap előtt még galamb volt a 
cégéred, most meg sárkány ?

— Hja I barátom — sóhajt 
Szanált ur — akkor még özvegy 
ember voltam.

— Cigány Kaszinó. A belügy
miniszter elrendelte, hogy a cigány
zenészeknek egyesületbe kell tö
mörülniük. A miniszter tudja azt, 
hogy ez mire jó, az államrendőr- 
seg egyik első agendája lesz en
nek a rendeletnek az exekutivája. 
Mi csak a Cigány Kaszinó alakuló
ülésere vagyunk kiváncsiak. Úgy 
képzeljük el, hogy korelnök lesz 
a Náci, a kisbögős, körjegyző az 
„Istentagadó" (aki balkézzel kezeli 
a vonót) a szavazatszedő bizottság 
elnöke Radics a brácsás, jegyző- j 
könyvhitelesitők : Bús Pali és Hor
váth Misi. Manga tutela binga 
csóresz I

— Jegyzöhiány van Zalá
ban. A Zalaegerszegen megjelenő 
„Visszhang" cimü elevenen szer
kesztett kis hetilap írja, hogy 
Zalamegye területén az utóbbi i 
időben egyre nehezebb feladattá 
válik a jegyzői állasok betöltése. 
Hónapok óta keresnek jegyzőket 
anélkül, hogy a kiirt pályázat 
eredménnyel járna Ez a tünet | 
kezd országos arányokat ölteni 
s Zalának van legkevésbbé joga 
ellene panaszkodni, mert elhagya- 
tottabb viszonyok közt még Ugo- 
csában sem tengődhetik a kör
jegyzői kar, mint Zalában Egy 
ismerősünk beszéli, hogy ő tiz 
évig adminisztrált ott egy 5 erős 
községből álló jegyzőséget s a tiz 
év alatt háromszor kellett irdáját, 
lakását más-más földes padmalyu 
paraszt bérházakba hurcolnia, 
mert az öt község egy állandó 
jegyzői lakról sem gondoskodott. 
Meg Árvában is hasítottak ki va
lami kis jegyzői földet, neki nem 
volt annyi sem, ahol a kis krumpli
szükségletét megtermelhette volna. 
Régi bűnök büntetése a jegyző
hiány Zalában, hol minden apró 
ur — a miből nagyon sok van — 
született ellensége a törvény leg
exponáltabb exekutorjanak — a 
jegyzőnok, mely lám kifogy, mint 
az üldözött bölény.

— Az első kilakoltatás Mo

hácson. Nagy, vén, lombos akacfa 
alatt az utcán rozoga asztal, ágy, 
szekrény, rongyos szalmazsák, 
melyen önfeledten két kis gyerek 
hömbölyög . . . olyan szomorú 
kép, melyet még szomorúbba tesz 
a holmik mellett siránkozó vézna, 
sapadt asszonyka. Megkérdezzük:

— Mi van itt jó asszonyka ?
— Kirakatott bennünket az 

ipám . . .
— Miért ?
— Mert nem tud összeférni a. 

gyerekevei . . .
— Hát aztán hova mennek 

most ?
— A hol az uram szolgai, a 

Makk Jánosnál húzódunk meg a 
félszerben.

— Hány tagból áll a család ?
— Az urammal vagyunk ket- 

ten, meg ez a két gyerek, egyik 
két éves, a másik négy . . .

Es Tóth Józsefné — úgy hív
ták a szegény asszonyt — varta 
sirva a kocsit, mely elszállítsa 
Makk Jánoshoz a félszerbe. — 
Váljon az ősember kirakta-e a 
gyermekét a barlang szája ele. 
hogy kölykeivel együtt martalékul 
essek éhség áltál hajtott ordító 
vadállatoknak ? ? ?

— Újabb merényletterv a 
kormányzó ellen. Utics Elemér 
magántisztviselő és Tursony László 
hentessegéd együtt voltak bezárva 
a budapesti ügyészségi fogházban 
s a két beteg lelkületű ember 
unalmában ott határozta el, hogy 
Poincaré, Benes es Horthy Miklós 
meggyilkolására anarchista klubot 
alakítanak. Kiszabadulásuk után 
kibővítettek az anarchista klubot 

' és Juristovszky Károly műszaki 
; rajzolót sorsoltak ki, hogy Horthy 
I ellen a merényletet kövesse el. 
j A rendőrség azonban tudomására 

jutott az összeesküvésnek s még 
mielőtt kárt tehettek volna valaki- 
benlefülelte az egész ékes bandát.

/ arany korona augusz
tus hóban 17-000 papír
korona a hivatalos meg
állapítás szerint.

— Mert tudja meg, hogy 
nem smucig a magyar. Smith 
Jeremiás budapesti főbiztosról so
kat írtak az időben a fővárosi 
lapok, hogy példát statuálandó az 
igények redukálásában, fényes 
szobasorából, melyet az állam 
bocsajtott rendelkezésére felvonult 
a negyedik emeletre egy két szo
bás lakásba. Most az a hir tartja 
magát, hogy Smith bpesti főbiztos 
szamára kibérelte a kormány 
Bánffy Györgyné kelenhegyi villá
ját. Lám a megszanált tisztviselők 
visszatartott éhbéréből mégis csak 
megiperedik az állam. Már épü
lünk újra I

— 50 milliót szándékozik
összegyűjteni egy szükkebbkörü 
társaság abból a célból, hogy 
Fux Jenő dr.-t Bécsben, semleges 
zsűri előtt sz.mbeállithassa Posta 
Sándor dr.-ra\, a párisi olyni- 
piádok egyéni győztesével. — 
Dr. Posta a kihívásra azt vála
szolta, hogy : állok ellébe ennek 
a mérkőzésnek akár Magyarorszá
gon, akár idegenben és bármilyen 
versenybíróság előtt. Mi meg azt 
tesszük hozzá, hogy : miért nem 
ment Fux ur Párisba, miért akarja 
a dicsőseget pont Bécsben felta
láltatni ?
JÖettnigg sört ki nem iszik, 
Jöorán a sírba viszik.
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— Az aranykorona értékét a 
pénzügyminiszter 17.000 papír- 
koronában állapította meg. Külö
nösnek latszik, hogy addig mig a 
köztisztviselők természetbeni ellá
tást kaptak, igy hónap végére 
mindig esett a liszt és egyéb 
victuáliák érteke, most meg az 
arany érteke csúszik pont hónap 
végére 600 koronával. A gabona 
ára óriási rugaszkodásokban megy 
fel. a lakbér is 7-ról 10 száza
lékra emelkedj’: az augusztusi 
negyedre, csak a tisztviselő illet
ménye, az esik es a mi a fő, az
zal is adósak maradnak nekik. 
Váljon gordol-e a pénzügyminisz
ter arra, hogy miből fogja az a 
köztisztviselő megfizetni azt a 
lakbért, melyhez mindig a fizeté
séből keil hozzapótolni ?

— A postakincstár. Állam az | 
államban, bizonyos nemzetközi 
jelleggel. Adót vet ki és szed be 
és meg csak szidni sem lehet; 
mint a kormányt a forgalmi, ke
reseti es hadinyereségadóert, mert 
látszólag megszolgál érte. Azért 
nevel maganak annyi jogászt, hogy 
a csalafintaságot, a rabulisztikát 
sikeresebben tudja alkalmazni. 1 
Lám a felszabadulás ideje táján 
a telefon előfizetőktől, akik már 
akkor elég súlyos előfizetési dija
kat fizettek valamifele fülénélfogva 
odaráncigált okkal 1000 K kamat-

___________ MOHÁCS I

mentes kölcsönöket kért amolyan : 
pénzt, vagy a telefon felszerelé
sedet I forma revolvergesztussal. 
Az időben nagy pénz volt még 
azaz 1000 K, de vissza is adja 
becsülettel most amikor 1000 K 
két doboz gyufa ára. Ellenbeeen I 
egy újság példány továbbításáért 
500 koronát, egy lev. lapért 1020 
koronát, egy egyszerű levelecské- 
ért 1800 koronát vesz. Tisztelem 
a — régi szeretőmet I

— Székesfehérvárnak sike
rült a hatósági mészárszékkel be
igazolni, hogy nem olyan fekete 
az az ördög, mint amilyennek a 
mészárosok azt a termelőt festik 
A pécsi kiserietek ugvlátszik kicsit 
kisértetbe jöttek, azért nem sike
rültek. Székesfehérvárott az előző 
napon mindjárt 4000 koronával 
olcsóbban hozták forgalomba a 
sertéshúst és szalonnát, mint az 
ottani hentes iparosok és szépen 
megtaláltak mellette a számításu
kat, legfeljebb egy két évvel később 
vesz a város emeletes sarokházat 
Székesfehérvárott állandósítják a 
hatósági mészárszéket.

— Terjed az álomkór Lon
donban legutóbb 212 ember be
tegedett meg álomkórban. Az or
vostudomány meglehetősen tehe
tetlenül áll ez uj nyavalyával 
szemben, mely már felénk is kezd 
sporadikus esetekben jelentkezni. 
Például Mohácson az elöljáróság

hírlap

élete is már most a rendezett ta
nácsú várossá átalakulás előtt 
csak amolyan somnambulikus 

i reflexmozgásokban nyilvánul meg.
Költögetjük, legutóbb egy jugo
szláviai rendelettel is példálóztunk, 
melyben eltiltják a nappali utca
söprést, de a balkáni példán sem 
restelkedik s tovább is d. e. 10 
óra táján sepret olyan port verve, 
hogj’ Verescsagin csataképei csak 
szelíd hajnali ködöket ábrázolnák 
ahhoz képest. Ajánljuk az esetet 
a vármegj ei főfizikus figyelmébe : 
Mohácson az alomkórnak egy na
gyon akut esete mutatkozik.

I - -- - - ----

Szélsebesen röpül 
Tengerek sirálya 
JSettnigg gör a görök 
(^yözhetlen királya.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi julius hó 25-től 
1924 aug. hó 1-ig. Születések: 

I Szajcsán János, Hageman Antal, 
Cs Szabó Mária. Házasságköté
sek : Takács Bé'a és Katona Ro
zália, Ekecsi Ferenc és Rath Má
ria, Kaubnann Gerseon és Steiner 
Sarolta. Halálozások: Gerguro 
vics István 45 eves, Bai ai Tasi 
Áron 68 éves, Szajcsán János 
7 napos, Abrahám József 3 hó
napos, Herkner Vince 44 éves, 
Nemet Nándorné 58 éves.

1924. augusztus 3.

Németbólyi T. K—Testvériség 
S. C. komb. 1 : 1 (0 : 0). A Te? 
vériség S C jobbara ifjúságiak- 
ból álló csapata dacára nagy fö. 

i lényének, nem tud gólhelyzeteket 
teremteni, illetőleg a meglevő hely. 

I zeteket kihasználni. — Nemetbóiy 
■ pár játékosa még teljesen kezdő 

de nagy akarattal dolgoznak. - 
Dóm jó biró volt.

«

3-án, vasárnap a Levente T. E 
három hetes pihenő után a Pécsi 
Vasutas S. K.-bal játszik. A mér
kőzés kezdete pontosan fél 6 óra
kor. A Vasutas csapat az 5 órai 

i vonattal érkezik és az állomásról 
kocsikkal jön be egyenesen a pá
lyára. A szimpatikus vasutas csa
pat, mely gazdag nyári prcgramm 
után erősebbnél-erősebb csapa
tokkal mérkőzött jelenleg a Pécsi 
csapatok közül a legjobb formá
ban van. A mérkőzés erősnek es 
szépnek Ígérkezik.

Laptuiajdonos és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR

N VILTTER.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

r
Nyilatkozat.

Alulírott ezennel kijelentem, 
miszerint az Erzsébet gőzmalom 
tulajdonosai: Flesz, Krosits és 
Walentin urak ellen junius 28-án 
az Iparosok Olvasókörében tud- 
tomon kívül elkövetett becsület
sértés ügyében nevezett urakat 
már korábban megkövettem, ezút
tal csak az ügy iránt érdeklődők 
tájékoztatásara közlöm, hogy ne
vezett urak hozzájárulásává, ezt 
az ügyet megnem történtnek 
jelentem ki.

Vöő András.

Értesítés!
Értesítjük a n. é. vásárló kö

zönséget, hogy HOFFMANN- 
féle hazban 

rövidárukereskedést
nyitottunk.

Raktárunkon tartunk minden
nemű rövidárut, harisnyát, kez- 
tyüt, úri és női divatcikket.

Nagy raktár mindennemű szabó 
kellékekben, cérna, pamut és 
fonalárukban.

A n. é. közönség pártfogását 
kérve a legpontosabb kiszolgálás
ról előre és biztosítva, maradtunk 

tisztelettel

Kaufmann és Stern.
Telefon 36.

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

könyvkereskedéseben, MOHÁCS.

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

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

*4 sxol»á»i 
lakás kerestetik le- 

lépés ellenében.

Ajánlatok bekülden
dők Terra ipari tej
termék r t Mohács.

Baranyában a legtöbb 
példányszámban meg

jelenő hetilap, tehát

hirdetései
feltétlenül eredményesek.

L. _J

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

„Speciális41 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT 
illatszertárában 

MOHÁCS, Király-utca.

Helybeli géplaka
tos segédek és 

lakatos tanoncok 
felvétetnek

VARGA gépgyárban*-
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ÉRTESÍTÉS!
m. t. közönség b. tudomá

sára adom, hogy a 

„Ouua" szállítási vállalatot 
HEl I-ER KÁLMÁN urnák át
adtam . „ z . > .x nl t. közönség szives part- 

• ásáért ezúton köszönetéin 
„v . ínitva, maradtam tisztelettel 

Reiner Gyula. 

'ÉrÍ'ESITÉS!
a nl t. közönség becses tu

domására adom, hogy

„Ouna" szállítási vállalatot 
! \ ettem és mindennemű áruk, 
bútorok stb. szállítását továbbra 
j. vállalom. Főtörekvésemet fogja 
képezni, hogy szolid és pontos 
kiszolgálás által a m. t. közönség 
megelégedését kiérdemeljem.

Becses pártfogást kér

Heller Kálmán
szállító, MOHÁCS 

Te efon 114. Pályá n., Knopfler ház 

FVIDÉKEKEN j 

ahol nincs jó ivóvíz, 
a mezei munkáknál, 
de utazásoknál is — 
vigye magával — hide
gen vagy meiegen —

Dúl szit
nevii kristálycukorral 
is édesített kávekon- 
serviinket, — Vérhas, 
hastífusz fellépése 
igy könnyen meg

akadályozható.
Kőbányai Polgári Serfőző 
és Szent István Tápszer

müvek Rtg.
------------ iiwu,

ELADÓ
DEÁK-TÉR 1257. SZÁMÚ HÁZ 

BŐVEBBET

Wenez Károlynál.

SCHNELL JÁNOS 
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. Mohács. Telefon 59. 
Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

Különféle cseme
gék és minden
nemű fűszerek.

í___________

Kossuth Lajos és Mező-utcai 
W. számú sarokház eladó. 
Vételár és egyéb feltételek 
megtudhatók BALÁZS ISTVÁN 
képesített kőműves mesternél 

Rákóezi-u. 1215 házszám.

CSERNAVÖLGYI 
szénsavval telített forrásvíz 
í2 országos chemiai intézet vegy elem
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
es borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital, Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

túladó
25—30 méter széna.

Cim a kiadóhivatalban.

ÓZV. SZÍVÓS ANTALNÉ’’ 
órás, ékszerész és látszerész 

MöháCS, Király-utca 195. st.
firtindennerr ti arany, ezüst és dnoble 

áruk, szabályozott zsebórák. 

SZKIi í V HGEIi,
orrcsjpteíők, bormérök, lázmérők nagy 
raktara. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások el vaí {altatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása nari áron.

I 
i 7 
tv

!><**< hí fsapolí I>.-ii*ii<-u óss viiíi- 

gos sör. (iz;<»i*;ii pörköli ós* vi rsU 1 i 
kaphat ö

a Scháffer=szállodában.

Ll
budapesl i prímás zenekara

HANGVERSENYEZ.

Egy Révai Lexikon
1—Xl-ig

jutányos áron eladó. Megtekinthető
a kiadóhivatalban.

A keresztény irnyázatot 
nem azzal támogatjuk, 
hogy feltűnően, vagy hallga
tagon helyeslünk neki, hanem 

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

*

*
4>
*
♦ 
* *
* 
*
*I
*I♦ 
*1
*
♦

♦

A
*

HALLÓ!
g0
4

S
£

»»

IIII* *
*

***
* *
♦ sK
IK

A MELTZER drogéria 
tavaszi cikkei: •

Marx-féle szalmakalap ?

lakk, fényes és matt J
Linóleum n ... «MARX-féle Borostyán I 
Zománc iaM !LUUldllC ■

Marx-féle zománclakk * 

konyha es kerti bútorokra | 
Padló | 

padlobeereszto paszta.
Győgycognac,likőrök és 1 

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

parkett! fényesítő és S
Oheeresztn nacTfa. 4 

likőr- |

J
.y

Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT ÍRÓ- És VARRÓGÉPÉT. 

KEREKPÁRT. 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉROT.

Kerékpár alkatrészek es villany
cikkek raktára.

Scháffer Károly
technikus.

IT i i* <1 «» s» <‘ ii 

a Mohácsi Hírlapban! 
Előfizetéseket és hir
detéseket a Mohácsi 
Hírlap részere felvesz 
a kiadóhivatal (Telei. 67.) 
és Zsuzsits tőzsde.

—■ ——

..TcsHÓk** 
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében 
városházával szemben.

uw w
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o o o o o o o o oooooooooooooooo Piaci árak: Heti lisztárak:

Értesítés!
Van szerencsém értesíteni 

a n. é. közönséget, hogy 
HELLER KÁLMÁN 

cipőraktárát 
átvettem és azt a saját üz
letemben tovább árusítom.

Kiváló tisztelettel

Pazaurek József
J cipészmester.
Ooooooooooooooooooooooo o oooooooooooo

a szerdai hetipiacon

Búza .... 400.000 K
Zab .... 320.000 K
Rozs .... 360 000 K
Tengeri morzsolt uj 350 000 K
Árpa uj . . . 300.000 K
Bab .... 400.000 K

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

Forgalmi adóval együtt.

uzifajat 
kemény, száraz minőségben 
legolcsóbban ná'am szerez

heti be. 
Mérsékelt árak.

Bálint Miksa.
Keresek bérbe vagy felesbe
4 hold szántóföldet lehetőleg a 

Kanda dűlő tájékán.
Ajánlatok a kiadóhivatalba 

kéretnek.

Egy 4-es

Wertheím-Cassa 
és irodai bútorok eladók 

Weinacht Sándornál.

Eladó
egy öl kemény tűzifa.

Cim a kiadóhivatalban.

Vasárnap délután 
azaz augusztus 3-án 

csak BÁLINT M zertár
I

lesz nyitva.

E héten csak 13 Á LIN T 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

I. rendű sásmentes

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

• • • • • • • • • •

ICgjy kovács
ós* <‘ü-y Iri- 

IlOlH1 íolvÓtOtík.

Forgách Pál
1. ováesme'.t <*r.

IIóvá! Ilová!

Megyünk Dékányhoz
in;* korul pra
l?öröcz Ifít’Víin ki
tűnő i’iy.l iiijr bora.

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G e

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

MOHÁCS.TELEFON 127. TELEFON 127.

Férfi- és nőiszövet, 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

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak ’

® ® * a * . • • • • • • • • • • • a i

Kiadó lakás 
és üzlet.

Üzlethelyiség berendezéssel és 
lakás azonnal kiadók — esetleg 
csak lakás — Zrinyi-utca 1638. 

(STUCCATUR) 
menyezet nádfonat bármilyen 

mennyiségben kapható 

Béregi György 
képesített kőművesmesternél 

_________ MOHÁCS._________  

Hirdetmény.
A mohácsi róm. kath. hitközség 

temető felügyelő bizottsága köz
hírré teszi, hogy a hozzátartozók 
által záros határidő alatt el nem 
vitt s a VII., Vili., IX es dűlők
ben összegyűjtött régi síremlékek 
a szabályrendelet szerint nyilvá
nos árverésen fognak eladatni. 
Az árverés folyó évi augusztus 
hó 3-án délután 5 órakor fog 
megejtetni a r. kath. temetőben.

Mohács, 1924. évi julius 30-án.
Rk. hitközség temető 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ felügyelő bizottsága.

Fajgalambok 
eladók

Kész Ödön
__________ Kossuth L. utca 37.

f Első Mohácsi Műszaki Üzemi
Deák-tér 143. • Telefon 83. I

Cégtulajdonos: SCHAFFER KÁROLY technikus.

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 javítok: 
mindennemű villamos berende

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

„Mitől olyan zamatos a kávéja Édesem? 
Egyszerű, csak UHU Pávával van főzve “

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Árufuvarozást Pécsre
és vissza hetenkint kétszer olCs- 

díjtételek mellett vállalok °

Eladó
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó.
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

Kiváló jó bor, most, tej és sxeszmerokböl 
állandó raktár.

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 orresiptetőkböl 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.________

Jegygyűrűk, keresztelő es nászajándékokból 
nagy választék.


