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Koronázási évforduló.
Irta: Némethy Béla dr.

Pesteken, Nagy Boldog- 
asszony napjan Csonkatna- 
gyarorsz.ic minden templomá
ban megkondultak a hatangok, 
hogy hirdessenek egy évfor
dulót s templomba hívjak 
minden nyelvű és vallásu 
magyarjait e hazának. 924. 
éve annak, hogy az Árpád 
nembeli Vajk fejére tette 11. 
Sylvester papa követe azt a 
király i koronát, amelyet a 
Szentszék adományozott az 
t keresztén}’ kirakodónak, 
.m ely jelképe lett a magyar 
..'..ív. területi egységének es 
hmgetlenségének. És ehhez 
. sze t simbolumhoz száza
dé vérzivatarai közepette 
görcsösen ragaszkodott a 
magyar nép és nemzeti füg
getlenségét sem találta teljes
nek és tökéletesnek akkor, 
amikor a szent korona a 
nmltb i reá ruházott nagy 
ieiac .tat be nem tölthette.

Most amikor országunk 
integritását megállapító első 
koronázás 924-ik évforduló
ját ünnepeljük a magyar 
szent korona fent van a budai 
varban, de az ezer éves 
Míg} rország területének két- j 
harmadrészén élő testvéreink 
•'■em ünnepelhetnek velünk 
nyíltan és együttesen, mert 
idegen államok polgáraivá 
tették okét. A müveit Európa 
segítségével hajtották végre 

• M. gtörténelem legnagyobb 
igazságtalanságát akkor, ami- 
k°r elszakítottak bennünket 
nmlió és millió édes testvé
gtől, amikor kétfelé met
szették el ami hömpölygő 
Dunánkat és szőke Tiszán
kat. amikor Pozsonyt. Komá- 
iom >t. Kassát, Eperjest. Nagy
váradot. Kolozsvárt stb. vá
rosainkat, magyar szellem és 
magyar akarat alkotásait, 
magyar vér és magyar dicső
ség megszentelt csarnokait 
e.raboltak tőlünk.

Az a harangszó, amely az 
eEő niagyar koronázás meg- t 
emlékezésére hívta a templom

ba az összes felekezetek 
híveit, nemcsak a koroná
zásra emlékezteti tehat a 
magyarságot, hanem egy szent 
tartozás lerovását is sürgeti, 
amely abban all, hogy vissza- 
szerezzük a magyar szent 
Korona országainak egységes 
területéi.

Es ez a törekvés nem po
litika ebben nem lehelnek 
külömbségek magyar és ma
gyar közolt, meg az esetben 
sem, ha más nyelven és más 
szertartások között tesznek 
elegei vallási kötelezettségeik
nek. Ez az ünnep nem egy val- _ 
las felekezet, hanem az egész 
magyarság ünnepe s éppen 
ezért minden egyház kapu
jának meg keli nyílnia e na
pon. Komoly és szent foga
dalomnak kell elhangzania az 
első koronázásra való emlé
kezései kapcsolatban e nepon, 
hogy ezer eves földünk sért
hetetlenségének eszméjéről 
soha le nem mondunk s 
gyermekeinkbe is bele nevel
jük s fogékony elméjükbe 
bele rögzítjük azt a gondo
latot, hogy naggvánőve küz
deniük kell a magyar szent 
Korona épségét kifejező egy
séges N a gy m agy aror sz á gé r t. 
elszakított testvéreink felsza
badításáért.

Az ima és fogadalom után 
pedig jöjjön a munka! Ahogy 
924. évvel ezelőtt csak a 
kardforgatáshoz és nyilazás- 
hoz értő harcos magyarság
megtelepedett é,s a földmive- 
velés nehéz és neki szo
katlan munkájához fogott, 
úgy ma is a csonka ország 
leszegényedett magyarságá
nak erejét megfeszítve neki 
kell feküdnie a munkának, 
hogy elérjük hazánk konso- 
lidalioját.

Mindenkinek kötelessége 
mindent elkövetni, hogy eb
ben a nagy kérdésben egy
séges fel fogas és egységes 
közhangulat alakuljon ki, 
mert lehetnek a részletkér

désekben köziünk nézetelté
rések. de a magyar szent 
Korona tisztelete és az azt 
képviselő területi integritás 
mindenek előtt álló eszméje 
tekintetében kell, hogy mind
annyian egyek legyünk.

Es ha a lelkeknek ezt az 
egységét elérjük, a magyar 
királyság megalapításának 
ünnepén felhanzott harang
szó a magyar szent Korona Nagy Magyarországért szik- 
egész testének a porból való . rázni fog ez az acél . . .!

Mégis lehet hidat építeni!
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A- ■ keresztény Városi Párt pro- 
grammjába vette, hogy igyekszik 
megvizsgálni a lehetőségeket a 
mohácsi dunai Ilid megépítése 
ügyében. Mi is rámutattunk több 
ízben erre a nagyt'ontosságu kér
désre és igyekeztünk ébren tar
tani a közvéleményt abban a re
ményben, hogy végre akad em
ber, vagy párt, aki az egész ügyet 
a kezébe veszi.

Eddig még csak azt értük el, 
hogy a mohácsi bölcsek egyike 
kisütötte, hogy nem lehet a hidat 
felépíteni.

Mi ezt nem hittük el. A mo
hácsi gazdaközönségben oly 
élénken él a vágy a dunai hid 
felépítése iránt, hogy minden 
áldozatra hajlandók, hiszen idő
ben. pénzben és munkában any- 
nyit takaríthatnának meg egy 
hid mellett, amit számokban alig 
lehet kifejezni.

Arról lehet beszlni, hogy Mo
hács közönsége egyedül nem 
bírja felépíteni a hidat, de miért 
nem lehetne valamelyik nagyban
kunk, vagy a külföldi töke se
gítségével, amely a gazdasági 
konszolidáció útjára lépett Afa- 
gvarország iránt igen élénken 
érdeklődik.

Mohács fejlődése, lakosságá
nak a tekintélyes százalékát ki
tevő gazdaközönségnek vagyona, 
de a köz érdeke is a legsürgő
sebben elintézendő problémáink 
közzé sorozza ezt az ügyet, ame
lyet igen is lehet keresztülvinni, 
hiszen az feltétlenül jó üzlet lesz 
és a tőke csak azt kérdezi.

Miután nálunk kezdeményezők 
úgy sincsenek, alább közöljük a

közeli jeltáiiiadasát fogja je
lenteni.

Ez a nemzet, amely Nagy- 
Boldogasszony védelme alatt 
állott évszázadokon, át csak 
a benne való törhetetlen hit 
utján érheti el ismét Nagy- 
Magyarországi t.

Nagy- Boldogasszony nap
ján ez a hitünk erősödött, 
acélosodon meg és ha egy
szer ideje lesz, a keresztény

csongrádi hídépítés hírét, amelyet 
a gazdák és a külföld pénzén 
építenek fel.

A keresztülvitel az Iparbank 
utján történik, amelynek igazga
tója : Tibor Róbert a tőke meg
szerzése céljából Hollandiában 
és Angliában járt és sikerült is 
élőié biztosítani a másfél millió 
aranykoronára rugó építkezési 
költség megszerzését. Tóth Ist
ván, Csongrád varos polgármes
tere a hét elején Budapesten idő
zött és a Tibor Róberttel foly
tatott tárgyalások során megálla
podtak abban, hogy a csongrádi 
érdekeltséget augusztus 24-ére 
értekezletre hívják össze, amelyen 
megjelennek az Iparbank vezetői 
is. Az értekezleten részletesen is
mertetik az építkezés és a finan
szírozás egész programmját és 
azután nyomban megtartják a 
hídépítő részvénytársaság alakuló 
közgyűlését is. Csográdon az 
előzetes részvényjegyzési aláirá- 
irások gyűjtésénél 1200 aláíró 
jelentkezett, akik teljesen leje
gyezték a óOO vvaggon búza alap
tőkéjét, amelyből az alakulásnál 
30 százalékot, vagyis 180 vvag- 
gont fognak befizetni. A terve
ket és a köitségvetést Kűnvári 
főmérnök készítette és az épít
kezéshez szükséges 15 millió 
aranykoronát Hollandiában és 
Angliában elhelyezendő kölcsön- 
kötvények utján fogják megsze
rezni.

A mohácsi hid természetesen 
többe kerülne a csongrádi Tisza- 
hidnál, azonban a mohácsi híd
nak az érdexelts’ge is nagyobb 
és a mi véleményünk szerint egy 
komoly akció feltétlenül sikerre
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vezetne, mert hiszen Mohács 
egész környékének érdeke a hid 
felépítése.

A csongrádi hid ügyét to
vábbra is' figyelni fogjuk és 
időnkint közölni fogjuk előre
haladását.

f alán az idegen példa buzdt- 
tólag fog hatni és megmozdul 
nálunk is valaki. Nagy munka, 
súlyos terheket róna annak aki, 
vág' azoknak akik ezt . kezükbe 
ven’nek, de egész Mohácsot ma
guk mögött találnák és Mohács 
fejlődésének egy oly útját nyit
nák meg, amelynek perspektívá
ját pillanatnyi ag még elképzelni 
sem tudjuk. ( its.—)

Jogot a népnek!* — hangzik 
lépten-nyomon a szociáldemok
rata vezérek vad kiáltása. De kö
telességekről, a munka becsüle
tes teljesítéséről nem szaval kö
zöttük senki. Hisz elvük: sok 
fizetés, még több szórakozás és 
pihenés és mentői kevesebb 
munka. Mióta van ez igy? A 
mióta Marx és Lasalle eszméi ha
zánkba is befurakodtak s meg
fertőzték az egészséges, keresz
tény magyar társadalmat, kivált 
a sokat szenvedett munkásosz
tályt. Nekik egyszerre megváltást 
hirdetett a szó: Jogot a nép
nek! De legfőkép az 1918. évi 
őszi forradalom óta jött divatba 
ez a jog követelés. S a járvány 
terjed. A szegény, sanyargatott 
munkásokat nem lehet csodálni! 
A nyomor, az élet küzdelmei so
kak -szivében kelthetett igazságos 
tiltakozást, melynek aztán éles 
és durva szavakban adtak nem 
egyszer kifejezést. Végre nem 
tanultak annyit, értelmük, Ítélő
képességük nem élesedett any- 
nyira, hogy a vagyonos osztály 
egyes kinövéseit, túlkapásait el 
tudták volna választani a magán
tulajdon elvétől, melynek érintet
lenül keli maradni, ha a társadal
mat végromlasba dönteni, pusz
tulásnak kitenni nem akarjuk.

De a jogkövetelés hangos 
szava megszólal manapság még 
azok ajkán is, akik annak a híres 
őszi forradalomnak s egyáltalában 
minden forradalomnak ellenségei. 
A körülményekhez képest elég 
jó anyagi helyzetben levő urak, 
a kiknek nem sok panaszuk le
het a sors ellen, a melynek sze
szélyeit még nem is tapasztalták : 
tele torokkal kiabálják egy-egy 
jóétvággyal eltöltött ebéd vagy 
vacsora után, amikor a jó bor a l 
rí} elvet is megoldja, hogy jogot 
és pedig minél több jogot kell 
adni minden kisembernek s a 
középosztálynak, mely utóbbi 
húzza a legnehezebb igát. A kö
zéposztályba tartozó ezen urak- ! 
nak abban határozottan igazuk 
van, hogy a társadalmi réteg, a 
melybe tartoznak, manap sokkal 
rosszabbul áll anyagiakban, nem 
sokára tekintély dolgában is, 
mint a valamikor szegény, sőt 
nyomorral küzködő munkás- és 
toldmives osztály. A gyárimun- , 
kások hangos követelései jobb 
lakás és több munkabér tekinte
tében ritkán erednek az igazsá
gosság, vagy csak a velük szem- i 
ben követendő méltányosság 

tiszta forrásaiból, hanem a soha 
ki nem elégíthető, telhetetlen 
pénzszomj és élvezetvágy su
gallta azokat. Láttam békében a | 
fővárosban gépgyári munkások 
lakásait, figyeltem gyermekeiket, 
akiket tanítottam két esztendőn 
keresztül: s mondhatom, hogy 
olyan jólétet a sokat irigyelt 'fa
lun. tehetős gazdáknál is ritkán 
tapasztaltam. Nekem, a főiskolát 
végzett, akkoriban már 8 éve pá
lyámon működő úriembernek 
olvan lakásom és ellátásom nem 
volt, mint a legutolsó gyárimun
kásnak, pedig naponként reggel 
hattól este hétig robotoltam, a 
közbeeső ebédidőt leszámítva.

Szóval a középosztálynak van 
oka panaszra, követelhet, sőt kö
veteljen is jogokat, melyekből 
kevesebb jut már a szellemi pro
letariátusnak, mint a fizikai mun
kásságnak. De ne aiacsonyodjék 
le a tudatlan tömeg színvonalára 
s hangos szóval ne követeljen 
csupán jogokat ott, ahol köte
lességek is vannak. Szó sincs 
arról ugyanis, hogy minden em
bert megilletnek bizonyos termé
szeti és polgári jogok. Vaj on ki 
tagadhatná ízt? Hisz ez a ke
resztény tanításból is következik. 
Az ember nem kis gépezet, ha
nem öntudatos iény, aki nem 
csak arra van hivatva, hogy má
sok rendelkezzenek vele és hasz
nálják fel céljaik elérésére. Az 
embernek joga van ahhoz, hogy 
Isten adta tehetségeit a maga, a 
társadalom és a haza javára fel
használja. Jog nélkül elképzelhe
tetlen a családi élet, a társadalmi j 
és politikai berendezkedés. Ez a 
kereszténység tanításának fogla
lata, valódi értelme az emberi 
jogokról.

Ezt a tanítást célszerű hangoz
tatni főleg azokkal szemben, akik 
mindig arra szeretnek hivatkozni, 
hogy a kereszténység megnyir
bál a a jogokat. Mindazonáltal 
vigyázzunk, hogy a jogi kérdést, { 
a jogkövetelést és a jogkiterjesz
tést ne egyoldalúan kezeljük. 
Nem csak jogaink, hanem köte
lességeink is vannak. Sajnos, 
szomorúan tapasztaljuk, hogy 
ezen kötelességekről keveset Ír
nak és még kevesebbet beszél
nek. Pedig hiaba van minden 
jog, ha kötelességérzet nincsen; 
célta an minden jogkiterjesztés, 
ha azok, akik jogokat követel
nek, elutasítják maguktól a kö
telességek elvállalását. Meghitt 
családi élet, jól rendezett társa
dalmi és állami élet el sem kép
zelhető, ha csak nem azon ala- j 
pon, hogy mindenki kötelessé
gét lelkiismeretesen teljesiti.

Cserta János.

Kis számok — 
súlyos terhek.

Az elmúlt hét folyamán azok, 
akik általános kereseti adót fizet
nek, megkapták legnagyobbrészt 
a községi elöljáróság fizetési meg
hagyását, amelyben közük az 
1924 évi aranyban megállapított 
általános kereseti adó összegét.

Ez a kereseti adó az első, 
amely aranykoronában kerül az 
adózó polgárság kezébe és kü
lönösképen hatnak a kis számok, 
amelyek azonban a valóságban 
súlyos terheket rónak a közön
ségre.

Az általános kereseti adóalap, j 
amelyet a pénzügyigazgatóság is . 
mint ilyet elfogadott 1.589 92T— : 
arany korona, ami a mai 17.000- I 
szeres szorzószámmal számítva 
több mint 27 milliárd papir- 
korona volna.

Az általános kereseti adó en
nek az összegnek 5 százaléka, | 
vagyis 79490’05 arany korona, 
papirkoronában 1 351 432 850 K.

A mi teliát arany koronában 
nagy számokhoz szokott fogal
munknak alig tűnik fel, papír 
koronában már hatalmas össze
get tesz ki és gondolkodóba ejti 
az embert, hogy ugyan miből 
fogia kifizetni az agyonszanált 
és pangó ipar és kereskedelem.

Az adókivetés ellen igen sok 
a panasz, a melyek közül mi is 
láttunk igen sok jogosultat. Kis j 
egzisztenciák, akik a nagy drá- , 
gaságban alig, hogy tengődnek, 
7—800 000, 1.000.000 K-ás adó
gondot is kaptak a nyakukba és 
kétségbeesetten futkároznak se- | 
gits tgért, orvoslásért. 
Vannak aztán panaszok, hogy az 
aranykoronás kivetés 50—100" °- 
kal nagyobb mint a békebeli adó 
volt, amikor természetesen sok
kal jobbak voltak a kereseti vi
szonyok. Ezek a panaszok szin
tén általában jogosultak és an
nál inkább szembetűnőbbek, mert 
a mostani kivetés végösszegben 
valamivel több csak, mint az 
1916. évi hasonló adók 50"o-a.

A hiba valahol az arányosítás
ban lesz keresendő, mert jóval 
kevesebbnek kellene lenni általá
ban a mostani adónak egyénen- 
kint is, mint 1916-ban volt.

1916-ban ugyanis az 1. és III. 
osztályú kereseti adó felelt meg 
körülbelül a mostani általános 
kereseti adónak, ennek a kettő
nek a végösszege pedig 135 527 
korona 20 fillér volt. Ez a szám, 
hangsúlyozzuk, csak körülbelül 
felel meg a jelenlegi adónak, 
mert a mostani egészen uj rend
szeren épült fel, azonban az arány 
kiszámítására alkalmas.

Legsúlyosabb azonban a most 
kézhez vett kivetésben az, hogy 
annak 75" lt-a fizetendő egyszerre 
be, ami többé-kevésbbé annak is 
gondot okoz, aki már fizetett az 
idén a múlt évi adóalapon vala
mit, mert hiszen a tavalyi adó j 
nagyon messze van az idei sú
lyos terhétől.

Előreláthatólag igen sok feleb- | 
bezés fog a pénzügyigazgatóság
hoz kerülni, mert igen sok állí
tólag aránytalan emelés történt a 
szakérdekeltségek javaslata után 
hivatalból.

Három grácia., — Mintha álom 
volna ... — Érckövy Károly bú
csúja: a «Kornevillei harangod
ban. — Mézeskalács. — Földváry 
Sándor bucsufellépte. — Üzenet 

Fehér Gyulának.
C. Lo mbar dió és A. Willner 

egy lehetetlen szövegű operettje 
mint egy tátongó lyuk, melynek ' 
színes keretet adott Lehár fülbe
mászó, kitűnő hangszerelésü mu

zsikája tartalmat pedig a rend, 
zes sok-sok ötlete és a mű • 
szék táncos jókedve. Ez a <h< 
rom grácia. Látványossá^ tűK 
és trikó nélküli fürdőkosztümök 
ben, virághinta a közönség fe 
fölött, virágeső, majd apacstánc 
java es egy-két móka a hatá 
vadászat sikerült eszközei három 
zsúfolt házat vonzottak és -C 
közönség határozottan jól mula* 
tott. Csak a szegény magva- 
kultura az ugyan nem ment % 
lépéssel sem előbbre, pedig a 
színházakat valamikor azért éoi- 
tették tudtunkkal.

A színészek tudásuk legjavát 
adták s amit tátiéban, énekben 
és rendezésben kívánni lehetett 
semmit sem mulasztottak. Az est 
legforróbb sikerei Szigethy és 
Károlyi Vilmos táncai körül ala- 
kultak.

♦

Hétfőn Erdélyi < Mintha álom 
volna ...» c. kedves meséjü és 
szép fülbemászó operettje került 
színre — sajna ! — üresen tá
tongó páholyok és nem túl tö
mött nézőtér előtt Csodálatos! 
Mintha fürdőruhás pikantériában 
több szellem, több eredetiség, 
nagyobb, értékesebb művészet 
lenne, mint egy tehetséges színész
szerző magyar vonatkozású mű
vében. Úgy látjuk, lejárta magát 
az irredentizmus haza-hazatérő 
halvány fénysugara is. És inkább 
a külföldi, vérpezsdítő, lenge 
nyári hacacáré kell.

Gyöngyösi—Földvári-pár ko
moly, szép játéka. Erdélyi mókái, 
Károlyi sikkes tánca, Érckövi 
méltóságteljes megjelenése egy
től-egyig méltatásra talált a fel- 
felujjuló tapsorkánban.

*

Kedden este a < Kornevillei ha
rangok bán búcsúzott Érckövy 
Károly Gáspár apó szerepében. 
Zsúfolt ház. jött el a kiváló jel- 
lemszinészt búcsúztatni és az 
egész estét virág és szűnni nem 
akaró taps jellemezte. Érckövy 
jól megérdemelte a közönség 
szeretetét. Egyike a színtársulat 
azon tagjainak, akik a szerepben 
egy megoldásra váró művészi 
feladatot látnak és mindenüket 
beleadják a színjátszásba. Érc
kövy Gáspár apó ja minden moz
zanatában meg van játszva. Ön
tudatos művész és minden szava, 
minden mozdulata ebből fakad. 
A sikere is nem véletlen, hanem 
az öntudatos j rték biztos ered
ménye. Hangja, különösen szép 
beszéde és játéka az érzelmek 
minden skáláját hűen, termesze 
tesen adja vissza.

Földvári, Gyöngyösi, Szigethy 
és Erdélyi Mihály a régi jók vol
tak. Szency Mária Jean-ja elra
gadó volt és ha még egy szép
ségverseny lenne Mohácson, biz
tosan mind a három dijat ő 
vinné el.

♦

A <Mézeskalács»-ból talán leg
szebb volt a mézeskalács. Igei’ 
szép piros mézeskalács szivek. 
Cifrák olyanok, hogy igen tetsz
hettek a karzati lányoknak. A da
rabra jellemző, hogy az első fel
vonás után csak döcögve, nehe
zen indult meg a taps és az is 
a szereplőknek szólt, különösen 
a búcsúzó Földváry Sándornak. 
Ernőd Tamás nem igen ismer
heti a magyar parasztot, vagy ha 
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igen, hát — rosszul. Nincs ab
ban egy jól megrajzolt alak. Csu- 

karikatúra, ahogy a budapesti 
^ivéházak márványasztalánál kép- 
" ik el a vidéket. Földváry Sán
dort szebb szerepben is láttuk, 
ímelvben jobban kidomborodha
tó művészete s bucsuzásul in- 
/dib mást ajánlottunk volna 
neki hogy emléke az maradjon, 
a minek a két szezon alatt meg
ismertük.

y mohácsi közönség haladat
lanságára vall, hogy egy szál vi-

• sem kapott az, akit annyi* 
.‘70r és oh melegen ünnepeltek 
..{tékáért. Kiélesitette ezt a hiányt, 
hogy Gyöngyösi Mari ép ezen 
az estén kapott egy gyönyörű 
csokrot, amiben viszont a kö
zönség megrendezett csínyt vélt 
felfedezni és a következő felvo
nás első jelenésénél Földvárynak 
ecv valóságos, szűnni nem akaró 
vastapsot adott.

Gyöngyössy különben talán 
sohasem volt oly szép, mint ezen 
az estén. Szigethy Nusi kitűnő 
pesztonka volt, de szerepe is 

talán a legjobban van megraj
zolva az egész darabban. Szi
gethy Bandi nehéz szerepet ka
pott az udvari bolondban, amely 
minden tudását igénybe vette. 
Az est legszebb alakja a szüle 
volt: Markovics AAargit, aki a tö
kéletesség legmagasabb fokán 
adta az anya érzelmeit vissza. 
I gyed Lenke, Erdélyi Mihály és 
Károlyi Vilmos mókái tartották 
jókedvben a publikumot.

♦

A karszemélyzet jutalomjátéka 
teknikai okok miatt elmaradt és 
ma, vasárnap délután fél 4 óra
kor lesz, megtartva. Ajánljuk a 
közönség jóakaratu figyelmébe.

♦

Fehér Gyula ugylátszik vala
miért összekülönbözött mohácsi 
kollégáival, mert máskülönben 
el sem tudjuk képzelni azt a le
hetetlen kritikát, amellyel a vi
déki színészeket lekapta. Higyje 
el nekünk, hogy mi igazán szív
ből megbecsüljük Thália vidéki 
papjait és papnőit, akik nélkülö
zések között szolgálják a művé
szet ügyét. A pestiek lelkesedé
séről pedig ne beszéljen. Hiszen 
szinte mesébe illő összegeket 
követelnek művészetükért, amiből 
látszik, hogy jobban hevíti, lel
kesíti őket a pénz, mint a mű
vészet.

*
Vasárnap délután fél 4 órakor 

a kardaíosok juíalomjátéka. A 
jövő szinésznemzedéket segíti ki
bontakozni mindenki, aki ott lesz.

Mohács társadalmi és közéleté
nek- nagy munkásságu tagja : dr. 
larnay Károly közgazdasági iró, 
volt mohácsi ügyvéd f. hó 11-én 
é.étének 71-ik evében örök pihe
nésre hunyta le a szemét.

Mohács egy fiával kevesebb van 
azok közül, akik ezt a várost 

szerették, dolgoztak érte és hittel- 
hitték, hogy ennek a dunamenti 
uagj múltú helynek jövője is lesz 
Még nem is oly régen hoztuk 
Írásait, amelyeknek minden gon
dolata, minden szava fiúi szere
tettel csüngött szülővárosán és egy 
szép múltról beszélt nekünk éb
resztve, költögetve a mi elcsüg
gedni kész hitünket a jobb es 
szebb jövő után.

Mely meghatottsággal vettük 
halála hírét és velünk együtt mind 
azok, akik vele cgyivásunk ismer 
ték és szerették.

Mar fiatal korában feltűnt ki
tűnő eszével es irodalmi munkás 
sága is el smeiést aratott es több 
dijat is nyert munkáival.

Mint ügyvéd Mohácson kere
sett elhelyezkedést és mint ilyen 
a társadalmi életben is nagy sze
repet vitt. Abban az időben a 
színház nélküli Mohácsnak ő ren
dé ett nagysikerrel szinmüvelődési 
előadásokat megosztva munkás
ságát és szeretetét a Kaszinó és az 
Iparoskör között. Alkalmi darabot 
is irt „Bank-bán költője" címmel.

Mohács rendezett tanácsú vá
rossá való alakulásáért rLegyen 
Világosság" c. írásával abban az 
időben még ő indította meg a 
mozgalmat es sokáig legszorgal
masabb munkása volt az eszmének.

A Szinpártoló Egyesület is az 
ő eszméje.

Mohácsról való távozása után 
a Közgazdasági Lapokat szerkesz
tette, amíg csak betegsége ágyba 
nem döntötte.

Mohácsra még betegen is küldte 
írásait és figyelemmel kisérte állan
dóan a mohácsi eseményeket.

Hűit tetemét f. hó 13-án dél
után helyezték pihenőre a rákos
keresztúri temetőben.

— A pécsi egyházmegyei 
kinevezések, áthelyezések. A 
pécsi megyéspüspök egyházme
gyéjében a következő dispozició- 
kat eszközölte : A Komócsy István 
kanonok lemondása folytán üre
sedésbe került emericanumi igaz
gatói állásra Peer Viktor pécs- 
budai külvárosi segédlelkészt ne
vezte ki. Cserfa János segéd 
lelkészt Babarcról 1 limesházára, 
Falud i Ferencet Nagyn váradról 
Mágócsra helyezte át. Uhl Antal 
ujnűsést Bakócára, Gyenis Vilmost 
Villányba, fiabei Vincét Szajkra, 
Pinty Bálintot Nagynyárádra ren
delte ki segédlelkésznek.

— A MANSz tagjai felkéretnek, 
hogy péntek délétán 5 órára, az 
Ipartestületben a szővőtanfolyam 
ügyében, jöjjenek össze.

— A Petőfi gárda kölkedi ki
rándulása múlt vasárnap elmaradt, 
mert az épen szabad Erdélyi szín
művész néhány társával rándult 
le Bár a gárda minden előkészü
letet megtett, de tekintve a mű
vészek iránti kötelességet lemond
ták az előadást és átengedték az 
estet Erdélyinek. Ma mennek le 
műkedvelőink örömmel várják 
őket, kocsit küldenek értük, gaz 
dag lakomat is Ígértek nekik. Meg
ható Kölkednek ez a lelkes kultur 
támogatása.

A 10-es honvédek hadba- 
vonulásának tiz éves évfor
dulóját a bajtársi szövetség va
sárnap ünnepelte meg Pécsett 
egész napos ünnep keretében. Az 
ünnepség tábori misévei kezdődött 
a pécsi alsó sétatéren, amelyet 
Bencze Ernő az ezred volt tábori I

lelkésze mondott. A tábori misén 
megjelentek a katonai, vármegyei 
és városi hatóságok képviselői, 
valamint az o2-es és 69-cs ‘ezredek 
bajtársi szövetségeinek kiküldöttei. 
A tábori mise végeztével Kovács 
ny. ezredes tartott megkapóan 
szép beszédet az ezred harctéri 
hőskorából Megkoszorúzták a 
hősök emléktábláit este pedig 80 
terítékes bankett volt a külvárosi 
kath. körben, amelyen a fcörö- 
szöntök egész sora hangzott el 
A I olgári Daloskör a bankett alatt 
szebbnél-szebb dalokat énekelt.

— Koszorúcska. Kovács tánc
tanár nívós tánciskolája folyó hó 
1 <-én, vasárnap fejeződik be, ami 
kor este az Iparos Olvasókör 
nagytermében koszorúcskát ren
dez. A koszorúcska tekintve, hogy 
egész nyáron tánccal egybekötött 
mulatság nem volt fényes sikerű
nek ígérkezik. Kezdődik este 8 
órakor és tart reggel 4 óráig. A 
zenét az Iparoskor kiváló állandó 
ci .ányzenekara szolgáltatj i

-• Rádiót kap Mohács. A M. 
P. 1. központja leirt az itteni ki
rendeltséghez, hogy hajlandó rádiót 
felszerelni, ha hét millió koronát 
előlegez a beruházásra. A kiren
deltség felhívja az érdekelteket, 
hogy ez ügyben a tárgyalást mi
előbb kezdjék meg akár telefonon 
(143) vagy személyesen. Ezzel 
Mohács bekapcsolódna a vilag- 
forgalomba.

Az a bizonyos gyilkosság. 
A Dunavidék egy tévedésen ala
puló hírünket jónak latja a lap 
szerkesztése ellen kicicomázva fel 
használni. Velük nem akarunk 
vitázni, de olvasóközönségünk tá
jékoztatására mégis közölnünk 
kell, hogy azt a hirt lapzártakor 
kaptuk, amikor már nehez utána
járni és ellenőrizni. Ilyen tévedések 
sokkal nagyobb országos lapok
nál is előfordulnak és ezen csak 
az ily kákán csomózó, de a maga 
hibáit es bűneit elfelejtő akad fel. 
Ha mi is annyira hibák után bön
gésznénk megkérdezhettük volna 
a múltkoriban, hogy miért ollóztak, 
ki a mohácsi fogadalmi te nploni- 
ról szóló tudósítást szóról-szóra az 
l’j Nemzedékből ? Mohácsi ese
ményt mohácsi újság a budapesti 
lapból nvir és akkor ők beszélnek 

. újságírásról! . . . Egyébként mint 
l értesültünk nyomozás folyik az 

irányban nem e gyilkosság történt 
mégis, meri ebben még a hatóság 
sem bizonyos.

— Szövőtanfolyam. E hó 
16-án kezdődik a MANSz három 
hónapos tanfolyama. Jelentkezők 
felvétetnek még. Minthogy ez az 
aga a háziiparnak teljes megél
hetést biztosit hadiözvegyek, árvák, 
de bárkinek is ajánljuk, aki dol
gozni akar a nemzet restaurácios 
nagy munkájában.

— Szünetel a lakáshivatal. 
Dr. Fazakas Péter áilamrendőr- 
segi fogalmazó 4 heti szabadságra 
utazott el. Távolléte alatt a lakás
ügyek vitele szünetei.

— Rendőrségi sajtóosztály 
felállítása, csupán napok kérdése, 
igy módunkban lesz minden ügy
ben, a leghitelesebb forrásból, a 
tények alapján hírein'.et meg
szerezni.

Szélsebesen repül 
Tengerek sirálya 
Tettnigg ser a sörök 
Qyözhetlen királya.

— A MANSz elszámolásáról 
jövő számunkban referálunk.

Vakmerő lólopások. A régi 
romantikus betyár világ emlékei 
kisértenek ezúttal azonban a való
ság kémével. Úgy látszik a demar
kációs vonal nem pusztán testvé
reinket rabolta el tőlünk, de ennek 
segítségével, a fekete hegyek húséi 
meg a megmaradt részek vagyo
nára is éhezik Folyó hó 7-én éjjel 
1 órakor Peszt Henrik borjádi 
lakos istállójából ugyanakkor, 
ugyanott Vukovics Bogolyubtól is 
egy e8V pár lovat és két pár ló
szerszámot raboltak el, ismeretlen 
tettesek. A kar 30,000 000 korona. 
De még idejük maradt Rausch 
János pincéjébe betörni, onnan 
kenyeret, bort és egy korsót lopni. 
A nyomozás megállapította, hogy 
a tettesek Ivándárdánál léptek 
SHS területre magukkal vive a 
rablott lovakat is. Dicső nemzet, 
melynek ilyen hős fiai vannak

— Az uj fogyasztási adók. 
A pénzügyminiszter aranyalapra 
helyezte a fogyasztási adókat, 
amelyek Mohácson a 17 000 
szorzószám szerint igy alakultak : 
Bor 1 lt. 1870 K, 1 marha 170 000 
K, 1 borjú 25 000 K, l juh vagy 
kecske 10 200 K, 1 bárány 20.400 
K, 1 süldő 25.500 K, 1 sertés 
34 000 K, hús kg-ként 510 K, 
szalámi kg. 17000 K. Ez az uj 
adó aránytalanul nagyobb lévén 
a reginél érezhetően fogja emelni 
az urakat.

Nagy sikerrel záródott le 
a népszövetségi kölcsön bel
földi jegyzése. F. hó 9-én zárták 
le a népszövetségi kölcsön bel
föld; jegyzését, amely kitűnő ered
ménnyel végződött Baranyából 
említésre méltó a Pécsi Egyház
megyei Takarékpénztár 7000 dol
láros jegyzése. 
Tettnigg bácsi Jó bácsi, 
Jíem hiába mohácsi, 
jem ő nem sokat papol: 
ájancm ió söröket csapol.

— Földrengés. Kedden dél
után 5 óra 25 perckor élénken 
eszlelhető földrengés volt Mohá
cson, amely 1—2 másodpercig 
tartott. A lökés ereje egyes helye
ken elég erős volt, a telefon köz
pontban például a kapcsoló szek
rény megingott. Az üzletekben az 
üveges áruk hallhatóan csöröm
pöltek. A földrengés iránya észak
dél a megfigyelések szerint. A föld
rengés kart nem okozott.

— A pécsi 6-os ezred láza
dása ősszel főtárgyalásra kerül. 
Gerö Mihály hadbíró százados 
terjedelmes vádiratban foglalkozik 
az 1918 első lázadásával és ennek 
részletes ismertetése után vádat 
emel Takács Mátyás, László Já
nos, Hahn Károly, Hajck Vencel, 
Keblics Antal és Bukovszki Antal 
volt pécsi honvédek ellen, 
mint akikre a részvételen kívül 
gyilkosság is bizonyul és kötél 
altali halált kér ellenük. Azonkívül 
még 21 polgári egyén ellen is 
emelt vádat.

— Tornatanitó helyett test
nevelési tanár. A kultuszminisz
ter elrendelte, hogy a középisko
lákban az eddig használt „torna- 
tanitó" cim helyett a jövőben 
„testnevelési tanár" cim használ
tassák.

— Rendelet készül a hazárd- 
játékosok ellen. Az elszaporodott 
hazárdjáték komolyabb lépésre 
készteti a hatóságokat. A belügy
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minisztériumban beható tanácsko
zások folynak, amelyek hatható
sabb eszközök alkalmazásával kí
vánják apasztani a.hazardjátékokat. 
A notórius kártyásokat dolog ház
zal, súlyos fogházzal fogják bün
tetni, sőt súlyosabb esetekben a 
letartóztatás is foganatosítható lesz.

— Lám a Balkán. A szabad
kai rendőrkapitány rendeletet adott 
ki, melyben a közönség egészsége 
érdekében megtiltja reggel < óra 
után az utcák söprését 100 dinár 
a rendelet ellen vétők taksája, de 
100 dinárért nem adnánk, ha ezt 
a rendeletet eredetiben megkap
hatnánk. Elküldenénk az elöljáró
ságnak Mohácsra, tekintettel bal
káni eredetére bizonyosan meg
szívlelné, hogy lehet máskor is, 
nemcsak délelőtt 10 órakor seper- 
tetni. Talán még arra is gondolna, 
hogj- a rendőr necsak a szenny
vizet kiöntő cselédet lássa meg, 
hanem a porruhát az ablaknál a 
járókelők szemébe rázó cselédet 
is, meg a síkon legeltető tarnócai 
bojtárt, meg a deáktéri fasorban 
fedeztetési állomást rögtönző ka- 
nászgyerekekct, meg a sok-sok 
más megeket is.
£ — Talált gyűrű. Egy női gyűrű 
találtatott. Igazolt tulajdonosa át
veheti a kiadóhivatalban.

— Lólopás Virágoson. Jahoda 
József szíjgyártó Kersics Jánossal 
a siklósi vásárra indult vasárnap. 
A szakadó eső elől a virágosi 
csárdába tértek, ahol azután éjjelre 
is megpihentek. Ejfél tájban a 
kocsiszín alatt alvók, lódobogásra 
ébredtek fel A felocsudás pillana
tában nem ismeive fel a helyzetet, 
nem is kísérelték meg, a rablás 
megakadályozását igy azután si
került a tolvajoknak egérutat venni 
és Magyarbóly felé szökni, Jaho- 
dától és Kersicstől elkötött cgy- 
egy lóval. A másik 2 lovat, mely 
szintén ott pihent, mar azután 
nem vihették magukkal. A káro
sultak meg az éjjel bejelentettek 
a lopást a magyarbólyi csendőr
őrsnek. ahol a nyomozást folya
matba tették. A tolvajok több mint 
bizonyos, hogy kóborcigányok 
voltak, akik tudták, hogj’ Pélnio- 
nostoron hétfőn vásár lesz és igy 
a demarkáción túl fekvő Monos
toron könnyen értékesíthetik a 
lopott lovakat. Nem ártana, ha 
fokozott erő és eréllyel lépnének 
fel a határon sátort verő rablás
ból élő karavánnal szemben, mert 
félő, hogy a nyugalmat is, nem 
csak a vagyont vnszélyeztetik.

— Vetőmag hitel a baranyai 
gazdáknak. A baranyai közsé
gekből egy gazda küldöttség járt 
Budapesten a földművelési minisz
ternél s kérték, hogy a kormány' 
vetőmag hiteléből a rossz termés 
által sújtott baranyai községek is 
részesüljenék. A miniszter 2 mil- 
liárdot engedélyezett Baranyának 
és háromszor meghosszabbítható 
92 napos váltókra adják kontin- 
gálva a sújtott községek között. 
Az elosztást a főispán vezetése 
alatt álló bizottság fogja végezni.

— Az elüljáróság közlései: 
Mohács nagyközség forgalmi adó 
ügyosztálya ez utón hívja fel azon 
szatócsokat és kisebb kereskedő
ket, továbbá korcsmárosokat, 
hentes- és mészárosokat, hogy 
azok, akik általános forgalmi adó
jukat átalánj- összegben óhajtják 
leróni, ebbeli kérelmüket e hó 
24-ig a forgalmi adó ügyosztály
nál nyújtsak be, ahol e kérvénj ek 

még e hó folyamán le fognak tár- : 
g\ altatni.—Az elmúlt idő alatt több
ször előfordult, hogy egyesek fa 
eladásokat eszközöltek s miután 
az erdőgazdaság s az ezzel kap
csolatos valamennyi mellék haszon 
vétele — illetve abból származó 
bevételek forg. adó kötelesek, e?t 
a körülményt bejelenteni és a forg. 
adót leróni elmulasztottak, ezért 
súlyos büntetés érte az adózó 
polgárokat. Mindezek kiküszöbö
lése végett figyelmezteti a forg. 
adó ügyosztály mindazokat, akik 
fát adtak el, vagy ezután adnak 
el, hogj’ ezt a körülményt a for
galmi adó osztálynak esetről esetre 
jelentsék és a forgalmi adót ebből 
eredő bevételük után rójják le, 
— nehogj’ egyszerű tudatlanság
ból is valaki az adó rövidítés vét
ségébe essék, mert ebből eredőleg 
károsodás az államkincstárt, érzé
keny büntetés pedig ismét csak 
az adózó polgárokat érheti

Riska a pult mögött. Vil 
lányban van egy nagyon előzé
ken j’ és udvarias kereskedő, vele 
történt meg a napokban a követ 
kező mulatságos történet. A pult 
alatt foglalatoskodva, hallotta, 
hogy kinyílik az ajtó és nagy 
szuszogással jön be egy „kund- 
schaft", akit abban a hiszemben 
hogy az asztmás „frákádi" jön, 
„Kezeit csókolom, jó reggelt kivá
rtok, mivel szolgálhatok14 üdvöz 
lettel köszöntötte. Erre az udva
rias köszöntésre egy erőteljes 
„Mu u u “ volt a felelet, mire a 
kereskedő felnézett és megrökö
nyödve állapította meg, Iiogy a 
Kundschaft nem más, mint egy 
szimentbáli tehén. Rémülten me
nekült ki a hátsó kis ajtón, hogy 
segítséget hozzon. Ezalatt a ven
dég terepszemlét tartott a boltban 
és az ott levő kabkávéból nyugod
tan elkezdett reggelizni, majd ezt 
megunva, más után nézett. Való
színűleg az Uhu kávé skatulyán 
levő baglyok érdekelték, vágj’ 
tudva azt, hogj’ a kávéhoz pót
kávé szükségelteik, fel akart 
mászni a pultra, hogy egy pár 
skatulyával bevásároljon, de itt 
elérte a végzete, mert a pult közé 
szorult a honnan csak nehezen 
bírták kiszabadítani. Szegény tehén 
akinek az ijedségen kívül semmi 
baja sem történt, most a jászol 
mellett kérődzve álmadozik az ő 
életében a legfényesebb napról és 
az elérhetetlen Uhu kávéról.

— FIGYELEM! Ha 
részletre olcsón és jól 
akar vásárolni, úgy for
duljon bizalommal a 
STERN TESTVÉREK rö- 
fös- és divatáru üzletébe.

A Mohácsi Társaság * 

szépségversenyének 
eredményei:

A legszebb asszony:
/. dij : DOSLER MÁRKNÉ

II. dij: WOLF ÖDÖNNÉ 
Hl. dij: KRAMER JENÖNÉ

A legkedvesebb asszony: 
/. dij: P. WANKE FERIKE 

II. dij : NAGY MIKSÁKÉ
III. dij: id. KRAMER SÁNDORNÉ

A legfessebb asszony:
/. dij; WOLF ÖDÖNNÉ 

H. dij.: BARTHA LÁSZLÖNÉ 
III. dij: EREUND IMRÉKÉ

A legszebb leány:
l.dij:  BÁDER ILI

II. dij' NAGY MÁRIA
III. dij PORGÁNYI MAGDA 

A legkedvesebb leány: 
/. dij. RAJZ ERZSI

II. dij: NAGY MÁRIA 
III. dij : KLEIN BÖSKE

A legfessebb leány:
I. dij : KÁL DÓR ERZSI
II. dij: SCHMIDT ELLA
III. dij-. NAGY MARIA

A legszebb színésznő:
Nyertes: SCARRY MARGIT

A legkedvesebb színésznő:
Nyertest SZEN’CY MÁRIA

A legfessebb színésznő :
Nyertes: KELEMEN GIZI

A színházi szezon végével a 
Mohácsi Társaság is bejelen

tette megszűnését. Amikor elbu- 
csuztatjuk, mi is csak azt mond
juk, amit ők is írtak : fiatalembe
rek törekvő vállalkozása volt, a 
melyet a mohácsi közönség elis
meréssel honorált és ha csak 
egy porszemnyit is is segítettek 
felrázni Mohács publikumának 
nemtörődömségét, — nem hiába 
dolgoztak.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi aug. hó 8-től 
1924 aug. hó 14-ig. Születések: 
Katona Ilona, Cselinácz Mátyás, 
Boda .Anna, Beck Adám. Házas- 
ságkötések: Keresztes Lajos és 
Vorisek Ilona, Jaró János és Sze
kér Róza. Halálozások : Cselinácz 
Mátyás 3 napos, özv Bodahelyi 
Józsefné 74 éves, Gjőrfíy Már
tonná 72 éves, Jaksics Mária 12 hó
napos, Kunovszki István 6G éves, 
Horváth Pál 84 éves.

Dunagözhajózási Társaság 
Villaniostelepi A. C. — ^Testvé
riség S. C. > 4 : 0 (3: 0). A sport
egyesületeket ugylátszik üldözi a 
balszerencse, már három vasár
nap kényszerültek esős és sáros 
időben megtartani mérkőzéseiket. 
Különösen rossz időben folyt le 
a Testvériség mérkőzése, melyet 
a sportszerető közönség esernyők 
alatt állva nézett végig.

A Testvériség csatársora és az 
uj centerhalf: Kozma szépen ját- j 
szottak, eredményt azonban a I 
síkos pályán az erős DVAC vé
delemmel szemben elérni nem 
tudtak. Nagyon jó volt Führer, 
kinek gyors, fürge mozgása jól 
érvényesült — a többiekre hát
rányosan ható — rossz pályán. 
A Testvériség a második féildő 
első 10 percében teljesen leszo
rította a DVAC-ot kapujához. A 
mérkőzést 13 perccel előbb kel
lett abbahagyni a szakadó eső 
miatt. Diamant biró jó volt.

«►

Minduntalan beleütközik az 
ember a nagy pózzal, bizonyos 
szakértelmet mimikázó arccal oda
vetett «tréner kellene!» frázisba. 
Csodálatos dolog, hogy olyanok, 
kik ezelőtt két-három évvel még 

nem is tudták hogy .trénet. 
létezik, most a nélkül, hogy tud 
nák mi is a tréner teendője mi' 
csoda horribilis pénzbe kerül 
kardoskodnak a tréner mellet’ 
Pedig ha tudnák, hogy analf/ 
bétákból az sem csinál jó 
kost, hogy primadonnákkal ei 
van látva mindkét egyesület ro 
gyásig, kik között van határo 
zottan pár tehetség, de akik - 
ha a legjobb tréner foglalkozna 
is velük — nem válnának máról 
holnapra válogatott játékosokká 
mint a nagy elméleti sportsman- 
nek elképpzelik. Hatalmas költ- 
séggel lehetne ugyan pár játé- 
kost alaposan kiiskolázni és a 
csapat összjátékát kicsiszolni, de 
ki biztosítaná az egyesületeket 
arról, hogy a betrenirozott játé
kos egy-két hónap múlva nem-e 
hagyná ott a kiadásokat viselő 
nevelőit? Es ha már mindenáron 
kell az a tréner, — van itt elég 
kiöregedett játékos, kik ha nem 
is tudnak annyit, mint egy profi 
tréner — de a mohácsi viszo
nyokhoz mérten eleget. Hagyjuk 
tehát a nagy hü-hót és nagyzo- 
lást, a trénerre szánt pénzt pe
dig fordítsuk sokkal hasznosabb 
dolgokra.

♦

A Levente vendégei 17-én, va
sárnap a < Pécsi Iparos és Bőr
gyári T. C.», — 20 án pedig a 
«Pécsi A. C.» lesznek. Mindkét 
csapat teljesen kompletten jön 
és a «Levente* is a legerősebb 
összeállításban áll fel s igy mind
két napon izgalmas, szép játékra 
van remény. Mindkét mérkőzés 
pontosan 5 órakor megkezdődik.

n

Cs. J Köszönjük, besoroztuk. Igaza 
van csak röviden mindig, mert a közönség 
mindent akar tudni, de kevés az ideje 
hosszabb dolgokat olvasni.

Érdeklődő. Hazugság, hogy a lapot 
Fridrich ingven kapta (erre okiratok van
nak), hazugság, hogy ő volna az alapítója, 
mert ő csak hosszas kunyerálás és jó 
barátja Schrőder Béla elleni áskálódás 
után került később a laphoz. Ha azt akarja 
tudni, hogy kinek keli magát
úgy szívesen rendelkezésére bocsátjuk az 
1913-as évfolyamot, olvassa el azt a bün- 
halmazt és mondja meg aztán, hogy ki 
szégyelje magát' . . .

MANSz tag. Láthatja, hogy ott csak 
akkor szavalnak az iparsook felé, amikor 
voks felé kacsintgatnak. Az iparos asszo
nyok valóban gyönyörű akciójáról és 
nagy napjáról tiz sorban emlékeznek meg. 
Persze ezt keresztény asszonyok csinálták. 
Nézze meg, ha majd egyszer a liberálisok 
csinálnak valamit. Oldalak lesznek tele.

Laptulajdoncs és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR.

IlniseiadáN.
Nádor utcában levő házam 

eladó.
________ Biipp János

Eladó ház.
A ^irály-utcában két ház eladó. 
Érdeklődni lehet

özv. Sclimidt Károlyné
• téglagyárosnál.
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vidékeken 
ahol nincs jó ivóvíz, 
a mezei munkáknál, 
de utazásoknál is 
vigye magaval — hide
gen vagy melegen — 

Dúl *z»t
nevű kristálycukorral 
is édesített kávekon- 
serviinket, — Vérhas, 
hastífusz fellepese 
igy könnyen meg

akadályozható.

Kőbányai Polgári Serföző i 
es Szent István Tápszer

müvek Rtg.

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNE 
órás, ékszerész és látszerész 
Mö h ács, Király -utca 195. sí.

írfindennerr ü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák.

orresipteiők, borinerők, lázmérök nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvaltaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi árön.

f r

LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB

LEGOLCSÓBB
HARISNYÁK, KEZTYÜK, 
ÚRI- ES NŐI- DIVATCIK

KEK, RÖVIDÁRUK, 
SZABÓKELLÉK 

KÁUIMANN és STERN 
CÉGNÉL

• HOFFMANN-HÁZ telf. 36.

HALLÓ!
-rí csapolt barna 

gos sör. tízórai pörkölt 
kapha i ö

a Scháffer=szállodában.
I<sk‘ is órától

ú

HALLÓ!
<‘s-í vii/i-

vi r«-it 1 i

üivetien tegyen próbavásárlást!

Női szabok és szabónök 
figyelmébe!

Budapesti szabómester ki 
Parisból jövet Mohácsra 
örkezett legújabb (legmo
dernebb) szabást es mo- 
dellirozast tanít.

Az oktatás hétfőn 18-án 
az Ipartestiilet helyiségében 
d. u. 5 órakor veszi kepdetét.

jelentkezőket elfogad

Márton János
ipart, jegyző.

ELADÓ
DEÁK-TÉR 1257. SZÁMÚ HÁZ 

bővebbet

Wencz Károlynál,

SCHNELL JÁNOS 
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon ». MohÁCS. Telefon W.

Főpostával szemben.

Cznkorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

$
$

ALI
budapesti prímás x <* n ♦ * le rí i* ;*

HANGVERSENYEZ.

A m. t. közönség b. tudomására adom, 
hogy Gőzhajó-utca 1037, számú (Führer 
Nándor-féle) házban 

asztalos műhelyt 
nyitottam, hol mindennemű épület és bútor
asztalos munkákat vállalok. A n. érdemű 
közönség b. pártfogását kérve maradtam 

kiváló tisztelettel

FÜHRER JÓZSEF 
asztalé s Mohács.

t A MELTZER drogéria ?
6 x_______ 2 -21-1. - ■ . ®I
1
I

Kv
•

|a
♦
S

K
i
*f
|

* ...

tavaszi cikke :
iiarx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt

MARX-féle Borostyán p,aJ'0' 
Zománc

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

padlóbeereszto paszta.
Gyógycognac. likőrök e^ likőr

eszenciák.

Reklám árak! Tekíoa 128.

i 
i
*«

Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT író és varrógépét 

KEREKPÁRT.
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRÖT.

Kerékpár alkatrészek es villany- 
cikkek raktara.

Schaffer Károly
technikus.

Tejcsarnok megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy 
folyó hó 16-án a volt Márton-féle 
vendéglőben, Király-utca 961. sz. 
alatt

tejcsarnokot 
nyitok, hol az összes tejtermékek 
állandóan kaphatók.

A n. é. közönség szives párt
fogását kéri

mély tisztelettel

Zsilák Ilona.
liázeladás.

Rózsa-utca 343. sz. ház szabad 
kézből eladó. Bővebbet

a háztulajdonosnál.

(STUCCATUR) 
menyezet nádfonat bármilyen 

mennyiségben kapható 

Béregi György 
képesített kőmüvesmesterné. 

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

„Speciális44 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT 
illatszertárában

MOHÁCS, Király-utca.

Gépkötésliez tanuló
leányt felvesz

TASI ÉVA
Mohács, Rák-utca 1485.

jenyei dűlőben levő
3 holdas szőllő nagy 
gyümölcsössel, kaszá
lóval és 1 hold szántó
val eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
Nagynyárád község elöljáróságától.

Árverési hirdetmény.
Nagynyárád politikai község 

tulajdonát képező községi

korcsmaház
a nagynyárádi községházánál 
1924. évi szeptember hó 7 én 
délután 2 órakor nyilvános ár
verésen fog az 1925. évi január 
I-töl 1927 december 31-ig terjedő 
3 évi időre a legtöbbet ígérőnek 
bérbeadatni. Bánatpénz 1.000,000 
korona. Kikiáltási ár 5 q búza.

Feltételek a niajsi körjegyzői 
irodában a hivatalos órák alatt 
bárki altai bekinthetők.

oooooooooooo ooooooooocoocoocoooooooo 

Értesítés!
Van szerencsém értesíteni 

a n. é. közönséget, hogy 
HELLEk KÁt ffiÁN 

cipőraktárát 
átvettem és azt a saját üz
letemben tovább árusítom.

Kiváló tisztelettel

Pazaurek József
; cipészmester.
oooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOO 

rl'' •• • X* * • » AI uzifajat 
kemény, száraz minőségben 
legolcsóbban naiam szerez

heti be. 
Mérsékelt árak.

__ Bálint Miksa.

Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 400.000 K
Zab .... 320.000 K
Rozs . . .' • 375 000 K
Tengeri morzsolt uj 360 000 K
Árpa uj ... 360.000 K
Bab .... 420.000 K

Jó házból való fiú tanonc- 
nak, vagy kiszolgáló leány 

felvétetik
Vorisek Lajosnál.

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

TELEFON 127. tViQHACÓ. TELEFON 127.

G 
G 
G
G 
G 
G
G 
G 
G
G 
G 
G
G 
G

Férfi- és nőiszövet, lüszter és 
mosókelme, grenadin és ba- 

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

kendők,

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség! 
Olcsó szabott árak í

| Első Mohácsi Műszaki Üzem
| Deák-tér 143. Telefon 83.
1 Cégtulajdonos: SCHAFFER KÁROLY technikus.

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

iMH

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

MO H A C SJ_ Hl R L A P

Heti lisztarak:
Nullásliszt . . . 7600 K
Fözöliszt . . . 7200 K
Feher kenyerliszt . 6600 K
Barna kenyérliszt. 5400 K
Vörösliszt . . . 3600 K
Korpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 K

Forgalmi adóval együtt.

Vasárnap délután 
azaz augusztus 17-én 

csak a uber gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak A U 13 E R 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

I. rendű sásmentes
é fii!

olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

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

és pénztárca, rövidáruk.

I

•) 
•) 
•) 
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•) 
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•) 
•) 
•) 
d 
0 
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Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

2

2 üzletajtó külső 
belső szárnyakkal eladó I

Kossuth Lajos utca | 

Ugyanott 50- 60 sertésre 
hizlaló szállás bérelhető 

Teljes 

kovácsmühely 
berendezés eladó

Bővebbet
Hoffnianii Pál 

Lány csók, hsz. 50 

íjázeladás. 
Vadász-utca 373. szárny 

sarokház eladá

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

MELTZER EMIL
drogéria az Arany kereszthez
MOHÁCS. Telefon 28. I 
Szép és bájos arca lesz, 
szeplője. májfoltja eltűnik,haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát
Raktáron vannak továbbá:

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit

s az összes közismert arc és 
kézapoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár:
i Kölnivizekben és illatszerekben, 
k__________ ______ >

Eladó
egy bőrfedeíes hintó 

es egy homokfutó.
FS O L I C 5 K £ JENŐ 
kocsifényezó és kárpitos.

Kiválj jó bor. must, lej es szeszmerökbo 
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 orresiptetökból 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek. __

Jegygyűrűk, keresztelő es nászajándékokból 
nagy választék.


