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MOHÁCSI HÍRLAP
POLITIKAI ÉS TARSA9ALM" HETILAP.

A „burkus herceg"
Kerek e világnak legjóhi- 

szemübb népe vagyunk. Még 
sajog a seb, melyet rajtunk 
ütöttek, de mi mar megbo- 
csájtunk, meg izzik a lel
künk a sértés fölötti vad in
dulat hevétől, de már egy
ben felejtünk is. Minden, a 
mi másé az felséges, mesés, 
a magunké arra sem érde
mes, hogy észrevegyük, má
sokért mindent, magunkért 
semmit. Ez a magyarság faji 
vonása. Csak szeretetre va
gyunk teremtve s ha más 
nincs, ellenségeinkben is ke
ressük a szeretni valót s 
mindezért mindenünnen csak 
gyűlölet az osztályrészünk.

Sokat írnak mostanában a 
lapok róla, hogy erdélyi test
véreink közt bizonyos nép
romantika veszi körül a pu
fók román trónörököst, ki ba
rátságos hajlamokat mutat az 
erdélyi magyar kisebbség 
iránt, magyar nóta mellett 
szeret mulatni és tetszik neki 
a magyar csárdás.

Szegény székely’ véreink! 
Nem tudjak megtagadni vér
ségi viszonyukat velünk. Mi 
is a beteges hüperloyalitás ( 
rajongásával csüngtünk egy’ 
trónörökösön, mert hisz’ szent 
István koronájának váromá
nyosa volt. Véres teteméi e a 
nemzet virágát, ifjúságának 
száz- és százezreit adtuk ra- 
vatali disznek, pedig nem 
tudta szeretni ezt az árva 
nemzetet, ezt a honfivérrel 
szentelt magyar földel. Vasúti 
Szalonkocsijában pihente át 
éjszakáit, hogy ne kelljen 
magyar földre tennie a lábát. 
Az ő elve volt, hogy: Ma- 
gvajországot minden 50 év
ben újra éújra meg kell hódí
tani. Az „einmarschiren* volt a 
jelszava és süket volt a magyar 
szó, a magyar zene iránt

A „le Prince petite“, a ro
mánok pufók trónörököse töb
bet ad az erdélyi magyarság 
szimpátiájáért, mert legalább 
jóakaratot színlel és mégis

hünösebb. mert az legalább 
őszintén gyűlölt bennünket, 
emez rokonszenvet hazudik.

Ott a paris—colombesi sta
dion díszpáholyában azt 
mondta egy francia újságíró 
interjújára, melyben szó esett 
rólunk is. hogy Brassóban 
fogják a fővárost szervezni, 
mert hisz’: „. . . hős kato
náink lehetővé tettek azt, hogy 
az Erdélyt balkan izalo ma
gyarok kitakarodjanak és he
lyet adjanak a kuliura nerc
ben bejövő, dicső történelmi 
múlttal rendelkező románság
nak. mely most minden ere
jével azon van. hogy Erdély 
kulturmvö tekintetében utolérje 
a régi román királyságot*

Szegény erdélyi magyar
ság ! Te meg bizonyos ne
mével a rokonszenvnek te
kintesz a te „burkus her
cegiedre, mert az szereti a 
magyar nótát es roppant tet
szik neki a magy ar csárdás. 
Ily olcsón igazán kar adnod 
a rokonszenvedet! Meg ha
zulról vihetted volna magad
dal a tapasztalatot, hogy sok 
jóakarónknak nagyon szokott 
tetszeni a magyar nóta, mar 
mint a Körösi lány, szokott 
tetszeni a magyar cigány
zene, a magyar bor és ma
gvar dáridó. de csak ha a 
magyarság halotti torát jelen
tette az. Most érezzük legjob
ban. a letörtségünkben. most 
látjuk legjobban, hogy meny
nyire elvoltunk csomagolva 
évszázadokon at a kétíejü sas 
gyomrában, hogy Európa észre 
sem vehetett bennünket s ki
ket a világháború felidézésével 
és megny ujtasaval sem átalnak 
gyanú, itani, be kell mutatkoz
nunk a világ népei előtt, hogy’ 
mi szegény, rokkant, csonka 
nemzet, mi is bátorkodunk lé
tezni a világon. A nemzet pe
dig maradjon továbbra is el
hagyatott árva, belviszályoktól 
tapett martalék, civilistát iz
zadó gyöngykagyló.

Szegény Magyarország!

Kultúra a 
kölkedi — színben. 
A Petőfi-gárda Kölkeden. Előadás 

esőben a kocsiszínben.

Borús idő egész délelőtt. A he
tes eső réme kísért. Dél van, még 
egy utolsó próba és azután há
rom órakor találkozás. A bujós- 
dit játszó nap kisandit néha, nyel
vét öltögetve, melengető sugarai 
vérszegényen tűnnek el a lomhán 
terpeszkedő felhőgomoiyag mö
gé. Kocsizörgés. Lassú járású, 
nehéz testű lovak egyhangú dob
banása ... sté . . . és a művészek 
kényelmes keleti ex-pressze meg
áll. Fél három. Szállingóznak a 
szereplők. Elsőnek jön Kaján Tó
biás, a legpontosabb ifjú, aki 
hóna alatt hozza toalettjét, a köl
csönkért öltözet ruhát, hogy a 
rettenetes birkózót néhány ván
kos segítségével személyesítse. 
Jön Oöncs, az após. Négy sze
mei az égre mereszti és mély 
sóhaj tör elő kebléből, mely ve
gyes érzelmeket árul el és köze
lebb hozza a felhőket a földhöz. 
Jön Menszky Borisz, súlyos bun
dája, autószemüvege egy sark
utazóra emlékeztet. Kapor (aliás 
celler, répa stb.) Kálmán fényes 
schimmy cipőben, hófehér nad
rág, testhez áiló elegáns zakó a 
testén, mintha Kölked minden 
gyengéd nembéii szivét elrabolni 
menne. Háromszor üt a templom 
óra, sebesen törnek elő a látó
határon nagy kalapsk tuiyák, 
utazó bőröndök, mikor már né
hány méterre vannak, megismerni 
a gazdát is. Ez Kapómé, a meg- 
csufolt hitves, az ott Oöncsné, 
a — «kedves •> — anyós, amaz 
a mindent eltakaró nagy kalap
dobozzal Vima, — a leány, 
aki vajszive mellett valóságos 
zsarnoka a gárdának. Kényezte
tett kis fruska, aki úgy énekel, 
mint egy pacsirta. Igaz, hogy 
erre azt mondta Kaján, hogy 
nem lenne jó, ha minden pa
csirta úgy énekelne, mint ő. 
Természetes, sértő szándékkal 
mondta. Julis, a szobaleány, 
akire azt mondta Nyáray titkár 
és h. igazgató, hogy «színpadra 

j született > — látta őt a Mozgó
fényképek első leégésénei a szín
körben, — gardéval jön. Boldog 
gardé, akinek ennyi szépségre, 
kedvességre kell ügyelni. Meg
jött végre Szívós Pali is. O lett 
volna az első, de elromlott az 
órája és zálogba csapta egy kis 
pihenőre, másik meg nincsen 
szegénynek. A Pista gyerök el
szaladt vacsoráért mig összeve
rődtünk. Hozott párisit, egy ci

pót úgy, hogy elég legyen. Eny- 
nyi előkészület után felkapasz
kodtunk az ex-presszre és huj! 
huj! kiáltással megindultunk. 
Kaján különleges megbízatással 
a saroglyába került. Ö vigyázott 
a társaságra, hogy meg ne szök
jön senki útközben . . .

Hangos ének utcahosszat. Tu
dom hálás azóta a táj, a merre 
elrobogtunk, mert arra kártékony 
háziféreg meg nem maradt. Az 
ut csodás rossz. Szerencse, hogy 
táltosaink oly érzéketlenek a fo
kozódó sebesség iránt, hogy 
mozdonyvezetőnk minden kísér
lete meddő, szánalmas vágy volt.

Öt óra. Helyben vagyunk. Le
ugrani, leszerelni egy pillanat 
műve. Terepszemle. Kézfogás, 
bemutatkozás és igy tovább.

A szin, a szin. T. i. a kocsi
szín. Nézőtér az udvar. Színpad 
a sertésól tetejéről előhozott szé
les nyárfa deszka. Néhol tenyér
nyi köz, de azt Bózsa bátyánk 
pokróca takarja be. Kulisszák, a 
Julis n_-ne ponyvái. Diszletinester 
a Major bácsi, ki Erdélyiéket is 
felsegítette a magasba; Vilmos 
gyerek is segít, van érzéke a kul
túra iránt. Az Olvasókör érdemes 
jegyzője is segít, de mi is dolgo
zunk, vagy legalább mutatjuk, 
mintha ertenők az építészetet.

Kelet felől jön egy sötét vészt, 
leégést hozó felhő; már szemez 
is, de egyszerre szétnyílik az ég 
kárpitja és az égbolt kéklő tisz
tasága mosolyog le reánk. A 
munka folyik. Néha egy lenn
maradó fohász, ami nem hallik 
a mennyországba, csendes re
ménykedés és közben lassan le- 
hanyatlik a nap, tüzkoronáját be
takarja egy újabb ijesztő rém, 
este lesz. Még a függöny és már 
szállingóznak a vendégek, mert 
futótűzként ment hire, hogy: 
meggyüttek a komédiások. A 
Karbid-lámpák nem szuperálnak, 
pedig Darázsi Pista marokszámra 
tömi őket. A nézőteret megrak
juk paddal, székkel. Úgy néz ki, 
mint a bécsi Hoffóper tája. So
mogyi Kálmán fogadja a vendé
geket, jön a Nagytiszteletü ur, 

j a Tanitó ur, a Kör alelnöke Har
sányt bátyámuram, jön a Kör 
többi vezető férfia, a község 
apraja-nagyja.

Nyolcat elharangoznak. A füg
göny felgördül. Az előadás meg
kezdődik, az eső pedig elkezdő
dik. Szemez, szitál, nem baj. Ré
mült arccal néznek a gyerekek 
le hozzám. Csak előre édes fiam! 
Nehogy visszakérjék a belépőt.

Egyszer csak z-z-z-z-z-z, tratrrá 
mind erősebben aztán nagy zör
gés, morgás, sz< kdobalás és a 
nézőtér tiszta lett Az eső zuhog!



2 M OH AC S I UJJ? L A P 1924-augUsztus 24

Senki sem törődött a Thália pap
jaival.

Megáll az élet; még dadog 
Menszky.még próbálkozik Göncs, 
de — eb ura fakó ! — ki törő
dik velük.

Zuhog rendíthetetlenül az esp, 
a banda' pedig rápenditett. Es 
abban csak mégis több van az 
ősi kultúrából.

A szó gyenge, a folyosó pe
dig hosszú.

Führer Feri elmondja szivhez- 
szólón, meleg érzéssel «Mi a 
haza?® cimü verset. Esik.

Vorisek Juci szaval el egy szép 
irredenta költeményt teli hévvel, 
lángoló lelkesedéssel, esik 
Führer kupléz, erős eső 
Nickmann Feri a - Vándor ma- 
dár»-ról emlékezik meg, mely 
hirt vitt a felhőknek a mi köl
kedi utunkról, — de azért csak 
esik, esik . . .

Ennyi kitartás, ennyi jóindu
latra kibújtam a sugólyukból és I 
elkezdtem a MANSz eszméjét 
ismertetni. Úgy látszik nagyon 
szépen beszélhettem, mert meg
könyörült rajtunk az idő. Lassú 
kányát odással elódalog az eső 
és megkezdhettük az előadást.

Megyünk szépen. Óriási ha
hota és tapsvihar. De egyszer 
csak egy erősebb lobbanás, 
azután koromsötétség.

Elfogyott a gáz és bennünket 
a — hideg ráz. Nosza fiam Ko
vács Pista, tölts a lámpába jece- 
tet. Hamar lett is világosság 
olyan, hogy Kapor még a szín
padról is leesett.

Azután ment minden, mint a 
karikacsapás úgy, hogy még azt 
is el akarták velünk hitetni, hogy 
csuda jól sikerült és még viszont
látásra is várnak.

Most már tudjuk, mi az áldo
zatos munka, most már látjuk, 
mit kellett elszenvedniük a szí
nészet úttörőinek és csodálattal 
párosult a tiszteletünk a múlt 
vágyai iránt.

Az első lépés göröngye nem | 
rettent vissza és lelkes műked
velőim : Horváth Margitka, Zöldi 
Juliska, Vorisek Juci, Keresztes 
Mancika, Boda Lacival és a többi 
fiukkal egyetemben kész öröm- 1 
mel jönnek velem tovább róni 
azt a göröngyös utat, melynek 
babérja is van.

Szeretettel gondolunk a köl- 
kediekre, ahol megértéssel, jó- | 
indulattal fogadtak bennünket, j 
És igy mi is azt mondjuk:

A viszontlátásra !
Keinráth Zsigm ond

hí Állampénztár felhívja 
mindazon állami tisztviselőket, 
nyugdíjasokat, özvegyeket, kik 
julius és augusztus havi arany
paritásos illetményeiket, ellátási 
dijaikat ezideig még nem vették 
fel, hogy azt legkésőbb f. évi 
aug. 26-ig feltétlen vegyék fel, 
mert ellenesetben ezen összegek 
csak szept. hóban fizettetnek ki. 
Figyelmeztetjük egyúttal az ősz- 
szes közalkalmazottakat, úgy a 
tényleges, mint nyugállományban 
levőket, hogy f. évi szept. havi 
járandóságaikért szept. 1-től 6-ig 
feitétlanül jelentkezzenek, mert 
szept. hó 7-én a pénztár már ki
fizetéseket nem eszközöl s igy a 
nem jelentkezők szept. havi illet
ményeiket csak posta utján kapják 
meg az utalványozó hatóságtól.

Tata tája.
A „Mohácsi Hírlap" eredeti tárcája.

Valahogy azt ne tessék ám 
hinni, hogy az a cim ott fent a 
tárcacikkünk fölött valami sziu 
indián, kongó néger, vagy zulu 
kaffer csatakiáltás. Óh nem! Úgy 
tessék érteni, mintha azt irtuk 
volna, hogy Tata város vidéke. 
Ott töltöttünk ugyanis egy hetet 
most a nyáron, szerető rokoni 
körben és ellenállhatatlan vágy 
sarkal bennünket, hogy azon a 
vidéken szerzett impresszióinkat } 
átadjuk lapunk olvasóinak is.

.4 Vén gazember.

Főhadiszállásunk «Fácánkert»- 
puszta volt, mely Környe és 
Bánhida községek közt egy da
rab itt felejtett Paradicsom lan
kái közt fekszik. A Paradicsom 
szót nem véletlenül használtuk, 
mert a ki még nem látott 8-10 
hold paradicsomot egy kom
plexumban, 10 — 15 holdas pap
rika, vöröshagyma, bab, tök táb
lákat és 20 holdas dinnye me
zőket, az menjen el Fácánkertre, 
hol egyben megismerheti Mik
száth: «Vén gazember®-ét mo
dern kiadásban, kinek aranyból 
van a szive, lelkét az embersze
retet fenékig tölti és a becsület, 
szolgálati hűség fanatizmusa ké
pezi életmelegét.

Fácánkert ugyanis a MÁK 
(Magyar Általános Kőszénbánya 
r. t.) síkvölgyi birtokának egyik 
birtokrésze, melyen oly arányú 
kertgazdaságot tart fent, mely 
képes legyen az óriás Üzemű 
tatabányai telep 36 ezer lelket 
számláló kolóniáját viktualiákkal 
ellátni. Ennek az óriási saját és 
bérelt MÁK birtoknak jószág
felügyelője a mi csókolni való j 
'Vén gazemberünk, a legideáli- ‘ 
sabb magyar gazda, a megye- 
szerte közszeretet és tekintélynek 
örvendő igazi úriember, a kit a 
Mikszáth kedves vigjátékalakjától 
az különböztet meg, hogy neki 
van egy 'kapcsolt része®, az ara- I 
nyos, kedves és okos kis fele
sége, ki valósággal a «puszták 
csillaga® környezetének, háztájá
nak jószelleme.

Komárom vármegye.
A triánoni halálos ítélet Ko

márom vármegyét is kettészaki- 
tóttá. A Dunától északra eső 
rész a cseh impérium igáját j 
nyögi s az a bevehetetlenség 
hírében állott komáromi vár, 
mely a világosi fegyverletétel 
után egyedül képviselte a nem
zeti ellenállást, most cseh trom- j 
bita harsogásától hangos.

A híres Komáromtól, melyben 
egykor Bottyán János toborzottá 
vitéz seregét, de adott alkalom
mal labanc is meghúzódott ben
ne, délkeletre fekszik a vármegye 
egyik legnevezetesebb helysége: . 
Tata Még szent István király 
korában keletkezett, a mikor is i 
Deodát gróf a szent Péterről ne- ! 
vezett bencés apátságot alapította 
itt, mely körül később város fej
lődött oly arányokban, hogy 
1440-ben már Erzsébet királyné 
itt országgyűlést tartott. Tata az 
Eszterházy grófok birtoka, a kik- | 

nek egyik előde: Eszterházy Jó
zsef főispán, a tatai hitbizomány 
megalapítója Mária Terézia hon- 
boldogitó eszméinek hű satel- 
leseként elzászi németekkel tele
pítette tele félvármegyére kiter
jedő birtokait, a kik bizony ma 
sem igen tüntetnek magyar mi
voltukkal, legalább Környén Nagy
boldogasszony ünnepén erre en
gedett következtetni az az ellesett 
hangulat, mely a hívők tömegén 
végig morajlott a miatt, hogy de
rék, mintaéletü, hazafias admi
nisztrátoruk soronkivül magyar 
prédikációt tartott.

Tata különben több helyen és 
alkalommal is szerepel a hazai 
történelemben. A királyi udvar
tartás Napóleon elől Komáromba 
s onnan Tatára költözött. I. Fe- 
rencz császár itt irta alá 1809. 
szeptember 25-én a schönbrunni 
békeokmányt s a magyar törté
nelem legújabb szakaszának egy 
szomorú aktusa is fűződik e 
helyhez, mert itt fogatott el 
IV. Károly király akkor, midőn 
hüperloyalitástól fütött lelkű or- 
szágnagyok e csonka ország lé
tét kockáztató vállalkozásra csá
bították.

Történelmileg nevezetes helye 
még a vidéknek Bánhida, hol j 
Anonymus adatai szerint a hon- i 
foglaló magyarok megverték 
Szvatoplukot s talán ezzel áll 
okozati összefüggésben, hogy 
éppen itt állították fel azt a gyö
nyörű milleniumi emléket, mely j 
egy szikla ormán 11 méter hosz- i 
szu kardpengén álló óriási Turul j 
madarat ábrázol.

Szerencse fel!

Történelmi vonatkozások híján 
szűkölködve is kétségtelenül leg
érdekesebb helye Tata vidékének 
az óriási méretű és valósággal 
amerikai fogalmak szerinti ará
nyokban üzemben tartott nagy 
bányavállalat: Tatabánya. Fogal
mainkat a maximumon a pécs- 
bányatelepi üzem határolta s Ta
tabányán láttuk csak, hogy ez 
hasonlíthatatlanul nagyobb. A ki 
nagy koncepciójú vállalkozást, | 
belterjes üzemet és intézmények
ben megnyilatkozó szociális ér
zéket akar látni, az menjen Tata
bányára. Ez utóbbiban talán túl 
is megy az igazgatóság a szoro
san vett szükséglet határain, de 
Vida Jenő vezérigazgató filantróp 
lelke nem ismer az emberszere- | 
tét terén határokat. Valósággal 
elkényezteti munkásait. Ennek I 
egy beszédes bizonyítékát lestük 
el egy jelenetnél, mely a fácán
kerti termények tatabányai eláru
sító csarnokában játszódott le. 
Kezébe vesz a bányász egy zöld
paprikát, mely egy olyan kisebb
fajta utazótáska nagyságához iga
zodott és dörmög:

— A teremtését annak a Fá- ' 
cánkertnek, ha ilyen idomtalan 
nagy paprikákat termel, küldjön 
húst is hozzá, szegény ember, 
hogy a fenébe töltse ezt meg?

(Folyt, kör.)

A jószivü emberek.
A jószivü embereknek három 

osztaiya van. Az egyikbe tartó?, 
nak azok, akik sípot és dobc 
veretnek, ha jót cselekszenek, : 
másikba azok, akik csak akko- 
adnak, ha sarokba lesznek szó 
ritva, a harmadikba pedig akik 
titokban adnak úgy, hogy senlc 
sem tud róla. Van azután mé 
egy csoport, ebbe kerülnek lég' 
többen, ezek egyáltalán nem ad
nak. De ezeket már nem is so
rozzuk a jószivü emberek sorába

A fenti csoportoknak vannak 
azután különféle válfajai, amelyek 
egyik-másika már a komikum ha
tárán jár és igen sokszor igen 
nagyot nevetne a nyájas olvasó, 
ha tudná, hogy egyik-másik 
agyondicsért jólelkü adakozó 
adományát mi minden előzte 
meg. Néha rábeszélés, néha tur
pisság, néha más, de a ’egtöbb- 
ször volt valami rugója, ami a 
jószivü és jólelkü adakozót az 
adakozásra indította és az okok
nak a kilencvenkilenc százaléka 
a nyilvánosság elismerése, a 
nyomtatott betű utáni vágy, a 
dicséret, amely az újságból feléje 
száll és csak egy százalék az, 
amely lelki szükségből és tény
leg azért ad, mert jólelkü.

Külön magyar specialitás a 
mulatozás jótékony célra. Nálunk 
egy jótékonysági akció a legbiz
tosabban akkor sikerül, ha va
lami nyilvános mulatsággal, lehe
tőleg minél fényesebbel van 
egybekötve, ahol a jólelkü em
berek mulatozva áldoznak a jó
tékonyság oltárán. Kissé igen 
furcsa módja a jótékonyság gya
korlásának, mert mig a mulatsá
gon, estélyen, vagy bálon száz
ezrek és százezrek kerülnek a 
vendéglős, a díszletező, a szabó 
és még sokak zsebébe, addig a 
jótékony célra, amelyért az egész 
csináltatott, csak morzsák jutnak

Akinek van mulatni valója, az 
mulasson. Akinek van mit adni 
a szegénynek, az adjon. De a 
kettőt egybekötni: a könnyelmű
séget a nyomorral, kissé furcsa 
házasság.

Manapság azonban még ezek 
a házasságok sem igen szoktak 
sikerülni, mert a jótékonycélu 
mulatságoknak sincs már pub
likuma. Az igazság kedvéért meg 
kell jegyezni, hogy az a bizo
nyos jótékonycél is már annyin 
ki lett tágítva, hogy néha már a 
szemérmetlenség határán jár erre 
a célra pumpolni és szinte ért
hetővé teszi az ily akciók siker
telenségét és az emberek csömö
rét az úgynevezett jótékonyság
tól. De ha ezt elismerjük is, néni 
tudjuk megérteni azokat, akiknek 
az Isten adott és akiknek köte
lessége volna abból másoknak 
is juttatni, ha csak morzsákat is. 
hogy el tudnak menni szívtele
nül az igazi nyomor, a szenve
dés, a nincstelenség mellett.

Nemrégiben közöltük a hiva
talos felhívást, amely Bia és Tor* 
bágy községek felsegélyezésére 
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hívta fel az embereket. Minden 
u,ságolvasó ember tudja, hogy 
eev borzalmas vihar nyomorult
jai'ezek a falvak, amely szeren- 
sétlenség teljesen hajléktalanná 
fette ezeknek a falvaknak a la- 
k(i|t akiket felsegíteni nekünk 
magyaroknak kell, mert hiszen a 
nli kötelességünk. Testvéreink 
küzködnek ott és segítségért 
kiáltanak felénk és amint a mo
hári példa is mutatja: hiába, 
,,.ert eddig még senki egyetlen 
fillért sem áldozott javukra.

'^i jól tudjuk, hogy ma min
denki gondokkal küzd, de kép
zeljük el ezeknek a szerencsétle
neknek a gondjait, akiknek még 
ezenfelül is adott bajt a sors 
sújtó keze. Képzeljük el, hogy a 
mi küzködésiink bármilyen nagy 
j- ezek mindazt hatványozottan 
érzik rombadőlt hajlékuk mellett.

A kormány is megtette már a 
magáét, de mindent a gondok- 
kal°küzködő állam sem tehet.

Az esti korzó szépeinek még 
mindig telük egy-egy újabb se
lyem ruhára, a kártyaasztalok 
mellett még mindig százan és 
százan ülnek, a húszezer koronás 
bornak is akad még mindig ve
vője és nincs éjszaka, amikor a 
duhaj nótázás bele ne hallat
szana az éjjeli csendbe és addig, 
amig ezekre futja, kell, hogy a 
szegényeknek, a szerencsétlenek
nek is jusson valami.

Ne felejtsük el a budapesti 
mentők jelmondatát: Mindenkit 
érhet baleset! Ma neked, holnap 
nekem. Nem tudjuk mikor kerül
hetünk mi arra a sorsra, hogy a 
pusztába kiáltsunk segítségért és i 
nagyon rosszul fog esni, ha a 
puszta néma marad és nem ad 
visszhangot jajkiáltásunkra. Zs.

Pénteken és szombaton (aug. 
15 és 16) Erdélyi Mihály harma
dik operettjét mutatták be, a 
,Tisztölöm a régi szeretőmet" a 
szerző színész bucsuíelléptével. A 
darab kupiék és táncok sorozata, 
amelyben legszebb volt a „Lesz-e 
még - . . .“ dal és rendezése Az 
Erdélyi darabok közös vonása : a 
szerző magyar érzelmű betétjei itt 
is érvényesült. A búcsúzó szerzőt 
a közönség mindkét estén mele
gen ünnepelte kézzelfogható, sőt 
ehető és iható jelét adván szere
ltének holmi bor és szalámi alak
jában. A darab többi szereplői is 
jókedvvel domborították ki az 
operett alajait

Vasárnap (aug. 17) délután 
•■Mintha álom volna . . .* cimü 
Erdélyi-operett ment a kardalosok 
jutalomjátékául.

f asűr/zűp este és hétfőn (aug.
1 < és 18) színre került a „Kék I 
postakocsi", Jókai örökszép regé
nyének képére teremtett kedves 
meséjével, romantikus jeleneteivel, 
egészen elüt a már begvökerese- j 
dett francia lengeségektől. Kedély, ; 
V!gság, tiszta szentimentálizmus, , 
szeP összhang, kedves melódiák 
minden a régi magyar színészetre 
enilékezlet. — Földvár}’ a kettős 
szerepben a vérbeli lovagot ját- ; 

szotta meg, Szency Mária a bécsi 
fruskát a tőle megszokott bajjal 
adta, Ergélyi a regi mókázó ked
vében volt. Külön emlékezünk 
meg Szigethy Annusról, akit mind
két este tomboló lelkesedés, virág
eső és szebbnél szebb csokrok 
emlékeztetnek egy szép szezon 
kellemes estjére és hálás közön
ségére.

Kedd (aug 19) Gyöngyössy 
Mary bucsufelléptéül a „Cigány
báró” került szinte. Régi kedves 
emlékek merültek fel, régi anda
lítóan edes melódiák csendültek 
vissza és mégis uj volt a darab, 
mert a bájos Gyöngyössy Máry 
szépségének varázsa uj miliőbe 
öltöztette azt. Gyöngy ssy Saffi- 
ja visszaadta azt, a mit Jókai ez 
alakjába letenni akart. Szigethy 
(Zsupán), Szency (Arzéna), Egyed 
Lenke (Mirabella), Erdélyi (Car- 
nero kitünően disponálva, nagy 
buzgalommal domborítottak ki sze
repeiket.

Szerdán (aug. 20) Károlyi Vil
mos bucsujátékául a „Három grá
cia" ment reprizben a régi szerep
osztással

Csütörtökön (aug. 21) Schiller: 
„A haramiák" cimü szomorú ítéka 
ment hézagos padsorok s majd
nem teljesen üres páholyok mel
lett. Ugylátszik a klasszikus es
tekkel nem nagy furorét ért el 
Mariházy Mohácson Hajnal Moori 
az elmúlt évad folyamán is a ha
ladásnak olyan aranyait mutatta, 
hogy jövőbeni szerződteti ■enek 
csak gratulálhatunk. Thuróczy 
(Károly és Ferenc) nehéz szere
pét fényesen oldotta meg. Nem 
értjük, mi teszi szükségessé, hogy 
e két nehéz szerepet egy egyen 
játsza. A klasszikus darabok ósdi, 
nehéz szövege úgyis erős po ara 
teszi a színész szorgalmát, most 
ehhez még egy ilyen Fregoli 
feladatot is csapni hozzá, majd
nem minden jelenetben uj alakí
tás, már határos a kegyetlenség
gel. — Erdélyinek ma inkább a 
mandolinjátékát, mint a szinjáté- 
kát élveztük. — Egyebekben az 
előadást megülte az a bizonyos 
évadvégi hangulat, mely unottan 
ásított bele a szokatlanul hűvös 
augusztusi éjszakába.

♦

Az «Elektra > Mohácson.
A magyar vidéki színészet sok

szor bebizonyította már, hogy- a 
nemzeti műveltség terjesztésének 
első tényezői. Bár sok évtizeden 
keresztül mint a nemzet mostoha 
gyermekei küzdöttek a kultúráért, 
de most, a mikor létkérdésünkké 
vált a kulturális fölény, a falu is 
magához ölelte a vidéki színésze
tet. Ehhez a régi tradícióhoz hí
ven búcsúzó színészeink egy gyö
nyörű gesztussal hálálják meg a 
mohácsi közönség sziniérdeklődé- 
sét, egy olyan ajándékkal, amely 
hosszú ideig kultureseménye lesz 
nem csak városunknak, hanem a 
már is érdeklődő vidéknek és fő
városnak is.

Sophokles remekművét: az 
„Elektráit fogjuk látni impozáns 
naturális rendezésben a Szepessy- 
parkban folyó hó 30 és 31-én.

E 2400 eves, klasszikus, örök
emberi tragédia már számtalan 
embert gyönyörködtet.tt fenségé
vel Drámai színészeinknek, vala
mint sokszor kipróbált műkedve- 
velőinknek ugyancsak alkalmuk 
nyílik tehetségük érvényesítésére.

Felkerestem a Belvárosi Kaszi
nóban szorgalmasan próbázó sze
replő személyeket. A vidéki szí
nészet egyik legnagyobb drámái 
hősnője előtt állok’: Markovics 
Margit. Lelkesülve beszél Elektrá
ról s mélytüzű szemeiből hol a 
művész erős intellektusa tör elő, 
hol pedig a hősiesen szenvedő 
bosszúálló Elektra.

I gy beleélem magam 
— mondja — a darab tragikai 
levegőjébe, hogy szinte elfelejtem 
szinészvoltomat.

Nagy munkájában csak egy 
percre üdvözöl Érckövy Károly, 
a faradhatatlan rendező és tanító. 
Hatalmas ambícióval dolgozik 
azon, hogy a műkedvelő gardát 
átgyurja a ri ka szépségű tragédia 
keretei közé. Most éppen a női 
és térti kar nehéz és fontos sze
repbegyakoroltat ását végzi

— Nézzen végig a gárdán — 
mondja szinte apai szeretettel 
nézve őket, — nehéz volt igazi , 
művészetet ihletni beléjük, de | 
most olyan hálás színészi anyag
nak bizonyultak, hogy büszke 
vagyok rájuk . . .

Az előadás iránt országszerte 
nagy az érdeklődés és varosunk 
büszke lehet arra, hogy abban a 
hatalmas kulturmozgalomban, — 
a melynek létrejötté biztos bazisa 
megcsonkított hazaik feltámadá
sának — ilyen imponálóan vesszük 
ki részünket.

Szeretett színészeink nemes tö
rekvésükért pedig azaltal fogják 
megkapni megérdemelt jutalmukat, 
hogy tömeges megjelenésünkkel 
javítunk a nemzet napszámosai
nak anyagi helyzetény, annál is 
inkább, mert a jövedelem tekinté
lyes százaléka a város szegényei
nek jut. Jakab-

— Előléptetés. Steidl Antal, 
a mohácsi kér. munkásbiztositó 
pénztar igazgatója a 111. fizetési 
osztályba lépett elő. Ez az elő
léptetés a felsőbb hatóságok hang
súlyozása szerint is Steidl Antal 
személyének szól, mint aki 17 év 
óta vezetője a munkásbiztositó 
pénztárnak úgy a közönség, mint 
a felsőbb hatóságainak te jes meg
elégedésére.

— Személyi hír. llráz János, 
a pénzügyminisztériumba beosz
tott állampénztári igazgató és 
Némethy János I. oszt, posta- és 
távirda főfelügyelő, mint Kende 
Ignác állampénztári főtanácsos 
vendégei a hét folyamán váro
sunkban tartózkodtak. Némethy 
tőfelügyelő a magyar postás stá
tus egyik kivalósága, a ki az uj 
szolgaiad szabályzat szerkeszté
sét felsőbb megbízásra eszközölte.

— A pécsi tűzoltó tanfolya
mot Bánovics Józef, a Mohácsi 
Önkéntes Tűzoltó Egylet parancs
noka kitűnő eredménnyel vé
gezte, melyről látogatási bizo
nyítványt is nyert. Vele együtt 
végezte a tanfolyamot a sokirá
nyú agilitásáról ismert Kovács 
József tánc mester is, a ki Mohá
cson már nemzedékeket vezetett 
be Terpsichore művészetébe. 
JJettnigg sört ki nem iszik, 
Jíorán a sírba viszik.

— Nemzeterősítés kultúrá
val neveléssel — előkelő
séggel. Sípos Károly áv. ve
zérkari alezredes ezen a címen 
egy inunkat irt, amely most ké
szül elhagyni a sajtót. Kiváló föl- 
dinknek ez a műve még minket 
mohácsiakat is meglep, akik ed
dig benne a kiváló katonát ismer
tük, de most e müve revén, mint 
a nemzetéért aggódó, annak jövő
jéért dolgozó iró-tudós fog bemu
tatkozni. — A munkát kéziratban 
ti vére : dr. Sípos István teológiai 
tanár, egyházjogi iró, Lyka Károly 
iró, az Uj Idők munkatársa, Tom- 
csányi János tanfelügyelő, iró, 
Péterfalvy Molnár Dezső ny. al
tábornagy es Bengyel Sándor ve
zérkari alezredes katonai irók ol
vasták el és igen jó véleményt 
adtak róla. A mii első része tár
sadalomtudománnyal foglalkozik 
és azoknak, akik annak idején a 
szociológiával az iskolákban nem 
foglalkoztak, igen jó ismereteket 
nyújt. A második rész a kultúra 
gyakorlati részével, a higiéniával, 
testgyakorlatokkal, lakással, öltöz
ködéssel, modorral, szépevés tek- 
nikájával és sok-sok egyéb kér
déssel foglalkozik és ezeknek a 
csekélységeknek latszó és mégis 
mély értelmű és nagyjelentőségű 
dolgoknak a kultúra szervezetébe 
való beállításával igyekszik ezeket 
a magyar nagyközönség számara 
megközelíteni. A harmadik rész, 
amely külön foglalkozik a pappal, 
jegyzővel, tanítóval, mint a köz
ségi elet természetes irányítóival, 
tárgyalja a község kiépítését és 
kifejti, hogy hogyan kell a kultú
rát szelesebb körben közölni, arra 
nevelni, azt közkinccsé tenni. A 
könyv ajánlói szerint mindenkinek 
az egyszerű munkástól kezdve, 

j minden rangú és rendű embernek, 
akik magukat tovább akarják mű
velni, akik a kultúrát, az előkelő 
formákat a legapróbb részletekre 
kiterjedőleg el akarják sajátítani, 
el kell olvasni. Ara — miután 
mintegy 320 oldalnyi terjedelmű 
— kb. 4'5 aranykorona, kb. 70.000 
papirkorona, amelyből azok akik 
előre megrendelik, 15°, 0 enged
ményt kapnak. A munka október 
hó első napjaiban kerül szétkül
désre. Megrendelni lehet lapunk 
kiadóhivatala és szerkesztősége 
utján.

— A villányi hősi halottak 
emlékművének leleplezése. A 
villányi emlékmű leleplezése szent 
István napjára volt kitűzve. A mu 
teljesen elkészült, azonban a hi
vatalos hatóságok ezen a napon 
máshol voltak elfoglalva, ezért a 
leleplezés szeptember hó 7 re lett 
elhalasztva. Az ünnepélyen Bara
nya minden részéből jelezték meg
jelenésüket és különösen a pécsiek 
szokatlan nagy számban vesznek 
részt.

— A belvárosi róm. kath. 
templomban egy fekete csipke 
ernyőt találtak. Jogosult tulajdo
nosa átveheti a sekrestyében.

— A felszabadulás ünnepére 
készülnek mindenhol . . . csak 
Mohácson nem Olvassuk, hogy 
a pécsiek nagyszabású ünnepsé
gek keretében fogják megünne
pelni a felszabadulás évfordulóját, 
de különösen a bajaiak készülnek 
nagyon, ahol a város és a vár
megye díszközgyűléseket tart ün
nepi szónokokkal — Mohácson 
azonban minden alszik. Senki sem 
törődik ezzel Minek is r Vészé- 
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kedjünk csak tovább, gyűlöljük 
egymást tovább . . .

— Minden olvasónk örömmel 
fogja hallani, hogy a Singet- 
varrógépeket újból lehet részlet
fizetés ellenében beszerezni a 
„Singer Co. varrógép társaság 
bizományi raktárában Alohácson, 
Bezerédy István mechanikusnál.

_  A grodeki csata emléke.
A pécsi 8-ik honvéd huszárezred 
augusztus 17-én ünnepelte meg 
Budapesten a híres grodeki csa- j 
tájának 10 éves évfordulóját. Egy ; 
tábornok, négy ezredes, egy őr
nagy, sok volt tényleges és tar- i 
talékos tiszt, altiszt és legénységi 
állományú egyén jelent meg a 
meghatóan szép ünnepségen, me
lyen az ünnepi misét Bán Frigyes 
volt tábori lelkész mondotta a 
Ferencrendiek templomában, lel- 
kekbemarkoló szép szentbeszéd 
kíséretében. Este a Gellert-szálló- ■ 
bán volt bankett.

— Az Iparosok országos 
nagygyűlése Miskolcon. Az 
iparosnagygyülés vasárnap zajlott 
le Huszka Vilmos, a miskolci 
ipartestület elnökének vezetése 
alatt. A nagygyűlésen az ország 
minden részéből jelentek meg az 
iparosság kiküldöttei és az összes, 
a kisiparosságot érdeklő ügyek 
kerültek megvitatásra. Így javas
latok kerültek napirendre a házi 
üzemek, a kontárok ügyének ren
dezése tárgyában, a tanonckér- 
désben. A kongresszus követelte 
a nagybankok és nagy vállalatok 
erősebb megadóztatását a tanonc
iskolák javára.

— Az arany nem fizetési 
eszköz. Az aranykoronában tör
tént adómegállapitások óta több 
ízben előfordult, hogy a közönség 
tényleges arannyal akarta adóját 
lefizetni, ami elég jó üzlet is lett 
volna, tekintve, hogy a tényleges 
aranykorona olcsóbb, mint a szor
zószámmal megállapított hivatalos 
átszámítás. Az adóhivatalok azon
ban ezt nem fogadtak el, mert a 
pénzügyminiszteri rendelet kifeje
zetten papirkoronáról szól, amely 
a mindenkori szorzószámmal lesz 
átszámítva.

— A pécs-baranyai tűzoltó
szövetség közgyűlése. F. hó 
18-án tartotta közgyűlését a pécs- 
baranyai tűzoltó szövetség Ko- 
szíts Kamii elnöklete alatt. A 
közgyűlés megnyitása után az 
elnök melegen üdvözölte dr. Rüll 
Béla mohácsi ügyvédet, a szö
vetség titkárát abból az alkalom
ból, hogy nemrég töltötte be 
negyedszázados tűzoltói műkö
dését. Az üdvözlésre dr. Rüll 
meghatódottan válaszolt. Az el
nök ezután ismertette az okokat, 
a miért a szövetség az utóbbi 
időben szüneteltette működését, 
majd előterjesztést tett a jövőt 
illetőleg, hogy az egyesület is
mét belekapcsolódjon a várme
gye tűzrendészetébe. A közgyű
lés az előterjesztéseket elfogadta. 
A résztvevők a most lefolyt tűz
oltó tiszti tanfolyam hallgatóival 
ezután meglátogatták Pécs egyes 
gyártelepeit.

— Kifogott hulla. Augusztus 
20-án a szigeti részen egy 3—4 
hét óta vízben fekvő női hulla 
fogatott ki a Dunából. A 28—30 
évesnek látszó nő kék grenadin 
ruhát, fehér inget, fehér nadrá
got, fehér harisnyát, fekete cipőt 
viselt. Külerőszak nyomai a hul
lán fel nem fedezhetők.

— Minden hónapban lesz 
Pécsett vásár. A kereskedelmi 
miniszter megengedte, hogy Pécs 
városa ezentúl évenkint 12 orszá
gos vásárt tarthasson az eddigi 
6 helyett. Az első vasár az uj en
gedélyezés szerint f. évi szeptem
ber hó l-én lesz. A vásárok min
den hó első hétfőjén lesznek, ki
véve ha ez a nap a Gergely- 
naptár szerinti valamelyik ünnep
napra esik, a mikor a vásár az 
utána következő napon, kedden 
lesz megtartva.

— Elitéit betörő. A pécsi kir. 
törvényszék csütörtökön tárgyalta 
Mutavsics Gyula ügyét, a ki az 
Erdős- és Harczi féle betöréseket 
követte el. — Büntetett előéletére 
való tekintettel 3 évi fogházbün
tetést szabtak ki rá.

— Öngyilkosság. x Német Bé- 
láné sz. Batánovics Ági 58 éves 
r. kath. mohácsi lakos f. hó 18-án 
az asztalra felállva felakasztotta 
magát a gerendára. Mire rányi
tottak halva volt. Tettének oka, 
hogy lakótársával a bíróság előtt 
perben állt.

Sertésvész, ebzárlat. Az 
államrendőrség helyi kapitány
sága ez utón is köztudomásra 
hozza, hogy a sertésvészre való 
tekintettel azok a sertések, me
lyek utcákon, köztereken magán
őrzésben találtatnak, behajtva 
lesznek s gazdáik ellen a kihá- 
gási eljárás megindittatik. Ugyan
így büntetés alá jönnek azok az 
ebtulajdonosok is, kik ebeiket az 
ebzárlat tartama alatt az utcán 
póráz és szájkosár nélkül hagy
ják, vagy otthon meg nem kötik.

— A borárak emelkedése. A 
borivók legnagyobb megütközé
sére az utóbbi napokban hihetet
lenül emelkedtek a borárak. Nem 
is oly régen 10.000 K ás borárak
tól ijedtünk meg, de akkor még 
azzal vigasztaltuk magunkat, hogy 
hiszen a borárak még igy is arány
talanul aranyparitás alatt vannak, 
most azonban nincs mivel be
csapni önmagunkat, mert 20000 
koronába kerül egy liter bor, 
majd negyven százalékkal haladva 
meg az aranyparitást. A termelők 
a rossz terméssel indokolják az 
emelést, a korcsmárosok pedig a 
fogyasztási adó emelkedésével vé
dekeznek, a fogyasztó pedig bu
jában tovább — iszik.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi aug. hó 14-től 
1924. aug. hó 22-ig. Születések: 
Boricz Mária, Angyelics Miiina, 
Vajda Jolán, Dürr István, Horváth 
Margit, Kunovszky György, Im- 
grund Margit, Ferkov István. — 
Házasságkötések: Oszvald József 
és Horváth Anna, Kulacs Gáspár 
és Gál Mária. — Halálozások: 
Orbán Julianna Jolán 5 hónapos, 
Hágeman Antal 20 napos, Filá- 
kovics Jánosné 78 éves, Német 
Béláné 58 éves, Zombori Péterné 
(iá éves, Rácz Rózsa 25 éves, 
Cselinácz Jánosné 46 éves, Kaszás 
István 60 éves.

— FIGYELEM! Ha 
részletre olcsón és jól 
akar vásárolni, úgy for
duljon bizalommal a 
STERN TESTVÉREK rő- 
fös- és divatáru üzletébe. 
Xettnigg bácsi jó bácsi, 
j/em hiába mohácsi. 
j<m ö nem sokat papol: 
T(anem ió söröket csapol.

Levente T. E.—Bajai »Turult 
S. E. (Baján) Ö.4 (3 :1). A furcsa 
eredménynek tisztán a biró hihe
tetlen ítélkezése az oka, aki mind
két részről 2—2 offsied gólt és 
1 — 1 jogtalan 11-est ítélt.

A Levente kezd nap ellen. Me
zőnyjáték után a Levente felnyo- 
múl a Turul kapuhoz és Haffner 
szép helyzetből lő a balsarokba, 
melyet a kapus csak nehezen véd. 
A 25 percben Romsics, kit Schmidt- 
hoz lövő helyzetbe erős lövéssel 
megszerzi az első gólt. Ezután 
már aránylag könnyen esik a 
Romsics által lőtt 2-ik és Szablya 
által lőtt 3 ik gól. A felidőben még 
a Turul is rúg egy gólt, mely a 
Levente beckek hibájából esett. 
A második felidőben Szűcs szépen 
rúgott komerét fejeli Romsics a 
Turul hálójába, ugyancsak ő rúgja 
az 5 ik gólt is nehé helyzetből. I 
A Levente az 5: 1 eredmény ha
tása alatt erősen lazsál és a Turul 
által lőtt 11-es gól sem változtat 
hidegvérén. A Turul ki is hasz
nálja az alkalmat és az eredmény 
nemsokára 5 : 4 re változik, mikor 
a biró révén, ki megadja a paritás 
kedvéért a Leventének is a jog
talan és alaptalan 1 l-est, a Le
vente eléri 6 ik gólját.

Romsics fénykorára emlékeztető i 
játékot produkált Schmidt kitűnő 
partnernek bizonyult és a bal- . 
összekötő posztján teljesen ottho
nosan mozog. Németvarga pár 
veszélyes beadást tett ártalmat
lanná lehúzásaival. László kitűnő 
volt.

*

Mohácsi Testvériség- Pécsbá- 
ny a telepi Turul 4 : 0.

Német boly i T. K — Mohácsi 
Testvériség 0: 0.

*
Pécsi iparos és Bó'rgyári T. C. 

— Levente T. E. 0:2 (3:1). Az 
első 10 perc azt a benyomást kel
tette a nézőkben, hogy egy szép, 
izgalmas játékot fognak látni és 
jött a 10 perces szakadó eső, mely 
elrontotta az egész mérkőzést.

A Bőrgyár első gólja a 6 perc
ben esik, melyet a Levente Haff
ner beadásából Schmidt szép lö
vése révén fél perc alatt kiegyenlít, j 
Ezután megindul az eső es a szép 
összjátékot játszó BTE. nagy fö
lénybe kerül az egyéni játékra 
törő Leventével szemben. Az első 
gólt követi a 11-ből lőtt 2-ik és 
a védelem hibája, hogy a 3-ik gól 
is becsúszik. A második félidőben 
a BTC. újabb góllal terheli a Le
vente kaput, mely után Romsics 
Szablya szépen rúgott kornerjéből 
rúgja a 2-ik gólt. A Levente 5 ik 
és 6-ik gólja a félidő vége felé 
esik, melyek nagyon „potyagólok" 
voltak.

A Levente habár feltétlenül meg
érdemelte a vereséget, nem volt 
4 góllal rosszabb a BTC-nél. A 
Levente szépen és sokat támadott, 
a jól védő BTC. kapus azonban 
mindent védett. Romsics Schmidt- 
tel szépen játszott. Szablya is 
belemelegedett a második félidő* 1 

ben, tavalyi formáját azonban 
nem nyerte vissza, feJese az0t5 
megérdemelte volna, hogy kaDL. 
jusson. László és Leovics voS 1 
a védelem főoszlopai, kiken J 
támadás megakadt. Puppi ;ó v J 
de már sokkal többet is mutató? 
Németvarga az elején jól Vede„ ; 
az utolsó gólokat azonban ne? | 
lett volna szabad beengednie '

A BTC. szemnek tetszetős e- 
hasznos játékot játszik, mely je? 
többször azonban a kapu ej 
eredménytelen. A Levente pechje 
hogy a közismert gólképteiÜ- I 
csatársor épen Mohácson Vo 
gólképes.

Rosenfeld biró sok hibát köve, 
tett el. •

Pécsi A. C. — Levente T. [ 
3:0 (0: Ok Az első félidőben 
PÁC., dacára nagy fölényéne' 
nem tud a szívósan védekező 
Levente el.en eredményt elérni 
Németvarga és Leovics a köz
vetlen védelemben és László a 
mezőnyben tisztázzák a zavaros 
helyzeteket. A Levente kevésszer 
jut a PÁC. kapuhoz és ezen helv- 
zeteit is kihasználatlanul hagyja. 
A második félidőben erősen meg
változik a játék képe, a Levente 
is fellélegzik és támadást támadás 
után vezet, melyek azonban a 
PÁC főerősségén Ludvigon meg
akadnak. Romsics mindenáron 
egyedül próbálkozik és nagyon 
sokat dribliz. Pedig sokszor volt 
Schmidt es Szablya olyan hely
zetben, hogyha a labdát odatolja 
— biztos a gól. Szablya és Hali- 
ner megpróbálkoznak a lefutások
kal és Haffner 3 szép beadását 
csak a belső triász lassúsága miatt 
nem lehetett góllá értékesíteni 
Szablya egy szép lövését Hainest 
rávetéssel szépen fogja. Schmid- 
jó volt, de két szép helyzetet el
rontott. Romsics túlságosan önző 
volt partnereit teljesen elhanya
golja Haffner jó, Szűcs kissé 
lassú volt. Kiss igyekezett a BTc 
elleni gyenge szereplését szépítem, 
ami részben sikerűit is neki. Hem- 
richen azonban a treninghiánv 
már nagyon erősen érezhető. 
László jól szerel és fejtechnikája 
nagyon jó, a csatársort azonban nem 
támogatja eléggé. A beckek külö
nösen Leovics, jók voltak. Német
varga helyrehozta a BTC. elleni 
hibáit és nagyon szépen védett, 
ésszerűen helyezkedett, kifutásai 
időszerűek voltak. A 3 gólt, me
lyet Ludvig 20 méterről lőtt, ha 
a kilátást az előtte levők nem 
zavarták volna, bizonyosan fogja

A FAC szép játékot és erélyes 
rámenő stílust játszik. A bajnok
ságban sok szavuk lesz. Nagy
szerűen játszik a többszörös pécsi 
válogatott Ludvig. Vadon biztos 
lövő, kis Vadon pedig nagyszerű 
és szívós balszélső.

Krelsz biró erélyes és nagyon 
precíz biró volt. A második félidő 
elején a heves iram bizonyosan 
durvasággá fajul, ha erélyesen 
nem simítja el az ellentéteket.

Szélsebesen röpül 
Tengerek sirálya 
JSettnigg gör a sörök 
Qyőzhetlen királya.

Laptulajdonos és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR. 
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vidékeken 
ahol nincs jó ivóvíz, 
a mezei munkáknál, 
de utazásoknál is — 
vigye magával — hide
gen vagy melegen — 

Dulszit
nevű kristálycukorral 
is édesített kávékon- 
servünket, — Vérhas, 
hastífusz fellépése 
igy könnyen meg

akadályozható.

KöbáDyai Polgári Serfőző 
és Szent István Tápszer

müvek Rtg.

LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB

LEGOLCSÓBB
HARISNYÁK, KEZTYÜK, 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK

KEK, RÖVIDÁRUK, 
SZABÓKELLÉK

KAUFMANN és STERN
CÉGNÉL

TELF 36. HOFFMANN-HÁZ TELF. 36.

Okvetlen tegyen próbavásárlástI

ELADÓ
DEÁK-TÉR 1257. SZÁMÚ HÁZ 

BŐVEBBET

Wencz Károlynál.

SCHNELL JÁNOS 
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MoháCS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

Házeladás.
Molnár-utca 1551. számú HÁZ, 
mely áll 3 szoba, 2 konya és 
kamrából, 8 lónak istálló, szi
vattyús kút, köves udvarral, szép 

kerttel szabad kézből eladó. 
Bővebbet

Izsák Julis
— háztulajdonosnál.

Fűárverés.
á Kalisch féle pusztán 
vasárnap, 24-én d. e. 

órakor füárverés lesz, 
^enni szándékozók a jel- 
*ett időben helyszínén 

jelenjenek meg.

Ház üzlettel eladó 
5' 2 vaggon búzáért-
28 éve fennálló kitűnő forgalmú 
fűszer-, vas-, festék-üzlettel magas 
sarokhaz Füzesgyarmaton közel a 
piactérhez, 2 melléképülettel, nagy 
udvarral, gyümölcsfákkal 24 ni. 
hosszú, 14 m. szeles, 430 cm. 
magas főépület, üzletben áru és 

berendezés. Cim:

WEINBLUM ADOLF
Füzesgyarmat (Békés m.)

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a n. é. közönséget, 

hogy a lényéi dűlőben levő 

malmomat 
ismét üzembe helyeztem. Egye
lőre csak darálást vállalok.

Tompics Mátyás
tulajdonos.______

Első Mohácsi Műszaki Üzem 
JAVÍT író és varrógépét, 

kerekpárt, 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMERÖT.

Kerékpár alkatrészek es villany- 
eikkek raktára.

Schaffer Károly
technikus.

Egy jó munkás 

cipész vagy csizmadia 
segéd azonnal felvétetik

Kovácsevics József
Korsós-utca.

ÉRTESÍTÉS.
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 
asztalos, Mohács.

A

KÁLYHÁK.
Az ősz

takarék
tűzhelyek.

beüli tn eldtt hozassa rendbe

ABLAKAIT!
Üveges uiiinku-st házhoz is* kül

dünk.

KRAMER ANTAL FIAI
MOII A C'S.

VILLAMOS 
ANYAGOK *

Pécs szab, kir. város tanácsától. 
14.564/1924 sz.

Hirdetés
a pécsi országos állat- és ki
rakodó vásárok napjainak át
helyezéséről és az uj vásári 

napok megállapításáról.
Pécs szab. kir. város tanácsa 

közhírré teszi, hogy a m. kir. 
kereskedelemügyi Miniszter Ur 
1924. évi julius hó 29-én kelt 
75821 1924. számú rendeletevei 
megengedte, hogy Pécs szab, 
kir. város közönségé ezentúl 
minden hónap első hétfőjén 
országos állat- és kirakodó 
vásárt tartson.
1924 évi szeptember hó 1-étől 
kezdve tehát Pécs szab. kir. 
város minden hónap első hét
főjén országos állat- és kira

kodó vásárt fog tartani.
A legközelebbi országos állat- 
és kirakodó vásár f. évi szep
tember hó 1-én (hétfői napon) 

lesz Pécsett.
Ha a minden hónap első hétfő

jén tartandó országos vásárok 
közül a jövőben valamelyik Ger
gely naptár szerinti pirosbetüs 
ünnepnapra esnek, akkor azt a 
varos a következő hétköznapon 
fogja megtartani.

Az uj vásári napok életbelépé
sével a Pécsett régebben más na
pokon tartott országos állat- és 
kirakodó vasárok megszűnnek.

Pécs, 1924 augusztus 19-én.
Oberliammer Antal s. k.

pclgármester helyettes.

Jó karban levő

h u I o r o k
eladók

Szent jános-ucca 954.
► J

fa fa fa t 
i

KONYHA FELSZE
RELÉSI CIKKEK.

Értesítem
a szigetre kiránduló közönséget, 
hogy az átkelésnél (a volt szigeti 
malom mellett)

vendéglőt
nyitottam.

Kitűnő italokról és ételekről 
gondoskodva.

Előzékeny kiszolgál ás 
Számos pártfogást <er

Szabó István 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vendéglős._ _ _ _ _  

Árverési hirdetmény.
Rácztöttós község 

elöljárósága közhírré teszi, hogy 
a tulajdonát képező községi

korcsmaházát
1924 szeptember 17-én délelőtt 
11 órakor nyilvános szóbeli ár
verésen három egymásután kö
vetkező évre 1925 január 1-től 
1927 december 31-ig terjedő időre 
bér adja. Kikiáltási ár 200 arany 
korona. Bánatpénz az összeg 10" 
Egyéb feltételek a körjegyzői 
irodában megtudhatók.

Az elöljáróság.

Hirdetmény.
DunaszekcsŐ község 

elüljárósága közhírré teszi, hogy 
néhai Hegedűs József nős volt 
Szűcs Júliával dunaszekcsői la
kos hagyatékát képező és a du
naszekcsői 472. sz. telekkönyvi 
betétben 1. sorsz. alatt felvett 
860 hrsz. 126 □-öl térfogatú 
beltelki ingatlana a rajta épült 
140. sz. házzal az örökösök ké
relmére Baranyavármegye Árva
székének hozzájárulásával 35 q, 
azaz harmincöt métermázsa búza 
kikiáltási ár mellett folyó évi 
augusztus hó 30-án délelőtt 10 
órakor Dunaszekcsön a község
házán a községi elüljáróság köz- 
benjöttéve! megtartandó nyilvá
nos árverésen a legtöbbet ígérő
nek elfog adatni.

Az árverési feltételek Duna- 
szekcsőn a községházán és dr. 
.\émet István ügyvédnél Mo
hácson bármikor megtekinthetők

DunaszekcsŐ, 1924 aug. 8-án.
A községi elöljáróság

P. H.

Ház- és üzleteladás.
KOSSUTH LAJOS-UTCA 68-as 
számú házamat, továbbá Szé- 
chenyi-téren levő üzlethaz ?s 
berendezés, esetleg áruraktár- 
ral együtt eladó

MOLNÁR J, JÓZSEF. 
Keresek azonnali belépésre 
önálló géplakatost, vaseszter
gályost, asztalost, tanoncokat 
fizetéssel és napszámosokat 

14 éven felül.
JOSZT gépgyár.

Mohácson Perényi-utca 
579. sz. házamat eladom
SCHREIBER LAJOS

cipész.
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ELADÓ
az aJpómezőben 

Í2 lAnc szántó, í» í'ó- 
ten 1 lnne kaszáló 

Tompics Mátyás 
MOHÁCS.

Mohácson, Hunyady-utcában 
a Dékány korcsmája mellett 

uj villamos daralót 
létesítettem. Elfogadok bármi
nemű gabona darálását és 

gabonáért lisztet cserélek. 
A n. é. közönség szives 

pártfogását kérem

Dobrzánczky János.
ooooooooooocoooooooooo  o o oooooooooooo

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fogászati műtermében es laboratoriumnban 

MOHÁCS, első Dnna-sor 478- sz. sarok. | 

L Vidékiek azonnal kielégittetnek.

Jenyei dűlőben levő

3 holdas szóllö nagy 
gyümölcsössel, kaszá
lóval és 1 hold szántó
val eladó,

Cím a kiadóhivatalban.
oooooooooooo oooooooooooooooooooooooo 

Ériesités!
Van szerencsém értesíteni 

a n. é. közönséget, hogy 

HELL&R KÁLMÁN 
cipőraktárát 
átvettem és azt a saját üz
letemben tovább árusítom.

Kiváló tisztelettel

Pazaurek József
i cipészmester.
ooooooooocoooooooooooooo oooooooooooo

Tűzifáját
kemény, száraz minőségben 
legolcsóbban naiam szerez

heti be.
Mérsékelt árak.

Bálint Miksa.

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 380.000 K
Zab .... 330.000 K
Rozs .... 340 000 K
Tengeri morzsolt uj 360.000 K
Árpa uj . . . 360.000 K
Bab .... 450.000 K

Egy 4-es

Wertheim-Cassa
és irodai bútorok eladók

Weinacht Sándornál.

Jó házból való fiú tanonc- 
nak, vagy kiszolgáló leány 

felvétetik
Vorisek Lajosnál,

• O • •

TELEFON 127.

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G
G_______________
LvvvCvCvvC

VORISEK LAJOS
DIVATÁRU HÁZA

MOHÁCS.

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

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

kendők.

illatszer és szappan

Szép választék! Elsőrendű minőség! 
Olcsó szabott árak

• RÉSZLETFIZETÉSRE 
újból hapbatób a 

SINGER VARRÓGÉPEK 
y<- SIHOCR CO. VARRÓGÉP PÉSZV.TÁRS

bizományi ierakata Mohácson : 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

i
I
>

s
FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Önnállésithatja 
magát és biztos megelhetest nyer
het, ha a kézimunka és annak 
mellékágaival foglalkozni óhajt. 
Semmi befektetés nem szükséges. 
Bővebbet személyesen vagy 

leveilleg.

HUSZÁR ARNOLD Baja.

Vasárnap délután 
azaz augusztus 24-én 

csak B A L IS T gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak BÁLIN T 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

I. rendű sásmentes

w w c » a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

*

TELEFON 127.

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

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

• • .. •

____ _____ 1924 augusztus 24

2 üzletajtó kü|sö 
belső szarnyakkal e|a^ 

Kossuth Lajos utca 5^
Ugyanott 50- 60 sertésre 
hizlaló szállás bérelhető 

Teljes 

kovácsmühely 
berendezés eladó 

Bővebbet
Hoffmanu Pál 

______ Lánycsók, hsz. 5o 

fjdzelad'ás.
Vadász-utca 373. szán- 

sarckház elad*.

2 kiló használt ionért 
1 kiló finom kenyérlisztet ij 
Landaner gőzmalom, Mohács.1

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplője, májfoltja eltűnik, haa 
CLEOPATRA CRÉY.MEL 

apolja az arcát 
Raktáron vannak továbbá: 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

Eladó 
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó, 
HOLICSKA JENÓ 
kocsifényezö és kárpitos, x

Kiváló jó bor. most, tej és sxeszmerókbő 
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 orresiptetókből 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek- 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek. _

Jegygyűrűk, keresztelő es nászajándékokból 
nagy választék.


