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Üzenet a vonalon át.
Az elmúlt héten egy bol- < 

doLr évfordulóhoz értünk el. 
amelyet Mohácson formailag 
nem." de a szivekben annál 
melegebben ünnepeltek meg.

Formailag, külsőségekben 
nem ünnepeltünk, mert Mo- i 
hács megmérgezett levegőjé
ben nem akadt ember, aki 
mert volna vállalkozni arra, 
hogy egy magyar ünnepre 
összehozza az egész várost, 
nem akadt ember, aki bízna 
ebben a városban abban, 
hogv a ielszabadulas közös 
ünnepe, annak feledhetetlen 
emléke egy helyre tudja • 
összehozni a magyar lelkek- i 
nek szétforgácsolt darabjait.

Külön pedig jobb a szivek
ben ünnepelni. Mindenki sa
jat magába vonultán meg- 
gyujtja lelkében a hazafias
ság méc. esét és emlékezik ...

Emlékezik egy napra, ami
kor annyi kétségbeesés, annyi 
szomorúság, üldözés és gyöt- 
rés után ismét szabadon lé- 
légzettünk fel és ismét fel
repült a házakra a három- 
szinü lobogó sokat, oh nem
csak sokat: mindent jelentő 
szent szimbóluma.

Mi is ünnepelünk. Meg- 
gyujtjuk az emlékezés fák
lyáját és felszítjuk ennek a 
napnak soha el nem alvó 
üszkét a lelkekben.

Emlékezzetek! . . .
Ezen a napon emlékezze

tek. de ne a boldogságra, a 
szabadságra csak, hanem jus
son eszetekbe az a vágyódás, 
amely a megszállás szomorú 
napjai alatt a telketekben 
égett a magyar Haza és an
nak levegője után.

Emlékezzetek azokra a 
szent percekre, amikor titok
ban, kézröl-kézre adva egy 
-túlról- jött magyar újság
foszlány akadt a kezetekbe 
es csendes percekben, meg
bújva egy meghitt sarokban, 
ahol senki sem lat. idegen, 
megbízhatatlan szem el nem 
ér. faltátok szenvedéllyel. 

tűzzel a magyar betűt és 
könnyes szemetek kutatva- 
kutatott: beszélnek-e még 
odaat Baranyáról ? . . .

Emlékezzetek ! . . . Es ha 
a telketekben végigszáguld a 
múlt sok-sok emléke, ha át
éltétek pillanatok alatt azokat 
a gyötrelnies napokat, hete
ket, hónapokat és éveket, 
akkor: emlékezzetek ti is 
azokra, akik még ma is ott 
sínylődnek a járomban és 
várják, aggódó türelmetlen
séggel lesnek minden szót, 
ami innentől odahallik és 
mohón figyelik, gondolnak-e 
a testvérek reánk ? . . .

Emlékezzetek! . . .
Es amikor emlékeztek, tel- , 

ketekben üzenjetek ál a test
véreknek, hogy nem felejtet- i 
tűk el még okét. Gondolunk 
reájuk. A telkünkben ott ég 
a viszontlátás, az egymásra 
találás reménye és ha az idő 
lassan pereg, ne nekünk tud
ják be, hanem a sors mos
toha balkezének, amely oly 
sujtóan éri mostanában a 
magyart.

Üzenjetek meg a lélek ( 
rezgő hullámain át, amelyek 
biztosan elérnek oda azok
hoz. akik várják az üze
netet.

És bizonyára megértik 
majd őket. Megértik a titok
zatos ét’ner utjain hozzájuk 
kopogtató szivdobbanásokat, 
mert ott. ahol ezek az érzé
sek járják az egymáshoz ve
zető utat, még nem találtak 
akadályt adó határsorompót 
a trianoni bölcsek.

Az elszakított négymillió 
magyarnak szivedobbarását 
nem tudják még megfigyelni 
a zöldasztal felett győzök jól 
szervezett kémrendszere és 
ez az utunk egymáshoz meg 
tesz addig, amíg magyar lesz 
itt és ott!

Ezen az utón el fogunk 
beszélgetni sokszor, de kü
lönösen az emlékezések nap

jain. El fogjuk egymásnak 
mondani bánatunkat, szomo
rúságunkat, meghalljuk és 
megértjük egymás bilincsei
nek zörgését es testvér
módra megvigasztaljuk egy
mást . . .

Emlékezzetek! . . .
Es üzenjétek meg. hogy 

ha zsörtölődünk is a turáni 
átok hatása alatt testvér a 
testvérrel, nincs azért igaz 

Építsük fel a 
A <Mohácsi Hírlap• múltkori 

számában egy cikket közöltünk, 
amely a csongrádi hidépitéssel 
kapcsolatban a mohácsi dunai 
hid megépítését sürgeti. Cik
künk általában, de különösen a 
gazdaközönség soraiban nagy 
hatást váltott ki és több hely
ről fordultak szerkesztőségünkbe, 
hogy a cikkel folytassuk, hogy 
ez az ügy ne kerüljön le a napi
rendről, amíg csak meg nem 
valósítják.

A gazdaközönség soraiból 
nagy elkeseredés hangzik, hogy 
ezzel az ügygyei Mohácson 
senki sem törődik, pedig nekik 
oly súlyos életkérdés, hogy 

mindennél előbb megva- 
lósitandónak tartják. — 
Nyárszakon éjjel-nappal 
dolgoznak és munkájuk
nak legnagyobb része 
azon akad meg, hogy 
az átkelésnél kell órák- 
hosszat bíbelődni él s el
lopni az időt, a melyet 
sokkal hasznosabban tud
nának eltölteni különösen 
nyáridőben és őssszel.

K mi gazdaközönségünk a 
legtöbbet dolgozik. Szinte össze 
sem lehet hasonlítani munka
idejüket a környékbeli gazdák 
munkaidejével. Hajnali két óra
kor kell legalább is felkelni, 
hogy legfeljebb 6 órakor átkel
hessenek a szigeti oldalra és 
esetleg 8 órára a munka helyén 
legyenek.

Az ide-oda való átke
lés naponta b—8 órát 
vesz el a munkától.

Ezt az időt a gazdák munká
val tölthetnék el ha szükséges, 
ha pedig nem, úgy pihenhetné
nek. Aki a mi gazdáink életét 
megfigyeli, láthatja, hogy idő 
előtt öregednek meg és ez a 
legnagyobb mértékben a híddal 
hozható összefüggésbe, mert a 

magyar ember, aki az ily 
szent napokon ne gondolna 
reájuk és ne hinné velük 
együtt az eljövendő nagy 
feltámadást, amikor határok 
omlanak össze és magyar a 
magyarra lel, ha még annyi 
bilincset is raknak reája és 
még annyi ármánykodó kém 
is fiigyeii még az égbeszálló 
imáját is ! . . .

(—its.—)

dunai hidat!
lehetetlen átkelés munkaidőben 
alig hagy 4—5 órai pihenést 
naponta a földmivelő népnak.

Többen fordultak hozzánk, 
hogy a hídépítés lehetőségéről 
részletesebben írjunk. Ez azon
ban már nem lehet egy újság 
hivatása, mert hiszen ezt szak
embereknek kell végezni. Min
denesetre megkérdeztünk egy 
szakembert is, hogy mi a véle
ménye, aki kijelentette, hogy 

a hid feltétlenül felépít
hető részben a mohá
csiak, részben pedig ide
gen tőke segítségével. A 
kérdés lényege csupán 
azon fordul meg, hogy 
a mohácsiak akarják-e, 
hogy idegen pénz kerül
jön a mohácsi hid épí
tésébe.

A terveket illetőleg szakembe- 
I reknek kellene a dolgot kezükbe 

venni és pedig úgy teknikai, 
mint pénzszakembereknek, akik 
a további megoldások felett dön
tenének.

A hid-ügygyei kapcsolatban 
különben levelet is kaptunk, a 
mely a kérdéssel foglalkozik. A 
levél a következő:

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Örömmel olvastam vasár

napi számukban közölt cikket 
a dunai hid létesítésével kap
csolatban és azt a magam ré
széről is feltétlenül megvaló- 
sitandónak tartom.

Több ízben volt alkalmam 
erről a kérdésről szakemberek
kel is beszélni és ezeknek a 
véleménye az, hogy a hidat 
meg lehet építeni. A költsé
geket illetőleg körülbelül négy
millió aranykoronába kerülne 
a hid, amely bizony nagy ösz- 
szeg különösen a mai rossz 
gazdasági viszonyok között, 
de összetoborzása azért nem 
tartozik a lehetetlenségek közé.
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A mohácsi gazdaközönség 
ugyanis már annyira el van 
keseredve a mai nehézkes át
kelés miatt, hogy a legnagyobb 
áldozatra is hajlandó a dunai 
hidért

14 -16 holdas gazdáktól 
hallottam, hogy egy 
hold földet is hajlan. 
dók áldozni, csak meg
épüljön a hid.

Ezek pedig csak a kisebb 
gazdak sorába tartoznak és ez 
az áldozatkészség fokozódik a 
nagyobbaknál, a kiknek még 
nagyobb az érdekük, hogy a 
híd megépüljön.

Véleményem szerint a gaz
dáknak ezt a hangulatát nem 
szabad elszalasztani, de ily 
nagy hozzájárulásra nincs is 
szükség.

A mohácsi hid nemzetgaz
dasági szempontból is igen 
fontos lévén, az államtól is 
várhatunk valami hozzájáru
lást, de ha ez nem történne 
meg, az sem volna baj. Itt 
van a volt úrbéresek társulata, 
amelynek vagyona ma tekin
télyes összeget képvisel és 
jövedelme is mint ismere
tes — milliók körül mozog. 
Ez a társulat magában fog
lalja körülbelül mindazokat, a 
kiknek a hid megépítése élet
kérdés és az ő, valamint a 
tőle távolabb állók vagyoná
val olyan garanciát nyújtana, 
a melyre ha idebenn nem is, 
de a külföldön feltétlenül si
kerülne egy hosszabb lejáratú 
kölcsönt szerezni, a melyet a 
hid jövedelméből törleszteni 
lehetne.

Ezen a megoldáson gon
dolkodni kell. Tárgyalni kell 
valamelyik nagyobb bankunk
kal, a mely bizonyára találna 
módot a kérdés ily irányú 
megoldására. És ha nem is 
ezen az utón, de más valami 
módon történik a megoldás, 1 
az mellékes, a fontos az volna, 
hogy végre tegyünk valamit, 
hogy közelebb jussunk a meg
oldáshoz.

(Aláírás.)

A levélíró által közölt eszme, 
hogy a hídépítés költségeinek 
előteremtése az úrbéreseken ke
resztül történjen meg, szerintünk 
jónak látszik és alkalmas a meg
oldásra. Természetesen ezt hozzá
értőbb szakembeieknek kellene 
megmondaniok és ezért szívesen 
veszünk hozzászólást az ügy
höz, bármely oldalról is jöj
jön az.

A lényeg az, a mit a levélíró 
is mond, hogy tegyünk már 
végre valamit. Mohács fejlődé
sére beláthatatlan következményű 
a hid megépítése. A szigeti föl- 1 
dek jobb kihasználása válna le
hetővé, állattenyésztésünk fellen
dülne s különösen a kertgazda
ságoknak nagy jövője lenne, a 
mihez a szigeti talaj kiválóan 
alkalmas, de intenziven csak híd
dal kapcsolatban lenne kiaknáz
ható.

Mi a magunk részéről nem 
tehetünk mást, minthogy szíve
sen adunk helyet a hozzászólá
soknak és magunk is keressük 
a módokat, csak vegye valaki a 
kezébe a dolgot !

Tata tája.
A „Mohácsi Hírlap'* eredeti tárcája.

(Folytatás.)

Pedig kapnak húst is, nagy 
kedvezményekkel, ha nem is ak
korával, a mekkorát a legutóbbi 
sztrájk előtt élveztek, a mely 
sztrájk során maguk kívánták a 
konzumi kedvezményeknek pénz- 
váltságra való átváltoztatását, Pe
dig rosszul tették. Ezzel a cse
rével szűnt meg Tatabányán is 
(talán a legkésőbben csonka Ma
gyarországon) a krajcár fogalma.

Mint már említettük, 36 ezer 
ember kap Tatabányán a bánya
igazgatóság kezéből kenyeret. 36 
ezer ember, melynek nagyobb 
része bánya-, mésztelepi-, cement
gyári-, kárbidgyári munkás és 
tisztviselő, a kik szükségleteinek 
fedezéséről való gondoskodás 
arányait csak a Werne-féle regé
nyek fantasztikumaiban lehet fel- 
t Jálni. Van itt a gyomor szük
ségletein kivüi mindenről gon
doskodás, a mire a modern em
ber. akár munkás, akár tisztviselő 
igényt támaszthat.

Van itt iskola annyi, hogy 46 
tanító és tanítónő segít a tudás 
forrásából meríteni. Van itt mo
numentális Népház, melynek 
csak színháztermében 3 ezer em
ber hallgathatja az előadást és 
milyen előadásokat?! Hogy egye
bet ne említsünk, három hét óta 
a székesfehérvári színtársulat ját
szik Gömöryvel, a puklás, de 
gyönyörű hangú tenoristával. 
Van itt egy kaszinó, melyet mint 
az architektúrái művészet reme
két Budapest bármely kőrútjára 
oda lehetne állítani. Van itt fürdő, 
uszoda és a sport minden ne
mének üzhetésére berendezett 
alkalmatosság. Maga a ródli- 
pályája páratlan a csonka Ha
zában.

Van itt egy, a vidéki viszo
nyokhoz képest óriási arányú 
kórház, vagy nyolc orvossal és 
vele egy telken épült zárdával, 
melyben a betegápoló nővérek 
nyertek elhelyezést. Igazgató fő
orvosa az országos hirü sebész- 
operateur: dr. Paleta egészség
ügyi kormánytanácsos, a legked
vesebb doktorbácsi a világon. 
Nevéhez fűződik a kommun sö
tét emlékének egy derengösebb 
epizódja: behozták a főbizalmi 
férfiút, kinek az értelmiséget le
gázoló nagy egyenlőséget hir
dető apostolkodása közben gyu- 
ladásba jött az appendixe.

— No mi .baj ?
Jaj doktor elv társ, megha

lok ... rögtön meghalok .. .!
Nos lássuk csak!... Itt 

fáj ? .. . Ahá! ... Hát biz’ ez a 
vakbél féregnyujtványának gyu- 
ladása ... Itt rögtöni operáció 
szükséges ... Hol a műtős ápoló ? 
István ! István ! .. . operációhoz 
előkészülni . . .

Az elvtárs halálsejtelmes lelki
tusában fekszik a műtőasztalon, 
melyet fehér műtőköpenyes or
vosok állnak körül, köztük leg
fehérebben dr. Paleta, aki imigyen 
szól a műtős ápolónak:

— No István ! itt ez a bicska, 
meg fogja operálni az elvtársat...

István, az italos műtős ápoló 
kérdőjellé görbül e szavakra s 
tanácstalanul mered az igazgató 
főorvosra . . . Neki még ilyet nem 
mondott soha . . .

No igen ! Csak kezdje meg, 
de vigyázzon a hasmetszésnél, 
mert a laparatómia életveszélyes 
műtét, különben ezt felesleges 
magának István elvtárs említe
nem, hisz' itt a főbizalmi eivtárs 
hirdette az újvilágnak, hogy 
egyenlők vagyunk mindnyájan ... 
le az urakkal! Hát ha egyenlők 
vagyunk mindnyájan, akkor nincs 
különbség igazgató főorvos és 
műtős ápoló közt sem, tehát 
csak operálja meg a főbizalmi 
elvtársat maga Isván elvtárs, én 
csak mint csendes szemlélő le
szek jelen a többi orvos olvtár- 
sakkal együtt, de ha terhűkre 
vagyunk, el is távozhatunk in
nen, ... el, akár már megyünk 
is . . .

Nagyságos Ur! Ha Istent 
ismer, (jajdul fel az e vtárs a 
műtőasztalon) ne játsza velem 
tovább ezt a kegyetlen játékot!

— Én elvtárs nem játszom ... 
Hát maga elvtárs játszott, a mi
kor azt hirdette, hogy egyenlők 
vagyunk valamennyien, le az 
urakkal ? István elvtárs vigyáz
zon ... a Colon ascendenssel 
össze ne tévessze az intestinum 
coecumot . . .

— Nagyságos Ur! Belátom, 
hogy tévedtem, még a mai szent 
napon szakitok azzal a gyüle- 
vész, népámitó bandával, csak 
ne hagyjon ily nyomorultul el
pusztulni. Itt az élő Isten itélő- 
székének küszöbén fogadom, 
hogy a becsület útjára térek és 
örök hálára kötelezett, hűséges 
ebe leszek Nagyságodnak, csak 
most könyörüljön rajtam, hisz’ 
öt apró gyermek kéri számon 
tőlem, miért cseréltem el az éle
tet, melylyel nekik tartozom pil
lanatnyi múló hatalom és rab- 
lott jólétért. . .

No látja édes Barátom, ez 
már becsületes és istenes beszéd, 
erre már bennem is felébred a 
kötelesség, melylyel embertár
saimnak tartozom. István, adja 
ide azt a bicskát!

És dr. Paleta szerencsés ope
rációt végzett a megtért vájáron.

Mondani is felesleges talán, 
hogy a gyönyörű kórház fel 
van szerelve a modern terapeutika 
minden vívmányával, rendelke
zésre áll minden gyógytényező, 
mely csak valamelyes biztosítékát 
nyújthatja a sikeres gyógykeze
lésnek. Van külön tüdőbetegosz
tály dispensairrel és mintaszerű 
kurázóhelyekkel, hova leözönlik 
a Vértes ozónos levegője, mely 
hatékonyabb Eluán minden kal- 
ciumképződményénél.

Egyáltalán Tatabánya külső 
képe, minden intézménye, szem
léletének összbenyomása mind 
beszédes kifejezője, mennyire 
megbecsülik itt a munkást.

(Folyt, köv.)

Süt a Nap.
Ezt a levelet kaptuk:
Igent tisztelt Szerkesztő Ur!
Nemrégiben egy írásos förmec- 

vényt olvastam az egyik |j. 
berális orgánumban (pardon! 
majdnem sajtpapirt mondtam), 
amelyben a kurzus irók alkotá
sairól elménckedik és kisüti, 
hogy a kurzus irók alkotása 
egyenlő a semmivel. < Kurzus 
lrókat» én ugyan nem ismerek, 
de tekintve a liberális orgánum 
faji orientálódását, a keresztény 
írókat kellett értenem alatta. Mert 
ha azt még el is fogadjuk, hogy 
kurzus politikusok vannak, (bár 
valójában nincsenek) azonban 
kurzus irók nem lehetnek, mert 
az irók nem igen szoktak poli
tizálni, hanem az írásaiknak, ál
maiknak élnek.

A liberális orgánumnak ez az 
elménckedése jutott eszembe, a 
mikor a múlt hét folyamán meg
néztem Zilahy Lajosnak a -Síit 
a Nap* cimü életképét a szín
házban. Ezt a darabot tudniillik 
véletlenül egy keresztény iró irta 
meg. A véletlenül’-t ne méltóz- 
tassék a megírásra érteni, hanem 
inkább tessék a hangsúlyt arra 
helyezni, hogy ez a mű színre 
került, még pedig nem csak 
színre került, hanem hozzá olyan 
sikerrel, hogy egymásután igen 
sokszor adták a budai színpadon.

Bizonyára ismeri a Szerkesztő 
Ur azt a klikket, amely a buda
pesti színpadokat uralja ma és 
faji szolidaritásból ne adj Isten, 
hogy szóhoz engedne véletlenül 

! is egy uj, de különösen nem 
egy keresztény irót. Mondanom 
sem kell Szerkesztő Ur ugyebár, 
hogy az a klikk nem kereszté
nyekből áll, hanem a másikakból.

Hát ennek a Zilahynak tény
leg nagy művésznek kell lennie, 
hogy mégis esak valahogyan 
szóhoz jutott. Nem csak a da
rab megírásában, hanem — és 

I főleg — az elhelyezésében. Nem 
most, hanem a mikor az első 
darabjait helyezte el.

És most nézzük csak meg 
magát a darabot.

Síit a nap. Végig az egész 
darabon. Egy költőember ara
nyos kedélye, magyar érzése és 
művészetének himpora süt végig 
az egész darabon, oly fényes 
napsugarakkal ragyogva be az 
egész miliőt, hogy annak min
den parányi része gyönyörköd
tet a szó igazi, legnemesebb ér
telmében.

A levegője magyar. Az alakjai 
magyarok. Húsból és vérből 
való emberek, magyar emberek, 
a háború utáni idők minden 
magyar bajával, szomorúságával 
és derűjével. Mert minden benne 
van, a mi szomorú és szép eb
ben a küzködő világban. A mind
végig szelíd, jó magyar pap, a 
mindenáron üzletet kötni akaró 
tanító, a kiben persze ehhez 
csak az akarat van meg, a vitéz 
magyar paraszt, a meggazdago-
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dórt magyar paraszt és minden 
szépen, oly hűségesen, hogy 

»inte ráismerünk az alakjaira.
Ti^ia. ragvogó művészet. Nem 

latwn> hamarjában oly szép, oly 
1 lor.-m gyönyörködtető, művészi 
A irodalmi értékű darabot, mint 
1 Hói xan ettől például Molnár 
Ferenc pok attak fejlett teknikaja, 

I • a teknika igen csak 
fdtti.de az iró már régen vissza- 

mikor ezt végig néztem, 
eredetien állapítottam meg, 

r r. a sa tpapir. akarom mon
dám a liberális orgánum már is- 

d hazudott. Formailag hazu
dj Tartalmilag hazudott. Vilá- 
I£»<an. érthetően, de céltudatosan 

saját faja érdekében.
Egy keresztény, a ki bízik 
a keresztény irodalomban.

Nagyközségi élet
(Augusztus 27.)

A legutóbbi községi képviselő
testületi ülésen azt hittük, hogy 
a nagyközségi parlamentnek ez 
az utolsó ülése és csalódtunk. 
Fürge Zsigmond képviselő meg 
is interpellálta a főjegyzőt, hogy 
mi van a rendezett tanácscsal? 
Okét, mint községi képviselőket, 
zaklatják e kérdéssel uton-utfélen, 
mert illenék, hogy ők tudják. 
De bizony a főjegyző is csak 
annyit hallott a dologról, hogy 
az ügy a reférens asztalfiókjában 
fekszik, mert a referens szabad
ságon van. A képviselőtestület
ben nyílt kritika nem hangzott 
,;s\an el e felvilágosítás során, 
nekünk azonban jogunk van az 
ellesett közhangulatnak kifejezést 
adni, mely elkeseredetten tért 
napirendre a jelentés fölött. El
keseredetten, mert mégis csak 
nehéz volna kímélettel nyilat
kozni a túltengő bürokratizmus 
yen abuzusairól, melyek lő ezer 

rétek legvitalisabb érdekeit nem 
értékelik egy Piripócson nyaraló 
referens üdülésének zavartalan
ságára Tekintet nélkül arra, hogy 
van-e B lista, vagy nincs B lista, 
a közügy, a közönség érdeke 
megköveteli, hogy a nap ne áll
jon meg s az ügymenet ne akad
jon meg azért, mert a referens 
ur nyaral. És ez az érdek szent. 
Punktum!

Napirend előtt a főjegyző az 
uj kereseti adó kivetéshez két uj 
munkaerő megszavazását kéri. 
Megadatott. Dr. Schwvartz Béla 
a hazhelyosztás ügyében szollal 
’t'. Heiyesen jegyzi meg, hogy
* házhelyeket ne sorshúzás ut- 
!an osszák ki, hanem abban a 
sorrendben, a hogy az igénye- 
Sc^' építkezési készségüket iga-
* T-‘ Azt az indítványát, hogy 
c ' sztviselőket szorítsák ki a 
L'rak-térről és utalják a jobb le- 
xe£öjü kültelkekre, már vegyes 
c’zdmekkel fogadták, mert nem 
atták semmi biztosítékát annak,

a Deák-teret csupa áru- és 
■ ankházak, balkónos bérpaloták 
*c|vpitsék egyhamar be. Schmidt 

üroly szintén napirend előtt a 
sporttelepet vette védelmébe, mely 
“ggodalma tudtunkkal fölösleges, 
r/,: a sporttelep házhelyek cél- 
]2'ra nem is lett — tudomásunk 
szerint - tervbe véve.

,argysorozat 31 pontja fölött 
simán siklott el a képviselő

testület. Behatóbb eszmecserét 
csak a bábák illetményeinek ren
dezése váltott ki a városatyákból, 
hol az alispáni rendelet megszabja, 
hogy a rendes illetményeken ki 
vül az 1 éves kort elért gyermek 
után a bábát külön 10 kgr. búza 
illet: meg. No de ezt is megsza
vazták és nem váltott ki az ügy 
egykerendszeres hajlamokat meg 
az öregebb városatyákból sem.

Az államrendőrség felszerelé
sénél gavallérosan megszavazták 
a kért két biciklit is, Holott ezt 
többen a rendőrkarddal hasonló 
természetű dologi kelléknek ta
lálták.

A városi bérház vízvezetéke 
valamivel hosszabban foglalkoz
tatta a képviselőtestületet. Vég
tére is Roheim Jenő indítványát 
fogadták el győztes Schmidt Ká
roly módosításában. E szerint a 
patika előtt az utcán fognak köz
kutat fúrni, melynek vize a köz
szükségletet is és a bérház szük
ségletét is hivatva lesz kielégí
teni. E tárgynál azonban bor
zasztó dolgok kerültek napvilágra. 
Kitűnt, hogy a bérház szennyvíz 
és pecegödrét egy régi kút medre 
helyettesíti, mely már rég meg
telt s kiürítve 12 év óta nem 
lett. Híg részét ampákkal merik 
ki s részint az udvaron öntözik 
szét, részint az ott esetleg éppen 
fedett utcai kanálisba vezetik el. 
Ennek a háznak udvartalaja tehát 
kétségtelenül keresztül-kasul fer
tőzve van, ott melegágyat talál 
minden epidémia és ebben a 
házban lakik horribile dictu a 
polgármesttr in spe, itt lakik a 
járásorvos, egy állatorvos, egy 
gyógyszerész és itt sül fél város 
részére a kenyér s a kiknek rá 
teliik a krémes bélés! No akkor 
hát kár oly nagy buzgalommal 
ellenőrizni a cselédleányt, ha ki
önti az ugorkalevet az utcára.

A «Turul Edény- és Korsó 
Értékesítő Szövetkezet* 5 arany
korona évi bér ellenében enge
délyt nyert, hogy a Széchényi- 
téren díszes árubódét állíthasson.

Őzv. Mundy Oyuláné kegy
diját havi 100 ezer koronára emel
ték fel, mert meginditólag hatott, 
hogy e tárgybani kérvényére 20 
ezer koronás bélyeget kellett ra
gasztania, holott egész évi kegy
dija 12 ezer korona volt.

Rátkayt
15 napi fogházra 
Ítélte a pécsi törvény

szék rágalmazásért.
A „Véres csütörtök" cim alatt 

a szomorú mohácsi tagosításról 
írott nagyhangú közleménye a 
„Dunavidék“-nek mar abban az 
időben feltűnést keltett, mert ab
ban az esemenyek úgy voltak 
részben nyíltan, részben burkol
tan bealllitva, mintha a szomorú 
eset okozója dr. Prakatur Tamás 
lett volna. Ez az ízléstelen táma
dás ebből a szomorú eseményt öl 
is politikai tokét akart kovácsolni 
es altalanosan megütközést keltett.

Dr. Prakatur Tamás a cikk 
miatt sajtópert indított a „Duna
vidék*" ellen es a feljelentésben 
mar eleve a legszeiesebb körű bi
zony iu s eh er.deleset kerte a maga 
részéről is. A felelősséget a köz

leményért Rátkav István vállalta, 
a kit a vizsgálóbíró mar az úgy 
kivizsgálásakor felhívott a bizo
nyítékok bejelentésere, azonban 
ezzei Rátkav meg a főtárgyaláson 
is adós marad'

A főtárgyalas ez ügyben ked 
den, i. hó 26 an volt a pécsi kir. 
törvényszékén Szűcs Jenő tanács
elnök elnöklete alatt.

Az általános kérdések utál az 
elnök megkérdezi Ratkayt, volt-e 
mar büntetve?

— Igen, de nem tudom, hogy 
hányszor.

Lgy látszik annyiszor, — 
állapítja meg az elnök hogy 
már maga sem tudja hányszor. 
Es azután felolvassa a törvény
szék rendelkezésére álló adatok
ból, hogy a tamási járásbíróság
nál becsületsértés, a dombóvári 
bíróságnál rágalmazás. Mohácson 
többrendbeli sajtóvétség es rágal
mazás miatt.

A vadirat felolvasása után a 
részletes kihallgatás következett, 
a melynek során Ratkay már na
gyon csendesen viselkedett. Ta
gadta, hogy a demagógia, lázitas 
stb kitételeket dr. Prakaturra ér
tette, majd, a mikor az elnök 
megkérdezte, hogy honnan merí
tette a többek között azt, hogy 
dr. Prakatur „ . . fagyos mosoly
hal járt-kelt s némán nezte a 
szenvedélyek kitörését . . be
vallotta, hogy ő ott sem volt a 
városházán, masoktól kapta infor
mációit, állítólag Pumáktól, Lipo- 
katicstól es Leovicsiól es ideges
séget hozta tel mentségül.

Tárgyalás közben meg a csend
őrseget is meggyanúsította, hogy 
lanyhán (?) végezte a nyomozást, 
a miért aztán elnöki megrovásban 
részesült.

A törvényszék rövid tanácsko
zás után megallapitota, hogy 
Ratkay még csak meg sem kísé
relte a bizonyítást s minthogy 
tényállításai valótlanoknak bizo
nyultak, őt bűnösnek mondta ki 
rágalmazás vétségében és több
szörösen büntetett előéletére való 
tekintettel 15 napi fogház és 
500.000 K pénzbüntetésre ítélte, 
egy ben kötelezte 600.000 K ügy
védi es az összes bűnügyi költ
ségek megfizetésére. Amennyiben 
vele szemben ezek behajthatatla
nok lennenek, úgy azok megfize
tésére a lap felelős kiadóját, a 
„Mohácsi Doboz- és Papirárugyár 
r.-t.“-ot kötelezi.

Ez a sajtóper csupán beveze
tése a perek egész sorának, mert 
mint jeleztük, a „Dunavidék" el
len összesen nyolc, tehat ezután 
még hét sajtóper van folyamat
ban és ez fogja az ő speciális 
újságírását Mohácson beszüntetni, 
mert azt hisszük, sem a Doboz
gyár részvényesei, sem pedig 
azok, a kik a lap mögött álla
nak, nem lesznek hajlandók so
káig a milliókat fizetgetni érte.

Ez a főtárgyalás különben iga
zolta azt a múltkori Írásunkat is, 
hogv odaat mar a jóizles kereke
dett felül, (mert hiszen a ki azt 
elolvasta, úgy sem hitte el neki, 
hogy nii azt a bíróságra értettük) 
mert a tőtargyaláson senki a lap 
mögött állókból meg csak ügy
védi minőségben sem jelent meg, 
hogy megvédelmezze.

Pénteken es szombaton Zi.ahv 
Lajos „Süt a Nap" cimü ele'kép
ben búcsúzott Szigetbe Bandi, a 
színtársulat egyik legerősebb szi- 
nesztehetsege Szebb darabot nem 
is választhatott maganak es szebb 
szerepet se. — Zilahy eletkepe 
szinte oázisképen hatott az él
ni vótlanodott operett-kultuszban, 
de a drámái darabok között is 
első helyet foglal el es a közön
ség gyönyörködve nezte a pom
pás mesejü darabot, a melynek 
alakjai oly természetes hűséggel 
lettek a háború utáni életből be
állítva. Szigethy tanítója meste
rien volt alakítva A sokoldalú 
színészt, a kit legjobban mint 
komikust ismerünk, ebben a jel
lemszerepben meg jobban a szi
vünkbe férkőzött természetes ala
kításával. L’gvlatszik partnereinek 
szeretete hatotta at a darabot, 
mert oly kedvvel es oly tökéletes 
harmóniában még alig láttunk az 
idén darabot előadni. — Szigethy 
Nusi elragadó volt szerepében, a 
mely egyenisegehez jobban illett 
az összes eddigi szerepeinél. — 
Földváry egy igazi magyar alakot 
kapott, a melyet a tőle megszo
kott tehetséggel játszott. Fekete 
forgalmistája sokkal jobb lett 
volna, ha a gyors beszédről le 
szokna. — Markovits Margit az 
anya szerepében ismét remekelt. 
Egyed Lenke soha jobb szerepet 
nem kaphatna műveszi játékának 
bemutatására, mint ezen az esten 
volt. — Nagy sikere volt Scarry 
.uargitnak is.

Vasárnap (aug. 24) Gerő Ka
roly „ Próbaházasság** cimü bohó
zata sok derültséget váltott ki a 
közönségből. A régi, kedves es 
örökke reportoiron maradó bohó
ság nagy közönséget vonzott.

Hétfőn (aug. 25) aztan már 
ismét egy modern sláger jött 
színre, melynek trivalitásait „csak 
felnőttek** arcbőre bírja meg es 
ebben a miliőben bukdácsolt az 
illik-nemillik határain „Ónagysaga 
két férje. “

Kedd (aug. 26) Sinkó Gizi es 
Thuróczy Gyula bucsujatekaul 
ment Schakespeare „Hamlet**-je, 
a nagy klasszikus darabokhoz ké
pest fogyatékos közönség előtt. 
Pedig Thuróczyekat nagyon sze
rette a közönség.

Szerdán (aug 27 Echegaray 
híres dramaja, a „Folt, a mely 
tisztit** került színre a társulat 
legünnepeltebb művésznője : Kon- 
drath Ilona bucsufelleptevel. Telt 
ház, sok-sok virág, a zaklatásig 
menő taps, — ez volt Kondráth 
Matilde janak előre megerzett mi
liője. És Ő ? Nagyobb volt, mint 
bármikor, sőt önmagát látszott 
felülmúlni, a mikor mduiatroha- 
mainak kifejezeseben furiozo je
lent meg művészétének tag anya
ga. Csodalatos e hölgynek mimi
kája, mely tetszést-nemtetszést, 
örömöt-fajdalmat, gőgöt alázatos
ságot, vagyat és undort, szóval 
a kedélvallapot minden hullám
zását oly megkap készséggé! fe. 

fdtti.de
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jezi ki. — Partnerei: Sinkó Gizi 
(Euriquetta) és Thuróczy (Fer- 
nandó) nagy szeretettel t tmo 
gatták.

Ezzel a darabbal aztán befeje
ződött az idei színi idény, búcsút 
mondott a társulat es kopott aré
nánk csikorgó eresztékeiben me
gint nyugodtan szőhefi hálóját a 
lomha pók -- tavaszig.

Előreláthatólag heves kü; del
in k előzik majd meg a jövő 
idényt a színház bírásáért, de bí
zunk Szinpartoló Egyletünk ügy
szeretetében, hogy résén leend 
Videant consules . . .!

Kaptuk a következő levelet:
Kedves Szerkesztő Bácsi I
A mull vasarnap egv jól sike

rült babaszinhaz előadást rendez
tünk B' Iváry Sarika testvéremmel, 
Kürt’ Mancikával és Fityó Ilonká
val. — Ugv határoztuk, hogy az 
egész jövedelmet jótékony célra ; 
fordítjuk, mert tudjuk, hogy a mi
kor mi kalácsot eszünk, vannak 
emberek, akik betegek és éhez
nek. Azért arra kérjük a Szer
kesztő bácsit, hogy juttassa el a 
mellékelt 80 000 koronát a mo
hácsi Lász'ó-kórház szegény be
tegei számára.

Tisztelettel:
Bolváry Mancika.

Az ártatlan gyermeklelkek fel
buzdulása nem szorul dicséretre. 
A felajánlott összeget illetékes 
helyére juttattuk.

A mohácsi vész évfordu- 1 
lóján az idén a horvát szent
beszedet Izelstőger Alajos, a né
metét dr. Frey János és a ma
gyart Hantos Béla belvárosi káp
lán mondta. A szentmisét Halvax | 
József apátplebános nagv segéd
lettel celebrálta. Közönség külö
nösen a vidékről gyérebb ’öme- 
gekben jelentkezett, nyilván a bi
zonytalan időjárás miatt Hantos 
Béla gyönyörű magyar szent
beszéde alatt majdnem kizárólag 
intelligens közönség töltötte meg 
a kálváriá-kápolna előterét. A be
széd nagy es mély hatást keltett, 
bar az augusztusban szokatlanul 
hűvös, őszies szél oly erővel só
hajtott koronkint a hársfalombok 
köze, hogy azoknak suhogása el
nyomta a szónok stentori hangját 
is, de nehogy egy mondat is el
vesszen a remek beszédből a kö
zönség részére, a szónok ígéretét 
bírjuk, hogy annak szövegét la
punk számara át fogja engedni.

— Személyi hir. Sípos Károly 
vezérkari alezredes földink, varo
sunk büszkesége, átmeneti viszony
ban vezérkari ezredessé lépett elő. 
A még nagyra hivatott, kitűnő 
stratégának, a kire e csonka Haza , 
nagy idők mozdulásával joggal 
számíthat, lelkünk egész melegé
vel gratulálunk.

— Esküvő. F. hó 26-án d. u. 
4 órakor az iskolás gyermekek es 
a szülök valóban lélekemelő sze- i 
retetteljes megjelenése mellett es
küdött örök hűséget a külvárosi 
püspök-templomban Schneider La
jos igazgató-tanító Schiller Boris- 
kanaK, Schiller György nagyköz

ségi ’isztviselő leányának Tanuk 
a menyasszony részéről Schubert 
Károly püspökszenterzsébeti kan- 
tortanitó, a vőlegény részéről 
ifj. Schneider Károly asztalos. Az 
esketesi szertartást Márovics Fe
renc püspökszenterzsébeti plébá
nos végezte, aki az esküvő után 
költői szárnyalasu beszédet inté
zett az ifjú párhoz. Az útra cso
korba kötött az ifjú párnák három 
költői nefelejtset: a hit, a vallá
sosság refelejset, a remény ne
felejtset es a szeretet nefelejtset.

— Nehéz tengeri ut az élet 
— mondotta — es éppen azért 
az embernek is mint a hajónak, 
hogv el ne merüljön a háborgó 
vihartól, széltől felkorbácsolt taj
tékzó hullámok között : iránytűre 
van szükségé es ez az embernél 
a hit. a vallásosság . . .

— A férfi kötelessége terem
teni, szerezni es megvédelmezni 
a családi tűzhelyet, a férfi pajzsa, 
bástyája, hatalmas törzse a hozzá
simuló gyenge nőnek és ezekhez 
a küzdelmekhez az életben hit 
szükséges . . .

— A remény nefelejtse legyen 
a horgany a küzdelmekben és a 
szenvedés tövise kevesbe szúró 
lesz. Jöhetnek szomorú napok és 
óiak, bús, gomolvgó gondfelhők- 
kel es viharokkal, a mikor a leg- 
nag\ óbb szükség lesz a remény 
nefelejtsere . . .

— A harmadik nefelejt: a sze
retet ne'elejtse, a melyet a feszü- ; 
ietre tett esküvel fogadnak meg 
a házastársak. A szeretet az alapja 
a boldog házaseletnek, a mikor a 
leány elszakadva a szülői háztól, | 
egy uj eletet kezd, a férjnek kell 
pótolni az elvesztett szülői szere- 1 
tetet, de gyengedseggel es szere- | 
tettel kell csüngnie az asszonynak ' 
is a férjén, hogy megtartsa annak j 
szeretetet . . .

A beszédet még egy gyönyörű 
áldással fejezte be. — Az iskolás 
gyermekek kedves meglepetést 
szereztek az esküvő ig.-tanítójuk
nak, a mennyiben sorfalat állva 
várták és fogadták. A fiatal pár
nak mi is szívből gratulálunk !

— Áthelyezés. Rimmer Mik
lós alezredest, a mohács-kerületi 
népgondozó parancsnokát felsőbb- 
sége szolgálati érdekből Zalaeger
szegre helyezte át. Ez áthelye
zést már régebben emlegettek vá
rosunkban, laptársunk mint kora
szülött jólértesültséget hetek előtt 
le is közölte már, pedig az csak 
a napokban vált ténnyé, a mikor 
is általános sajnálkozást váltott 
ki Mohács közönségéből. Rimmer 
alezredesnek a társadalmi érint
kezésben utolérhetetlenül kedves 
modorú kordialis óbesternek távo
zása fölött érzett altalános saj
nálkozást csak az a hir enyhíti, 
hogy mielőbbi visszahelyezését 
illetékes helyen kilátásba helyezték.

— A kormányzó neje Mo
hácson. Egyes lapok újabb érte
sülése szerint a kormányzó neje [ 
Tormay Cecil, gróf Kiebelsberg 
Kunóné, gróf Zichy Rafaelné és 
Berta Ilona írónő kiséretében a | 
MANSz szövőtelepeinek megtekin
tése céljából Pécs, Mohács és Ba
jára látogat el. A MANSz helyi
csoportja hallomás szerint már 
komolyan foglalkozik az ünnepé- ; 
Íves fogadtatás előkészítésével.

— Az államrendőrség figyel
mezteti a közönséget, hogy a j 
hozzá intézett beadványok nem 
a rendőrkapitány címere, hanem , 

a M. Kir. Államrendőrség kapi
tányságához cimzendők, mert 
egvéb beadványok figyelembe nem 
vétetnek

A Mohácsi Muzeum Egye 
sülét alapító tagjai soraba 25—25 
ezer koronával beléptek : Hubai 
József, Inkei József, Kozáry 
György és Szinger Béla.

— Hálaadó szent mise a fel
szabadulás évfordulóján. F. hó 
26 an d e ' órakor a belvárosi 
r. k. plébánia templomban hala- 
adó szent mise volt a felszaba
dulás évfordulójának megünnep
lésere A szent misét fényes se
gédlettel dr. Frey János c. apát
plébános celebrálta és azon a ka
tonai hatóságok összes képviselői, 
az államrendőrség, a nagyközön
ség igen szép számban és egyes 
társadalmi egyesületek képviselői 
jelentek meg Különösen érdemes 
felemlíteni, hogy az iparosasszo
nyok mily szép számai vettek 
reszt a szent misén — Feltűnt, 
hogy a polgári hatóságok közül 
sem a közigazgatás, sem pedig 
a járásbíróság nem képviseltette 
magát.

— A Szociális Missziótársulat 
szerdán (szept 3 án) délután 5 
orakor a tűzoltólaktanya díszter
mében rendes havi értekezletet 
tart. Munkaév megnyitás munka- 
programm megbeszélés lesz. Na
gyon -Kérjük azért a kedves tago
kat, hogy lehetőleg teljes számmal 
megjelenni szíveskedjenek. Az 
elnökség.

— A baromfit nem szabad 
az utcára engedni. Az allam- 
rendőrseg figyelmezteti a közön
ségét, hogy a baromfit nem sza
bad az utcara engedni. Az ez ellen 
vétőket szigorúan meg fogják 
büntetni.

— Iparos- és kereskedő- 
tanoncok beiratkozása. A — 
,, Felügyelő Bizottság" — junius 
hó 13-án hozott határozatából ki
folyólag szeptember hó 5-én, 9 én, 
12-én mindenkor d. u. 4—6 óráig 
lesznek a beiratások. Beiratási- és 
tandíj ninos, csakis az ifjúsági 
könyvtár javára fizet minden ta
nuló tízezer koronát. Behatáskor 
köteles a tanonc ellenőrző-köny
vecskéjét, avagy a tanév végén 
nyert bizonyítványát magaval 
hozni; szüietcser.ek idejét, helyét, 
utca nevét, házszámát bemondani. 
Egyúttal felkérem a tantestület 
tagjait, hogy eddigi szokásaikhoz 
híven a jelzett órákban megjelen
jenek es teljes odaadással közre
működjenek. Első tanítás 16-án. 
A beiratkozásról lemaradt tanoncok 
kimelet nélkül lesznek bejelentve 
az I. fokú iparhatóságnál iszolga- 
birói hivatal) megbüntetés végett. 
Boda Károly igazgató.

— A Leányklub tagjainak 
figyelmébe. A leányklub uj 
munka évét szeptember hó 4 én 
(csütörtökön) délután nyitja meg. 
Kéri a vezetőség a kedves tago
kat, hogy teljes számban és pon
tosan 5 órakor jelenjenek meg a 
szokott helyen,az áll.polg.iskolában.

— Wink Jakab névre kiállí
tott jégkár elleni biztosítási köt
vényt találtak. Tulajdonosa átve
heti a Zsuzsits-tőzsdében

— A közönség vedelme. Az 
államrendőrség felhívja a közön
séget, hogy a mennyiben a piaci 
árusok (kofák) részéről durvasá
got es gorombaságot tapasztalna, 
forduljon a legközelebbi rendőr
őrmesterhez.

— M. F. T. R személyhajók 
szeptember havi menetsor. 
rendje: Minden kedden „Sas
szerdán „Deák Ferenc", szütörtö’ 
kön „Szent István”, pén-eke- 
„Deák Ferenc", szombaton „Szent 
László" és vasárnap „ Erzsi he> 
királyné" hajó jön

— Felhívás a pótbeiratásra 
Felhivatnak Mohács város azon 
rk szülői, kik eddig tanköteles 
gyermekei’ et valamely iskolába 
meg be nem Írattak, hogy azoka 
szept 1. es 2. d. e. 8—11-ig tar
tandó pótbeiratasi napokon íras
sak be, mert ellenkező esetben az 
uj törvény idevonatkozó rendel
kezési ezeken szigorúan végre
hajtatnak A beirandók szemelvén- 
kint 5000 K könyvtárdijai fizet
nek. Az igazgatóság.

— Az ipari üzemek tulajdo
nosainak figyelmébe! A ni. kir. 
államrendőrség felhívja az ipari 
telepek, üzemek tulajdonosait, 
hogy az előforduló baleseteket 
haladéktalanul és pedig a sulvo- 
sakat távbeszélőn, a könnyebbe
ket pedig az előirt bejelentési la
pon haladéktalanul jelentsék be 
az államrandőrség kapitányságá
nak. Ennek elmulasztása szigo
rúan lesz büntetve

— Beiratásek a református 
elemi népisKOlában. A ref. el. 
népiskolában a beiratás szeptem- 

i bér 1, 2 es 3 ik napján d. e. 8-tól 
lí-ig és d. u 2-től 4-ig történik. 
Beiratási dij 5000 korona. — Az 
előadások szeptember 4 én reggel 
8 órakor kezdődnek meg.

— Sertesvész. Miután a ser
tésvész járványosán fellépett, az 
élüljáróság figyelmezteti az állat- 

; birtokosokat, hogy állataik belső 
megbetegedését, illetve elhullását 
azonnal jelentsék a községi elöl
járóságnál. Továbbá a község 
egész határában sertéseknek közös 
legeltetése, utcákon és tereken 
való tartása büntetés terhe mellett 
meg van tiltva. Vészmentes udva
rokból sertéseket más községbe és 
a község más területére engedély 
nélkül elszállítani, avagy elhajtani 
büntetés terhe alatt tilos. Az en
gedélyt a községi elüljáróság, 
illetve I. loku hatóság adja.

— Találtatott egyezer korona 
i készpénz és egy zsebkendő, to- 
! vábbá egy durva vászonból ké- 
j szült kendőruha és f. é augusz

tus hó 20-án a II. Lajos utca 
| sarkan egy lópokróc. Igazolt tu- 
I lajdonosaik átvehetik a rendőr- 
I kapitányságon.

— Öngyilkossági szándékkal 
kétszer a Dunába ugrott. F. hó 
23 án, szombaton délután szomo
rúan erdekfeszitő látványnak voltak 
szemtanúi a dunaparti sétálók a 
Felső-Dunasor kezdetén Az egyik 
éjjeli házból két leány jött le a 
Dunára vízért. Az egyik Kálmán 
Erzsébet a csónakjavai épen ki
kötni akaró Gárd Jánost megkér- 

i dezi: Bácsi mély itt a viz es 
amikor az igennel felelt, abban a 

- percben már be is vetette magát.
Gárd csónakjával rögtön feléje 
ment es kihúzta a vízből. Az arra- 
jartak összecsoportosultak és éleszt
gették a leányt Amikor magahoz 
tért ért oda a közben elhívott 
gazdasszonya, aki korholni kezdte. 
Erre a leány kiragadta magát a 
körülötte levők közül és ismét a 
Dunába ugrott. Itt azonban már 
nem volt oly mély a viz, úgy hogy 
az utána ugrott vámőr tiszthelyet
tes úszás nélkül kimentette. Az idő-



1924. augusztus 31. MO H A C Sl H I R L A P

, odaérkezett államrendőrseg 
ítte aztan gondjaiba a szeren- 
set:en teremtést az egyik házból 

dicsünkért pokróccal letakarva a 
rhazi'a szállította. Állapota, mint 

pr-esültímk Iieni veszélyes. Ön- 
C, ^osságának okát nem akarja 

.'.-iiondani, de valószínűleg sze- 
banat miatt akart véget vetni 

‘ 7 e.etenek. ......... „
A MANSz elszámolását jovo 

emunkban közöljük.
FlüYELEM! ha 

részletre olcsón és jól 
akar vásárolni, úgy for
duljon bizalommal a 
STEW TESTVÉREK ro- 
fffs-" és divatáru üzletébe.

__ szerencsétlenségek. Polt 
András 17 eves szívbajos fiú 
Varga ál tanyajan szülei távol
létiben krumplit főzött. Közben 
reg: szívbaja erte el és arccal 
belezuhant a nyitott tűzhely tii- 

Az egész feje és bal válla 
is sszeegetr Életben maradásá
hoz kévés a remény.

Schleich Antal hercegszabari la- 
kos házánál pincét ásott. E hó 
23-an a föld rázuhant s maga ala 
temette ót. Suljos sérüléséivel a 
László közkorházba került

Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi aug. hó 22-től 
1924 aug. hó 29-ig. Születések: 
Ang\ó János, Alföldi Imre, Bog
ár Mihály, Schmidt Lajos Károly, 

Pécsi János, Báli Lajos Károly és 
Bah Éva Terez ikrek, Somogy- 
varacz Anna, Szajcsán János. — 
Házasságkötések: Sábán Antal 
es Schvatm Éva. Schneider Lajos 
es Schiller Boriska. — Halálo
zások: í>lv. Krajczár Antalné 81 
eves, özv. Kovácsovics Ferencné 
77 eves, Kalányos Katalin 3 éves, 
Báli Lajos János 1 napos, Báli 
Éva Terez 2 napos.

«Testvérisége S. C. — Bajai 
S. f. 5 : I. A bajai uszóverseny 
miatt a BSE erősen letartalekolva 
jött Mohácsra és elbizakodottan 
állt fel A most látott csapat kö
zel sem öhet a régebben Mohá
cson járt BSE csapatokhoz. — A 
-satarsor csapnivaló, a halfsor 
mintha nem is volna, a két beck 
pedig — hatalmas termetű, mar
kos rreklam-beck“, kik azonban 

A kapuson 
„sötét- fehér “

ftóznak a labdató. 
csak a gyanúsan 
nadrág tűnt fel.

•Mindezek természetesen nem 
''■csinyitik a „Testvériség*4 érae-
■ e;t. kik hatalmas aranyban po- 
fúltak ra az elbizakodott clubra.

á ., I estveriseg" az utóbbi idő-
■ en erősen feljavult. A ha. 'sor 
'.a:; es csatársorban nagy erősö- 
^est jelent Ehrenfeld, Kozma es

itzl. — Habar Ehrenfeld, ki már 
usszabb ideje nem játszott, kö- 

sem jöhet a régi formájához, 
zúznia pedig nagyon is lassú a 
en gyengék. — Feltűntek Nagy 
■eP korner rúgásai, kár, hogy 

”eni akadt, ki ezeket kihasználta 
Nagyon jó volt a kis 

( U11!er> ki úgyszólván az összes 
aniadasok irányítója. Dorn elné- 

half posztján A „Testvériség" 
beckjei erősebb ellenféllel szem
zőén bíráskodott és a játékosok
nak sokat engedett.*

A potya-közönség, habár erő
sen apadóban van, még mindig 
igen nagy számban áll a pályán 
kivü . A klubok a hatalmas kiadá
sokra sehogy sem találják meg a 
fedezetet és ha a közönség egy 
része nem tér jobb belátásra; úgy 
a mérkőzéseket be kell szüntetni, 
mert a bevetelek nem fedezik a 
kiadásokat.

«
Szenzációs mérkőzés lesz va

sárnap délután fel ő órakor a 
sporttelepen, ahol az erősen fel
javult Testvériség S C. meri össze 
erejét a Levente T. E -vei. A mér
kőzés egyenlő erők küzdelme lesz 
és igy igazan élvezetes sportot ígér.

*
A Levente és Testvériség közös 

elhatározással meg fogja számozni 
padjain az ülőhelyeket Így gon
dolja a két club kikerüli azt, hogy 
állóhely esek elfoglaljak a padokat 
és az ülőhelyesek allva kénytele
nek végig nezni a mérkőzéseket.

*
A nemzetközi szövetség a foot- 

ballszabalyok egyik másik pontján 
lényeges változtatást eszközölt. 
A legfontosabb, hogy a jövőben 
kornerből közvetlenül is erhetó el 
gól. A labcafeldobasnál, ha a já
tékos a földrejutás előtt érinti a 
labdát, szabadrúgás ítélendő. Ha 
egy játékos könnyen serül meg, a 
biro a játékot csak akkor állítja 
meg, ha a labda játékon kívül 
jutott A játékosoknak meg vau 
engedve a biró Ítélkezésénél azt 
megkérdezni, természetesen a meg
felelő forrnak között, — hogy 
miért állította meg a játékot. 
Tervbe van véve, a kaputól 40 
yardnyira vonalat huzni es a jö
vőben az offsied ezen vonaltól 
számítódna, nem mint eddig a fél
pályától. 

Laptulajdonos és kiadó ; 
FRIDRICH OSZKÁR

N V I LT T É R.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)
Válasz a Dunavidék 

szerkesztőjének:
A MANSz mohácsi vezetősége 

megállapítja, hogy titkára nem 
csak most, de a múltban is, min
denkor pártatlanul járt el és min
den alkalomra fenti lapot is meg
hívta, sót a nevezett lap munka
társát a kijáró hirlaptudósitói 
kedvezményben is részesítette. 
Igv járt el a nehezményezett eset
ben is, melyen ott láttuk a lap 
munkatársát, tehát titkárunkat sem 
vád, sem gáncs nem illeti. Ami 
P“dig a MANSz belső ügye, az
zal nem tartozunk felelősséggel 
annak, aki máról-holnapra, Isten 
tudja miért! ellenségünkké lesz. 
Magunk részéről az ügyet be
fejeztük. Léhmann Lajosné

elnök
Mohács város közönségének 

azon meleg támogatásért, mely
ben engem az idei színi évadban 
részesített, ezúton mondok soha 
el nem múló hálás köszönetét. 
Kérem tartsanak meg továbbra is 
szives jóindulatukban.

Hálás tisztelettel
Mariházy Miklós

szinigazgatí.

Nyilatkozat.
A > Dunavidék* f. évi julius 

hó 27-iki számában »Kantaharc* 
cimen egy híradás jelent meg, 
mely feleségemet összeférhetetlen 
természetű, durva egyénnek tün
teti fel s a hír végén a »brutális 
amazon* jelzővel tiszteli meg.

Miután van okom feltenni, hogy 
ez a hazug valótlanságokat tar
talmazó, durván sértő közlemény 
n.eT a *Dunavidék- saját inicia- 
tivájából adatott közre, e lapok 
hasábjain egy nyílttéri nyilatko
zatban a tényállás helyes beállí
tásával akartam a félrevezetett 
közvéleményt tájékoztatni, mire a 
>Dunavidék« augusztus 17-iki 
számában újra nagy puffogással 
bizonykodik állításainak igaza és 
az ő nagy önzetlen szavahihető
sége mellett.

Miután ez az ügy tegnapi 
napon a minden befolyástól ment 
kir. bíróság előtt egyezségileg 
az én engedékenységem folytán 
befejezést nyert úgy, hogy Treier 
az összes költségeket fizeti, ami
ből nyilvánvaló, hogy a »Duna

: ÓZV. SZÍVÓS ANTALNÉ ‘ 
órás, ékszerész és látszeresz 
MoháCS, Király-utca 195. s*.
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Minrienner ü arany, ezüst és dr-obíe 
aruk, szabályozott zsebórák.

ti l V K <■ K ii, 
orrcsiptetök, bormérök. íázmérők natjy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvabaliatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltába napi árén.

RÉSZLETFIZETÉSRE
újból bapbatób a

SINGER VARRÓGÉPEK
SINGER CQ. VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS. ■

I
1
I

,1

bizományi lerakata Mohácson:

BEZEB.ÉDY ISTVÁN
MECHANIKUS.

HALLÓ!
I 1‘Í ‘ 11 <‘!*«»p<»lí i)<tl‘Il«»

*»■<>>» sör. íizórai pörkölt 
knplifitö 

a Scháffer=szállodában.
Ilsí<‘ S őrsitől

Ú6 PftLI
I

}J

budapesti prímás z<MH*karai|

HANGVERSENYEZ.!
1

vidék* állításai valótlanok, fel
kérem annak szerkesztőségét, 
hogy közölni szíveskedjék velem, 
kinek megbízásából irta meg 
> Kantaharc* cimü közleményét 
és ki adta ahhoz a hamis adato
kat, mert amennyiben kérésem
nek elegettenni hajlandó nem 
volna, a sajtópert a »Dunavidék* 
ellen fogom megindítani.

Brunn Ede.

Nyilatkozat.

A Mohácsi Hírlap két hét előtti 
számában egy cikket közöltem a 
Mohácsi Uj Hírlapból, melynek 
egyes kitételeit dr. Beck Alajos 
magára nézve sértőnek találta. 
Miután — mint ez magából a 
közleményből is megáilapitható 

távol állott tőlem az a szán
dék, hogy dr. Beck Alajos urat 
megsértsem, kötelességemnek tar
tom eme félreértésre alkalmat adó 
cikk miatt ezúton is legmélyebb 
sajnálkozásomat kifejezni.

Mohács, 1924 augusztus hó 20.
Zsuzsits András.
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az összes iskolák részére, 
eredeti bolti áron, továbbá 
mindennemű iskolai felszere
lés, füzet, írószer, rajzszer, 

iskolatáska stb. jutányos 
áron kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében Mohács, Kardos Kálmán-u. 148. sz.
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lucerna, lóhere, bab, 
mák, dió és mindennemű 
olajmagért legtöbbet fizet 

a ..KTI K V‘. 
Tplpfon: 84. Kossuth Lajos-u. 7.

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

„Speciális** 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

na<7 választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT 
illatszer tárában 

MOHÁCS, Király-utca.

L

Műhely megnyitás!
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, 

hogy Deak-ter 570 g saját házrészemben 

asztalos műhelyt 
nyitottam, hol mindennemű épület, bútor munkát vállalok és 
mindenméretü koporsókat raktáron tartok.

Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kiváló tisztelettel

ARMBBUST JÓZSEF
asztalos, Mohács. J

BOR eladó
Dr. ánber Tivadar

ügyvédnél.

Elköltözés végett
egy 1000 m. 2 éves H0FFHERR 
ÉS SCHRANZ cséplő garnitúra 
teljes fölszereléssel, elevátor
ral 4 vaggon búzáért eladó. 
Bővebb felvilágosítást Fridrich 

nyomdában.

Üzleti könyvek felfekte
tését, órakönyvelést és 

mérlegkészítést
váiiai: Kronászt Antal,

MOHÁCS. Gőzhajó-u. 994.

HA PÉCSRE JÖN
ne mulassza el felkeresni

.11HTNER SÁNDOR
divataruházát

Pécs. Király-u. 21. (ftlór-u. sarok)
AHOL

börerös kelengye vásznak 21 ezertől
színtartó Cosmanos 
ágynemű kanavásznak 
Iskolai és

kelme
kockás és

vetek
férfi gyapjú szövet 140 cm 80

Állami és községi tisztviselőknek 5° 0 engedmény.

20
25 

intézeti öltöny 
140 cm. széles 00 
csíkos női szö-

50

>»

>>

Női télikabát
Barchendek
Tolltartó .
Grenadin

a legnagyobb választékban 
vásárolhatók.

. . 100 ezertől
. . 28

. . 22
. . 50

♦ »

»>

Első Mohácsi Műszaki Üzem
JAVÍT IRO ES VARRÓGÉPÉT.

KEREKPÁRT. 
FEGYVERT. 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉROT.

Kerékpár alkatrészek es villany- 
cikkek raktára.

Schaffer Károly
technikus.

matt

Értesítés.
A nagyérdemű közönség szives 

tudomására adom, hogy a Már- 
ton-féle levő házban tejcsarno
komban a legjobb minőségüjérett 

csemege- és trapista sajt 
állandóan kapható.

A n. é. közönség szives párt
fogását kéri

Zsilák Ilona 
__________ tejcsarnok tulajdonos. 

Ihizeladas

>»

>>

KÁLYHÁK.
Az ősz

TAKARÉK
TŰZHELYEK.

kíii-

a
*

*
*

*
*
*
*

* ...

A MELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és

Linóleum ...
MARX-féle Borostya

Zománc laKK
Marx-féle zomanclakk 

konyha es kerti bútorokra. 
Padló parkett) tényesito és 

padlobeeresztö paszta.
Gyógyeognae,likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.

lakk

CSERNAVÖLGYI

Nádor - utcában levő 
házam eladó. Lakás át
vehető
_______ Rupp János

Egy jó karban levő 
ttirdokad és liszteskda 

eladó.
' >ni íi Ui«i<l<

Megvételre keresek 
4 6 szobás, esetleg 
nagyobb házat, mi
előbbi beköltözésre.

Ajánlatokat „úri ház“ 
Igjigere kiadóhivatal továbbit.

Kuti pumpa
-e|jesen jó karban eladó. — 

Bővebbet
m i* t »J ;i ii <> s

^‘^layvaros, Moháéi*.

Bútorozott szoba
külön bejárattal kiadó.

Cim a kiadóhivatalban.

KRAMER ANTAL FIAI
310 II A <Js^.

szénsavval telitett forrásvíz 
a2 országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója

özv. KLs Alajosné, Mohács.

VILLAMOS 
ANYAGOK

KONYHA FELSZE
RELÉSI CIKKEK.

Csinosan bútorozott 
világos szoba, esetieg 
konyha használattal 

kerestetik.
Cim a kiadóban.

ÜZLET ÁTVÉTEL
Tisztelettel értesítem Mohács és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy FL'CHS JENŐ 

cég úri-, női divat és rövidáru üzletét átvettem és az átvett árukat jutányos, olcsó 
árban bocsájiom át a n. é. közönség rendelkezésére.

Nagyválaszték női-, férfi- és gyermekharisnyákban, női- és férfi- fehérnemüekben, nyak
kendőkben, zsebkendőkben, szalagokban, csipkékben, szabókellékekben és az összes rövid
áru cikkekben.

Szabóknak és szabónőknek nagy árengedményt nyújtok.
Kérem raktáramat megtekinteni minden vétel kényszer nélkül. A nagyérdemű kö

zönség szives pártfogását kérve, szolid és jó kiszolgálást előre is biztosítva
maradtam kiváló tisztelettel

MOLNÁR BÉLA 
úri-, női- és rövidárukereskedő 
MOHÁCS (Bader-féle házban.) *

IBV ■ ■ l______ JI -------- -----------------11, . ... „q f
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SCHNELL JÁNOS 
főszer és csemegekereskedése 

Telefon ¥>. MotlŰCS. Telefon M. 
Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

Házeiadás.
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.

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

cipész.
Teljes 

kovácsniúhely 
berendezés eladó.

Bővebbet
Hoffmann Pál

Lánvcsók, hsz. 50.

ELADÓ
DEÁK-TÉR 1257. SZÁMÚ HÁZ 

BŐVEBBET

Wencz Károlynál.

Ház- és üzleteladás.
KOSSUTH LAJOS-UTCA 68-as 
számú házamat, továbbá Szé- 
ehenyi-téren levő üzietház es 
berendezés, esetleg aruraktár- 
ral együtt eladó

MOLNÁR J. JÓZSEF.
oooooooooooo •00006000000000000000000 

Értesítés!
Mohácson, Hunyady-utcában 
a Dékány korcsmája mellett 

uj villamos darálót 
létesítettem. Elfogadok bármi
nemű gabona darálását és 

gabonáért lisztet cserélek. 
A n. é. közönség szives 

pártfogását kérem

Dobrzánczky János.
oooooooooooooooooooooooo oooooooooooo

Jenyei dűlőben levő 

3 holdas szőllő nagy 
gyümölcsössel, kaszá
lóval és 1 hold szántó
val eladó.
_  Cím akiadóhivatalban.

Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 390.000 K
Zab .... 310.000 K
Rozs .... 320 000 K
Tengeri morzsolt uj 350.000 K
Árpa uj . . . 380.000 K
Bab .... 440.000 K

Egy 4-es

Wertheim-Cassa
és irodai bútorok eladok

Weinacht Sándornál.

Jó házból való fiú tanonc- 
nak, vagy kiszolgáló leány 

felvétetik
Vorisek Lajosnál.

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

levélileg.

HUSZÁR ARNOLD Baja.
Vasárnap délután 

azaz augusztus 31-én 

csak SCHMIDT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak SGHMIDT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

I. rendű sásmentes 

m 2K é ik a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

LEGTARTÓSABB 
legolcsóbb 

HARISNYÁK, KEZTYÜK 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK 

KEK, RÖVIDÁRUK 
SZABÓKELLÉK 

KAÜFMANN és STERN 
CÉGNÉL 

telf. 36. HOFFMANN-HÁZ telf. 34.

Okvetlen tegyen próbavásárlást!

2 kiló használt rongyért
1 kiló finom kenyérlisztet ád 
Landauer gőzmalom, Mohács.

MELTZER EMIL
drogéria az Arany kereszthez
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz,
szeplöje, májfoltja eltűnik, ha a
CLEOPATRA CRÉMMEL

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá:

r

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár:
Kölnivizekben és illatszerekben.

- ------------------ -
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TELEFON 127.

Dl V ATÁRU HÁZ A

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

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

kendők-

Illatszer és szappan

TELEFON 127.

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

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

Szép választék! Elsőrendű minőség!
Olcsó szabott árak i

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

Cégtulajdonos: SCHAFFER KÁROLY technikus.
I

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

műszaki cikkekben.
Általános gummi vulkanizálás.

Vállalok, gyártok és javítok: 
mindennemű villamos berende

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

Eladó 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

„Blitól olyan zamatos a kávéja Édesem?
Egyszerű, csak UHU kávéval van főzve/4

=w ..... — ii— iBE==ar- ii=
FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Kiváló jó bor. must, tej és szeszmerökbó 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ allando raktár.

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 

Bélánál 
Pécs, Jókai-tér 6. és

Budapest, Kossuth Lajos u. 15. 
Továbbá a világhírű 

Zeiss Pu H ktál 
szemüvegek és orresiptetőkböl 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek. __

Jegygyűrűk, keresztelő és niszajándekOKból 
nagy választék.


