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A mohácsi vész 
évfordulóján tartott beszéd gondolatmenete: 

Tartotta : Hantos Béla belvárosi káplán.

I.
— Ünnepi csendben állot

tunk huszonöt esztendővel 
ezelőtt nemzeti létünk első 
ezerévének határmesgyéjénél. 
Végigtekintettünk akkor a 
magyar rónákon és hegye
ken. bús temetőkön és dicső
séges csatatereken, végig tíz
szer száz esztendőnek sok
szor megszakadt, mert sok
szor vérbefojtott iparkodásán 
és megértettük, hogy véres 
jegyese voltunk mindig a 
világtörténelemnek. Kelet ha
tárain kétszer szakadt át a 
néptengerek gátja, kétszer 
zudult ránk vad ellenség fer
geteges vihara, kétszer — de 
századokon át ömlött a ma
gyar vér a nyűgöt templo
maira kitűzött kereszt védel
mében. A magyar falunak 
századokon át sokszor ké
szen kellett lennie, hogy 
ronibadoljön, a kaszanak, 
hogy fegyverré egyenesüljön, | 
a hősnek, hogy meghaljon. 
Nekünk nem volt időnk ké
nyelmes elhelyezkedésre, mi 
nem faraghattunk százados | 
nyugalommal ércet és követ, 
a mi első ezerévünk drága, 
mert eredménye néhány lap 
a történelemben, néhány té- < 
pett zászló, melyet lehajtot
tak a majtényi és világosi 
síkon s egy véres szabadság 
tevéi, a melyet sohasem tu
dott semmiféle hatalom a 
nemzet kezéből egészen ki
ragadni s egy nagy csoda: 
hogy ennyi gyász után, él 
nemzet e hazán . . .

— Ha végigtekintek a ma
gyar történelmen, azt látom, 
hogy a magyar nemzet rop
pant véráldozatokkal men
tette meg ezeréves kincseit, 
nyelvekkel nemzeti életét meg
kezdte : önmagát, keresztény 
mivoltát, országát és Szent 
litván koronájában nemzeti 
függetlenségét.

De most — mikor egy- 

begyültünk, hogy a szomorú 
gyásznap 398-ik évfordulóját 
megünnepeljük, — ne tépjük 
fel a hegedő sebeket. Némul- 
jon el a gyász hangja s az em
lékezésnek ne fájdalmát, ha
nem balzsamát keressük ! . . . 
Mi vigasztalódni jöttünk ösz- 
sze. A mi szivünkben sok
szor fészket akar verni a 
c. üggedes és kishitűség. Sö
tétség bcrul a szivünkre és 
az agyunk elhomályosodik a 
fájdalomtól; úgy érezzük sok
szor, hogy megtiport és meg
gyalázott, félredobott nemzet 
vagyunk, a melyre ujjal mu
tatnak gúnyolódó ellenségei. 
Ott állunk a sir szélén, bele
tekintve annak mélységébe s 
a kétségbeejtő sötétség majd
nem lehúz bennünket. Hová 
forduljunk, hol van segítség? 
Ki az, a ki karját nyújtja ne
künk. hogy a mélységbe bele 
ne zuhanjunk s el ne pusz
tuljunk?! Zokogó sirás tör 
fel a nemzet leikéből és leg
jobbjai fejüket lehajtva, mel
lüket verve néznek körül és 
keresik a szabaditót, aki fel
emeljen bennünket.

— Nézzetek fel keresztény 
magyarok a keresztre! Van 
még nekünk valakink, aki 
nem hagyott el bennünket, 
aki soha meg nem csalt ben
nünket, aki a magyar törté
nelem legválságosabb percei
ben is mellettünk állt: mi 
isteni Megváltónk. Amíg mi 
— magyar testvéreim — hi
tünkben erősen állottunk Jé
zus zászlója mellett, amíg 
mi megőriztük hitünket, sze- 
retetünket, ragaszkodásunkat, 
addig nem engedte pusztulni 
nemzetét. Amikor eltávolod
tunk Tőle, amikor meggyen
gült az emberek lelkében - 
hit. amikor az erkölcstelenség 
verte fel tanyáját ebben az 
országban, akkor ránk nehe
zítette sújtó kezét, hogy

visszavezessen bennünket a 
hiti j, a fegyelmezett keresz- 

■ tén eletre s igy biztosítsa 
feltámadásunkat . . .

— Mert mi volt a magyar 
nemzet ezeréves fennállásá
nak titka ? Honnan vette gon
dolatait, eszméit, a hazaszeretet 
önzetlenségét, honnan vette 
ideális alakjait? A tárgyilagos 
történelem azt feleli erre : a 
krisztusi kereszténységből...

— A magyar nép őshazá
jából magával hozta fajának 
s szabadságának lángoló sze- 
retetét, de fennmaradásának 
biztosítékait a kereszténység
ből vette Féltékenyen őrizte 
nemzeti hagyományait, ra
gaszkodott őseinek szokásai
hoz. de a haladás csak a 
keresztvíztől pezsdült fel 
be .ifc. Megvolt a nemzeti , 
lélek jó és rossz hajlandósá
gaival, de ápolás alá csak a j 
kereszténység fogta; meg
volt a lélek, de eszményi 
tartalmat csak tőle kapott; 
megvolt a nép, de az euró
pai lét igéretföldjére csak 
Szent István vezette. O volt 
a Mózese, aki az ígéretföld
jét nem csak Nebó hegyéről 
nézte, hanem a népet oda 
be is vezette. Reáderitette a 
kereszténység napjait, hogy ■ 
ragyogjon le reá s hitre vi- • 
lágosit>a s erényre meleuitse , 
föl a nép szivét. Akkor nyert 
tulajdonképen hazát a ma
gyar nép, mikor az örök ■ 
haza vágya a rögöt lábai 
alatt megszentelte s azt a 
nemesbiilő lélek érzelmeivel, 1 

! a kar munkájával, az élet 
emlékeivel a nemzet szá
mára lefoglalta. Azóta lett a 
föld haza, — mely ápol s 
eltakar; azóta lett drága, 
hogy nagy emlékeink hozza- 
füződnek; azóta édes, hogy 
keserveink hozzátapadtak ; | 
azóta szent, hogy könnyeink 
harmatával s vérünk árada
tával öntöztük.

— A keresztény magyar 
hazat tehát az adta, aki a 
hitet adta: a mi Urunk Jézus 
Krisztus Szt. István által . . •

— Az adta a hazát, aki 

e hazához szegezett, hogy 
éljünk, haljunk rajta. E he
gyeken, rónakon sok nép 
hullámzott előttünk, de a vi
lág viharja tovasodorta őket. 
Minket el nem sodort, mert 
a kereszt lett a horgonyunk. 
Azt beleeresztettük a nép
áramok hullamaiba s a hár
mas hegyen akadt fönn! Itt 
a hazád, a kereszt jelzi.

— Az adta a hazát, aki 
a béke áldásait hozta meg a 
népnek. A kereszt lett a 
béke jele. Addig a nép hul
lámzott és pezsgett; a po
gány magyarság vitézsége 
Európát öntözte sajat véré
vel. A harci vágy nagy volt, 
de a magyar anyák keblén 
nem nőtt annyi élet, a vér 
elapadt, kifogyott volna, mert 
többet emész’ ettek volna föl 
a század harcai.

— Az adott hazát, aki a 
népet a művelődés mezejére 
állította. A kereszt lett a ma
gyar műveltség tengelye. A 
hova a keresztet tűzték, ott 
templomokat, iskolákat és ha
zakat építettek. A szerzete
sek, barátok a kereszt jegyé
ben túrták, szakgattak az ősi 
földet, irtottak az erdőt s hin
tettek a művelődés magvait. 
A nyugati kereszténység lett 
a kultúra hordozója a világ
történelemben s e népcsaládba 
vitte be a kereszt a magyar 
népet.

— De ennél is többet tett ; 
pajzszsá, eleven tállá tette a 
magyart a kereszt, hogy az 
európai műveltséget a félhold 
ellen megvédelmezze. Kelet 
hatalma a mi domború mel
lünkön tört meg. Nyugat 
művelődése széles hatunk 
mögött indult virágzásnak. 
Kelet és Nyugat ellenséges 
árama e haza földjén rop
pant össze s elsodort min
dent s mindenkit. Egyik sem 
tudott urává lenni e földnek, 
de urává lett a magyar, mert 
Isten állította ide, hogy kar
ját Kelet felé feszítse, szivét- 
lelkét Nyugat felé tárja s a 
szellemet, hitet, műveltséget 
onnan vegye. (Folyt, töv.j 
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Szeptember 
bemutatkozása 

szomorú és lesújtó volt. Múlt 
szombaton újult a hold és sok 
okkal és jóreménykedéssel azt 
következtettük, hogy szeptem
berre megváltozik ez a lehetetlen, 
mindent agyon rothasztó idő
járás, mely most már kevés meg
szakításokkal egész nyáron át 
tart. Későn tavaszodott, akkor 
minden termény ösztönös siet
séggel igyekezett a mulasztását 
pótolni és igy a gazdák alig bír
ták lélekzettel a sürgős munkát, 
alig, hogy az aratás meg volt 
elkezdett esni és esik hónapok 
óta. A levegő folyton hűvös, ká
nikuláról beszélni sem lehet s igy 
igazán érthetetlen, honnan sza
kadt ránk azaz ítéleti idő, mely 
hétfőn este 8 és 9 óra között 
szinte katasztrofális formában 
robbant le. Este 8 óra táján 
északnyugati irányból villámlás 
és távoli menydörgés volt hall
ható, mely azonban rohamosan 
közelgett és egy fél óra leforgása 
alatt elért hozzánk. Sűrű, galamb
tojás nagyságú jég negyedóra
szám paskolta a város belterületét 
és a szigeti részt. A szőllőhegyen 
Istennek hála ! jég nem volt, csak 
a felhőszakadás szakgatta le me
netelesebb helyeken a földet és 
tépte fel az amúgy is rosszkar
ban levő utakat. Az eső itt a 
városban is oly tömegekben esett, 
hogy pár perc alatt ellepte az 
úttesteket és járdákat s félméteres 
viztest feküdt a közlekedési vo
nalakon. Akiknek sürgős volt az 
ütjük, vagy még rosszabbtól tartva 
haza igyekeztek, le kellett vetni 
a cipőket és lehetőségig feltürni 
a ruhát, úgy mehettek csak az 
utcán. A sűrű, erős jég leverte 
a fákról a lombot s a gyümölcsöt 
és a kerti véleményeket is össze
törte. Varga Pál gazda udvarán 
az eperfán alig maradt pár levél. 
A belvárosi plébánia udvarán 
vagy 40 darab, az Iparosok Ol
vasóköre dús lombu kerthelyi
ségében 387 agyonvert verebet 
szedtek másnap össze. El lehet 
képzelni mennyi kárt tehetett a 
jég kint a mezőkön egyéb állat
ban, apró vadban. A villany és 
telegraf vezetékek is sokat szen
vedtek. A Roheim féle téglagyár 
előtt a táviró vezetéken egy egész 
nagy, vén eperfa feküdt, melyet 
a vihar kettéhasitott. A kólótéren 
a villany világítási vezeték egy 
oszlopa borult a földre a féke
vesztett elem rettenetes vad ereje 
előtt. Elmondhatjuk a Marsra, 
hogy: rossz csillagok járnak.

A papirkorona. Báró Korányi 
Frigyes pénzügyminiszter, Búd 
János tárcanélküli miniszter és 
Szabóky államtitkár megbeszélést 
folytattak, melynek eredménye
ként szeptember hóra az arany
korona szorzószámát 17 ezerben 
állapították meg. Szóba kerültek 
az aranykorona és papirkorona- 
rendszerrel kapcsolatos prob
lémák is, mire elhatározták, hogy 
szeptember végével szakítanak az 
aranykoronarendszerrel és októ
ber elsején újra a papirkorona- 
rendszer lép életbe. Kívánatos is, 
hogy már végre-valahára valami 
egységes rendszer lépjen életbe 
a fizetési csereeszközök megálla
pítása körül.

TARCA
Tata tája.

A „Mohácsi Hírlap'* eredeti tárcája.
(Folytatás.)

A vádoló.
Egyik nap a MÁK körtvélyesi 

gazdaságát tűztük szemléletünk 
tárgyává. Megbüvölő szép vidék. 
Pár száz méter magasságban 
Tatabánya fölött, a hol azonban 
csendes időben földrehajtott fül
lel lehet hallani a föld méhében 
szorgoskodó bányász csákányá
nak zuhogását. — A százados 
tölgyek és cserek közt ott guny- 
nyaszt a szintén sok viharral 
küzdött tisztilak, melynek virág- 
gruppos előterében rögtön le
köti figyelmünket egy százados 
reiiquia, egy mohos antiquitás. 
Valamikor köleshántoló lehetett, 
most bedeszkázott oldalaival igen 
jó szolgálatot tesz, mint kertipad. 
Az egyik oldalán szöveg van be
vésve, mely szószerinti eredeti
ségében igy szól: «Baranyai Já
nos körtvélyesi gazda tsinyáta 
1819-ik esztendőben Karátsonyi 
László ur ispánsága alatt.> Es 
az acélos tö gyfából készült kö
leshántoló, legalább mint kerti
pad el fog még szolgálni vagy 
húsz esztendeig, Baranyai János 
majorgazda és Karátsonyi László 
ispán uram meg már reges-régen 
a boldogok álmát alusszák és 
utóbbinak Isten tudja hányadik 
hivatalutódja: a <Vadölő> fogad 
bennünket igaz, őszinte, magya
ros vendégszeretettel. öle&. ha
talmas, szélesvállu ember olyan 
mellkassal, mint egy Ródusi ko
losszus. Kicsi, bájos, gyerekasz- 
szony felesége és kenderhaju, 
Muriiló angyalaira mintázott két 
éves kis leánykájuk csak amo
lyan liliputi társaságnak tűnnek , 
fel mellette. Megható azonban az 
a meleg, féltékeny szeretet, inely- 
lyel ez a herkulesi termetű em
ber kis családján csüng.

A griffőnok és pointerek lát
tán érdeklődni kezdtem a vad
állomány iránt, a mivel egyben 
rögtön meg is hódítottam az 
izig-vérig szenvedélyes vadászt, 
a vértesi rengetegek híres Nim
ródját, a kit én ünnepélyesen 
kineveztem »Vadöiői-nek, a mire 
reá is szolgált egy olyan einber, 
a ki két hónapon beiül három 
vadkant ejtett el.

Lehetetlen Körtvélyes emléké
től szabadulni. A hova a <Vén 
gazember* kitűnő lipicai fajlovai 
másfél óráig röpítettek és fehér 
tajték födte a hámot és szügy- 
előt mire felértünk, ott azt hit
tem szü nőfélben van a vegetáció, 
ott a boróka fenyő hazája kez
dődik s a kultúrának pláne vége. 
Dehogy volt vége! . . . Százados 
tölgy- és cserfaerdők sóhajos 
mélye romantikával telt törté
nelmi múlt emlékeit lehelte. Az 
az ut, melyen át kocsink a ren
geteg szent csendjét zavarta ro- 
bogásával, az az ut egy római 
ut volt. Ki hinné, hogy azt a 
követ, melyen most szarvasidomu 
lovaink patkói csattognak, a ke
resztény üldöző Diocletianus lé
gionáriusai rakták le, hogy az a 
cserfalomb, mely imént az ar- j 
comba csapott, éppen úgy su- i 

hintott arcába ugyanitt a’büszke, 
r 'zsisakos centuriónak, ki zömök 
paripáján vagy kétezer év előtt 
poroszkált itt harcos cochorsok 
tanyái közt.

Á Vádoló nagyszerű gazda. 
Körtvélyes olyan, mint egy kínai 
fal mögé rejtett tündérország. A 
tisztilak mellett csak két-három 
cselédház és gazdasági épület 
van, de az Istenhaza sem maradt 
el. — Mohos sziklákkal szegett 
földszakadékok alatt ici-pici kis 
tornyos kápolna ül a rengeteg
ben, mely réges-régi idők reme
téin ek regényes múlt emlékeiből 
szövődő aszkéta életére emlékez
tet. Szinte önkéntelenül tör elő 
az ember leikéből a vágy: de jó 
volna itt remetének lenni! . . . 
A kis kápolnát a mélázó szemű 
kis fekete asszony gondozza, az 
ő személyében egyesül itt az 
egész Oltáregylet s a nyert ke
gyelmeket hazaviszi, oda a zöld 
zsalugáteres tisztilakba, melynek 
fehérnyirfa kerítése, mint ölelésre 
tárt gyermekkarok int hívogató- I 
lag feléje.

A Vadölő nagyszerű gazda. 
Igaz, hogy a természet is segíti. 
Földjéből az őserő lehelete árad, 
azért buja a növényzete s mert 
a nagy, világot átalakító katak
lizma inég az ember előtti idők
ben trágyázta. Azért érdekes a 
geológusokra petrographiai ala
kulásainak megfigyelése, azok az 
apró csigahéjakból alakult anti- 
diluviális conglomerátumok, me
lyek egy-egy marék megkövült 
buzaszemhez hasonlítanak.

Szégyellem magam, hogy so- t 
mogyi születés, zalai nevelés és 
baranyai lakos létemre réges- 
régen nem láttam szilaj gulyát, 
csak itt a Vértes gerincén, de 
600 darab féléves kocát egy 
kondában sem az Oktogon-téren 
mutogatnak.

Áll-e méji a vén Peterdi 
háza ?

Körtvélyesen aztán feléledt régi 
szerelmem : az ábrándozás. Zugó 
erdők mélye csalt, kopár ormok 
mohos sziklái adtak pihenőt és 
a végtelenbe vesző szemhatár 
keretében bűvös-bájos panoráma 
reszketett a nap verőfényében.

Ni az ott a Gesztesi vár Szár 
fölött . . . Istenem ! ez volt Mária 
királynénak a kedves fészke, hova 
az országiás gondjai és terhe 
alatt roskadozó gyenge lelkét pi
henni, üdülni hozta nagy Lajos 
leánya, azé a nagy Lajosé, kinek 
idejében három tenger mosta 
Magyrország határait.

Amaz ott Vitány vára, melyet 
a mohácsi vész után, 1543-ban 
pusztított el a török. Oh, hogy 
akkor még szunnyadt a turáni I 
eszme, mely hivatva lesz uj ké- ; 
pet adni a világnak!

Leereszkedünk a Kapberek- 
pusztára, hol az a kút van, mely- ' 
nél Mátyásnak, a hollós nagy ki- | 
rálynak idillikus jelenete játszó
dott le <szép Ilonkával.*

(Folyt, köv.)

cimü cikkünkre vonatkozólag vet
tük a következő levelet:

Igen tisztelt Szerkesztő Uram '
A múlt vasárnapi lapjában <A 

jószivü emberek cimü cikkét, 
melyet remélem több hasonló 
cikk fog követni, mert a mai 
társadalmi felfogások félszegsé- 
geinek megváltoztatására való 
törekvés megköveteli azt, hogy 
a sok frázis után végre oly cik
kek is lássanak napvilágot, a me
lyekben a józan ésszel vont kö
vetkeztetések rávilágítanak azokra 
a hibákra, a melyekben a mai 
társadalom téves felfogásai miatt 
leledzik.

Darwin azt iparkodott bebizo
nyítani, hogy az ember majom
tól származik. Ez a testalkatot 
tekintve részben sikerült is neki. 
Ha azonban az emberek lelki 
tulajdonságát hasonlította volna 
a majoméhoz, sokkal meglepőbb 
bizonyítékot talált volna!

A majomnak tudvalevőleg az 
a tulajdonsága, hogy szeret utá
nozni. De ugyanez a tulajdonsága 
van az embernek is. Ez azonban 
még nem volna baj, ha csak a 
jó tulajdonságokat utánozná, de 
legfőképen a rosszakat utánozza 
az ember.

Például senki sem született a 
dohányzás, a kártyázás, az iszá- 
kosság, a mulatozás szenvedé
lyével, de mert fiatal korában az 
idősebbeket látja, ezért majom
természeténél fogva addig utá
nozza az idősebbeket, mig azok 
szenvedélye az ő tulajdonságává 
is válik. így megy ez talán vég 
nélkül.

Hogy a mai társadalom nem 
adakozó, annak tehát apáink az 
okai és mi leszünk felelősek 
azért, ha utódaink nem lesznek 
adakozók. Mert tudnia kell min
denkinek, hogy a kinek van, 
nem azért van, hogy az csak az 
övé legyen, hanem azért van, 
mert néki azért adatott, hogy 
abból felebarátjának mindaddig 
adjon, mig annak kevesebbje 
van, mint neki.

Tehát a cikkíró is hibát köve
tett el, a mikor ostorozta a tár
sadalmat, de ő sem jobb azok
nál, mert nem említi, vájjon 
adott-e ő egyáltalában?

Én azonban nem akarok ugyan
abba a hibába esni, hanem pél
dát akarok mutatni, tudva azt, 
hogy a példa vonz, ezért a Bia- 
Torbágyi károsultak felsegélye
zésére csatoltan küldök 10.000 
koronát. Nem nagy összeg az 
igaz, nem is az a fő, sem az, 
hogy ki adja, hanem az, hogy 
ad és, hogy mindenki valamit 
adjon, mert sok kicsi sokra megy.

Tisztelettel 
forj legutolsó.

— Az Elektra előadásainak tiszta 
jövedelméből Érczkövy Károly 
színművész a mohácsi szegény
háznak és a Mohácsi Muzeum 
Egyesületnek 50.000—50.000 K-t 
adott át.



1924. szeptember 7. MOHÁCSI HÍRLAP 3

kicsikém, a színházban nem sza
bad beszélni.
“ Baba . . . hát az a néni 1 

miért beszél annyit?
Anya .. . annak gyermekem 

megölték az atyját . . .
Baba . . . ugye Anyuka az 

a néni most dacos?
(Függöny és — hála Isten !)

A szombat és vasárnap esti 
Fiatra előadások nem sikerültek 

cv hogy a rendezők várakozá- 
^'kielégithették volna. Beteljesült 
Latunk. A mohácsi közönség 
Lg a színi idény folyamán meg
kutatta. hogy a klasszikus dara- 

iránt nem viseltetik érdeklő
déssel. Shakespeare, Schiller már 
elavultak neki, hogy lehet azt 
várni, hogy Sophokles érdekelje? 
Pedig a szereplő művészek, nem
különben a műkedvelők meg
tettek mindent a siker érdekében. 
Markovics Margit (Elektra) művé
szetének minden varázsát bele- 
öntötte átékába, Hoffmann Ar- 
nold (Orestes) 
tulemelkedett a

messze-messze
_______ dilettantizmus 

színvonalán úgy, hogy Érczkövit, 
a közismert kitűnő színészt szinte 
eltörpülve láttuk mellette. Nagy 
Ilonka (Klytemnestra) szuptilis, 
degraciózus kis alakjával is igye
kezett betölteni a majestetikus, 
királynői szerepet. Porgányi Baba 
(Chrysosthemis) üde gyermek- 
bájaval valósággal kis varázslónő 
volt, de hiába, hiába, a mikénéi 
királypuccsok, palotaforradalmak 
a magok dohos kriptaszagával 
nem kívánatosak, — egy Baja
dér, . . . egy sikamlós kupié, 

egy Erdélyi Miska-féle buk
fenc és egy merész piruette a 
stoppolt trikóban, az már döfi, 
ez kell a magyarnak, nem a 
szabadság!

Szóval Elektra leégett és a 
szereplők legnagyobb megnyug
tatására mondhatjuk, hogy ha 
maga Jászai Mari alakította és 
játszta volna a hányatott sorsú 
szép kiráiyleány szerepét, az is 
leégett volna.

Suum cuique, — kinek-kinek 
a magáét ... a klasszikus világ 
pedig nem a mohácsi közönségé.

Az Elektrából.

Balról egy szatócsforma ur ült 
mellettem s túl azon egy öreg 
zsidó — nyilván a szatócs apja, 
vagy apósa. Jobbról fent a pá
holyban a mama a 4—5 éves 
kislányával.

— Szatócs (hozzám): kérem, 
mi az Hádes !

— Hádes az alvilág istene, a 
Putó volt a mithologia szerint.

— Szatócs (balra az apjához) 
dér höllische Teufel . . .

Később:
— Szatócs (hozzám): kérem, 

mi az a Klytemnestra ?
— Az nem mi, hanem ki, az 

32 Elektra anyja, aki Aigisthos- 
5a meggyilkolta Elektra apját 
Agamemnont.

— Szatócs (balra az apjához)
• ci Mutter von Elektra . . .

— Az öreg zsidó a szatócs- 
:cz • • • wos für e Geschrei, 

warum macht si so eGezeresz?
Szatócs (türelmetlenül) wáz 

1 •' do is tpes wos en Attentát 
gecheen.

A páholyban a baba . . . 
r}uka! miéit sikitoz az a néni 

<r 1 vira.iszen senki sem bántja ...
~ Anya . . . légy csendesen

HÍPÉK>
— Áthelyezés. A m. kir. val

lás- és közoktatásügyi miniszter 
Hammer Ilona polg. iskolai tanár
nőt hasonminősegben Moórra he
lyezte at

— A Mohácsi Muzeum Egye
sület örökös tagjai sorabaJakab 
Ferenc irótársunk 25.000 koroná
val belépett.

— Hálaadó szentmise a fel
szabadulás évfordulóján címen 
augusztus 31-iki számunkban meg
jelent hírre a közigazgatasi ható
ság részéről annak közlésére kér
ték fel segédszerkesztőnket, mint 
a hir megirójat, hogy a hatóság 
a misen azért nem képviseltethette 
magat, mert arra a meghívást 
csak délelőtt fel 9 < rakor kapta

— A MANSz részére adakoz
tak. Tombolatárgyakat: Nagy 
Kálmánné, Schmidt Lajosné, 
Szingstein János, Simon Gyuláné, 
Szekeres Sándorné, Csomay Ma
riska, özv. Merkel Jánosné, Szath- 
máry Béláné, özv. Sepatz Elekné, 
Csomay Istvánné, ifj. Szingstein 
Jánosné, Roheim F., Németh 
Lászlóné, Csikós Istvánné, id. 
Szekeres Sándorné, Boda Istvánné, 
Háfner Péterné, Kovács Jánosné, 
Komarék K , Kerner Róbert, Mi- 
lassin Gyuláné, Becker Józsefné, 
Csernyánszky Józsefné, Kelert 
Károly né, Czigler Józsefné, Ug- 
rósdy Béláné. özv. Thonka Gyu
láné, özv. Tanner Gyuláné, Vo
risek Manci, Verle Vencel, Ellendi 
István, Domokos Andrásné. Foly
tatjuk.

— Országos vásár. A legkö
zelebbi országos vásár szeptem
ber :5-én fog megtartatni, melyre 
sertések kivételével mindenfele 
allat felhajtható lesz.

— Magyar katonák elfoglal
ták Bukarestet. Lapunk egy ba
rátja a múlt hó folyamán lent 
járt pátriájában, Erdélyben s az 
ottani jelenlegi állapotokról sok
sok érdekességet beszélt el ne
künk. Többek közt elmondta, 
hogy a mintaszorgalmu szász és 
székely nép között szánalmas 
megmosolygás tárgyát kepezi a 
románok szertelen sok ünneplései, 
ó is meglepődéssel látta, hogy az 
egyébként is sok román szent- 
heverdel napját most még számos 
hétközi ünneppel toldtak meg. 
Ezek mind kormány hatóságilag 
elrendelt ünnepek és legtöbbje 
„győzelmi* ünnep! Például van 
a .Mareseszkui győzelem* ün
nepe 11 ! ? ?5 Az egesz világháború 
folyamán mareseszkui csatáról 
nem tud a krónika. Hat ez kérem 
úgy van, hogy Mackensen Mare- 
seszkunál állt hadseregével, mikor 
a parancsot kapta, hogy az össze
omlás következteben vonuljon 
vissza és seregei vezesse haza. 
Az esz vezer erthetőleg nem nagy 
örömmel vette e parancsot s pár 

napot még Mareseszkuban lézen
gett, mielőtt nagy vontatott ked
vetlenséggel északnyugatnak kez
dett húzódni A mikor üres lett 
Aiareseszku, az olahok meg pár 
napig hideglelés respektussal tar
tották magukat távol, aztan kezd
tek nagy óvatosan bevonulni, de 
mikor bent voltak s meggyőződ 
tek, hogy egy maródi nemet sincs 
ott, akkor annal hangosabb ett 
a diadafordításuk s e napot azóta 
a „mareseszkui győzelem" emlé
kére évente megunneplik. Ugvan- 
igy van egy napjuk, a melyet 
„Budapest bevetele" címen ünne
pelnek. — Ez év julius havaban 
a belső rend Romániában annyira 
megbomlott, hogy egesz Románia 
terül.ten életbe kellett léptetni a 
szigorított ostromállapotot, sőt a 
hadiállapot országos kiterjesztését 
is kilátásba kellett helyezni. A 
diákság forradalmi hangulata át
ragadt a parasztságra is es a lá
zongásokat Bukarestbe vezényelt 
magyar katonaság fojtotta el. Ez 
alkalomból Írtak az oláh lapok, 
hogy „Magyar katonák elfoglal
ták Bukarestet-* — Ez rumuny 
gusztus, ilyen olcsó dicsőseggel 
mi nem hozakodunk elő. Majd. .. 
majd... 1

— Meglepetés a kovácsmű
helyben. Az Aiberkovics-lele el
adott ház vevője hurcolkodik s e 
munka közben lovai sokat állnak 
a ház előtt s a rúd mellett. Csü
törtökön az egyiknek, a Rarónak 
kifogyott a türelme s hogy észre
vette, hogy a rudtartó lánc is ki
oldódott, ott hagyta a kocsit és 
úgy teljes felszereléssel, hámmal 
a nyakában utat váltott es ke
délyes kocogással egyenesen a 
Schauli-fele kovacsműhely be fu
tott be. Ott éppen szikrázott a 
vas az üllőn a pöröly csapásai 
alatt, de ez Rárót nem zsenirozta, 
jóízűen röhögött az álmelkodó 
kovacslegények közt, kik megle
petésükből fölocsudva, visszave
zették Rarót a gazdájához.

—- A MANSz szövötanfolyama 
megkezdődött. Jelentkezni lehet 
bármikor az Ipartestület helyiségé
ben, ahol munkát is vállalnak.

— Sárkány. A szeptember li 
ítéletidő meghozta a maga babo
náját is. Szerte a varosban be
szelik, hogy a vihar egy sárkányt 
dobott le oda a keresztmalom tá
jára. Mellveregető fogadkozással | 
állítják, hogy biz’ Isten igaz — 
Utána akartunk járni az ilyen 
ostoba hírnek, illetve jobban an- 
nak, hogy ki leli gyönyörét ilye
nek felkeltésében és terjesztésé
ben, de nem lehetett eredményre 
jutni. Az egyik a végrehajtótól 
hallotta, a másiknak a Flóri ko
vács mondta, a harmadik a 
Pacsirta-vendéglőben hallotta be- | 
szelni, a negyedik tudja, hogy a 
Buturácz koma saját szemeivel 
latta, csakhogy este volt már s a 
borult idő miatt nagyon sötét . ■
A sárkány azonban, mely a fejé
től a farkáig 7 méter, a farkától 
a fejéig 7 méter, összesen 17 mé
ter, — nagyon él a nép fantá
ziájában.

— A Szociális Misszió Tár
sulat anya és csecsemővédő 
szakosztálya szeptember 10 én 
(szerdán) délután gyűlést tart, 
mely re a tagokat ez utón is tisz- < 
telettél meghívja az elnökség.

— Vésessen évszámot ka
rikagyűrűjébe Páncsits éksze
résznél !

— Felhívjuk olvasóink figyel
mét Becker József úri szabó la
punk mai szamaban megjelent 
hirdetésére.

— A 44-esek. A volt cs. es 
kir. 44 ik gyalogezred kötelekébe 
tartozónak budapesti es kaposvári 
székhellyel bajtársi szövetséget 
alakítottak, me ynek célja a baj- 
tarsias érzés apolasa, az elesett 
hősök emlékének megörökítése, a 
178 eve fennálló ezred történeté
nek megírása es az arra szoruló 
rokkantak, özvegyek es árvák 
erkölcsi es anyagi tamogatasa. 
Megszerveztek az ideiglenes tiszti
kart, melynek elnöke : krupiééi 
Bauer Gyula tábornok es 44 tagú 
választmányt kandidáltak. A szö
vetség a régi 44 ik gyalogezred 
cimeret viseli a híres 44-es jel
szóval : „Csak előre rosseb !“

— Az aranyérték. Fura vilá
got élünk, utón-útfélen abba bot
lunk meg, a mi — nincs. Eddig 
mindennek az aranyertekét keres
tük, most egyszerre az aranynak 
a papirérteke a kérdések-kérdésé. 
Es ha ez csak úgy divatprobléma 
volna, hát oda se neki 1 de ez 
sok zavart, utánjárást, költségét 
es nem ritkán károsodást is okoz. 
A héten például szemtanúi vol
tunk, mikor Gatti Antal szigeti 
birtokost elutasítottak a pénztár
tól, hol házai után adót akart 
fizetni, mert még nincs az arany 
jelenlegi értéke megállapítva. No 
mar kerem, hogy az az adófizető 
Gatti a szigetből háromszor jöj
jön be hiába, nem fizethet, mert 
nincs az arany érteke megálla
pítva, ez mégis csak egy lehetet
len állapot. Hat az adózó kötele
zettsége is csak határolódik va
lahol. Mar most aztán csak tes
sek elképzelni, hogy hogyan esik 
a Gattiaknak, ha e fura rend 
miatt még majd késedelmi kama
tot is fizettetnek velük, ha meg 
lesz állapítva az arany érteke. A 
közönség aztán mindezért a vá
rosi adóhivatalt szidja, pedig az 
nem tehet róla.

— Vandalizmus. Lapunk egyik 
baratja ertesit a következőkről: 
„A püspöki kastély omladozó va
kolatát yeltem meg a napok
ban, miközben a kastély alapfalá
ban egy helyütt nagyobb formált 
homokkövet, látszólag valamely 
sírkőnek, avagy talán régebbi 
épületből visszamaradt faragott 
követ ismertem fel. Ez alkalom
mal azutan nagy meglepetésemre 
az is feltűnt, hogy a kapubejarat 
felett a boltozat zárókövén befa
ragva volt evszám : 1743, mely
a gróf Berényi Zsigmond pécsi 
püspök áltál epitett kastély építé
sének idejét tüntette fel, — go
nosz kéz műve, nyilván kalapacs 
ütések folytan eltűnt. Ez a me
rénylet nappal nem történhetett, 
mert az feltűnő lett volna. Az 
sem valószínű, hogy azt éjjel va
lamely távoli lakó vegezte volna, 
mert az ehhez való fáradságos 
munkára alig akadna vallalko ó; 
nem is regen történhetett, mert 
úgy emlékszem, hogy a néprajzi 
tudósok ittjartakor még sértetlen 
volt. De bármikor és bármi mó
don történt is az, a kastélyban 
lakó, annak őrizetére hivatott, 
szabad lakast és egyéb előnyöket 
is élvező házfelügyelőnek erről 
tudni kell és felvilágosítást adni 
köteles. Felhívom az elöljáróság 
ügyeimét arra is, hogy a kapu
boltozat megrepedt es leszaka
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dással fenyeget Kívánatos lenne 
azt még mielőtt balesetet idézne 
elő, kijavíttatni. “ — Az értesítés
nek helyet adtunk es a Muzeum 
Egyesület figyelmét is felhívjuk 
reá : a magunk részéről is kívá
natosnak tartjuk, hogy a tettes 
kinyomozása es példás megbün
tetése iránt intézkedés történjék. 
Oly kévés az, a mi nálunk a 
múlt emlékeiből megmaradt, hogy 
azt a mi van, fokozott figyelem 
Íme kell megőriznünk.

— Kis ántánt levegő Mi a 
megszállás emlékeiből ismerjük 
azt a levegőt, melyet dicső szom
szédaink, a „nagy győzőka „vi
lág urai", a „felszabadítók“ stb. 
lelekzenek. Ennek a miazmás le
vegőnek egy gyönyörű penész
virága került csokorba most Sza
badkán A jugoszláv belügymi
niszter Szabadka rendőrkapitá
nyává Pavlovics Pavle belgrádi 
lakost nevezte ki. Pavlovics attól 
kezdve, hogy állasát elfoglalta, 
valóságos réme volt Szabadka 
közönségének. (A gazemberek 
tudnak a legnagyobb zsarnokok 
lenni.) De Pavlovics a rendőr
legénységgel is kegyetlenkedett. 
A napokban aztán Szabadkán 
tartózkodó belgrádi kereskedők 
felismerték Pavlovicsban az igazit. 
Kitűnt, hogy nem is Pavlovicsnak, 
hanem Flieber Henriknek hívják 
s Európaszerte híres betörő, kasz- 
szafuró, zsebtolvaj, liliomtipró stb. 
a ki meg Parisban is, de a kon
tinens minden városában el van 
ítélve súlyos büntettek miatt. — 
Ilyen a balkáni kultúra !

— Értesítés. Ertesittetik Mo
hács és vidéke közönsége, hogy 
a „Köztisztviselők Szövetkezete"
slavóniai bükk hasábfa és a kül- I 
földi porosz szén árusítását folyó .! 
évi szeptember hó l-én meg- I 
kezdte. A fenti tüzelőanyagok | 
elsőranguak s állandó raktáron | 
vannak, a melyekből az árak 
mély leszállítása mellett min
denki vásárolhat. Az eladás 
Mezey József lakasan: Kossuth 
Lajos utca 8. szám alatt, a hol a 
megrendelések is eszközölhetők. 
Mindkét tüzelőanyag waggontétel- ■ 
ben is megrendelhető es pedig a j 
fa 15 tonnás, a szén 10 tonnás 
tételekben.

— Találtatott egy kabát. Iga
zolt tulajdonosa a rendőrkapitány
ságon átveheti.

— Vadászlak a kölkedi va
donban. A mohácsi íő Nimród
nak a kölkedi határban egy ízlé
ses, stilszerü \ .:dasz-„gunyhó“-ja 
van, a melyet a rossz baráti nyel
vek állandóan kastélynak titulál
nak a házigazda tiltakozása elle
nere is Az elmúlt hét folyamán ; 
a vita eldöntésére előbb egy ha- 1 
tósági közegekből álló társaság i 
szállott ki, akik szakadó esőben, I 
térdig érő sarban gázoltak a kas
télyig s ezért csak a „vadászlak" ; 
nevet fogadták el, mert a rendes j 
kastélyhoz járható útnak is kell 
lennie. Ezt az állítást különösen 
a jelenvolt hölgyek erősítették, 
akik sehogy sem akartak bele
nyugodni abba, hogy a cipőt le- I 
véve kellett vissza felé menni. 
Masnap magunk is megtekintettük 
a helyet, de véleményünket fel
függesztjük, mert a közelben ha
laszó Kiss bácsi halpaprikasa 
megvesztegetett bennünket s a 
jövőre való tekintettel inkább — I 
hallgatunk. Nem tudjuk ugyanis,

hogy kinek adjunk igazat. A hal
paprikásnak azonban feltétlenül.

(Ripi)
— FIGYELEM! Ha 

részletre olcsón és jól 
akar vásárolni, úgy for
duljon bizalommal a 
STERN TESTVÉREK ro- 
fös- és divatáru üzletébe.

— Az állami hivatalok hiva
talos órai október elsejétől kezdve 
reggel 8 tói délután 4 ig egy órai 
ebédidő megszakítással egyhuzam
ban állapíttattak meg. Túlórákért 
pó dijat fizet az állam. Látszik, 
hogy teljesen gyakorlati ismeretek 
híján szűkölködő emberek intézik 
ezeket ott fönt Az állami hivata
lokban kezdtek meg az úgyneve
zett „osztatlan hivatalos órákat", 
melyek időről időre szükebb osz
tagba asztak össze. Ott kezdőd
tek a különdíjas túlórázások is 
es a mostani kelekótya uj rend 
is ott termett, de a B lista is ott 
született meg Ha majd az intéző 
körök önzőleg, nem csupán a ma
guk kényelmi érdekeit dédelgetik, 
akkor visszatérnek a régi gyakor
lathoz : reggel 8-tól déli 12-ig és 
délután 2—5 ig, a mi a szerve
zetet sem meríti ki, úgy mint a 
reggel 8-tól délután 4-ig, eppen 
olyan napi 7 óra munkaidő mint 
emez az 1 órás ebédidő megsza
kítással es nem zavarja meg a 
családi élet normális rendjét sem, 
mert a tisztviselő apa délben 
együtt étkezhetik iskolás gyerme
keivel is és elégséges pihenőt is 
kap, a végzőképessége is nagyobb. 
Az a fütő, meg világitóanyag meg- 

i takarítás csak üres lári-fári és 
porhintés, hat a tulóradijak nem 
kerülnek pénzbe és a túlórákban 
nem kell fűteni, világítani ? A régi 
világban 8—12-ig és 2—5-ig volt 
a hivatalos idő, de ha a munka 
úgy kívánta, éjfel is a munka
asztalnál talált bennünket. Pedig 
nem volt 4—6 hetes szabadság
idő törvényben biztosítva évente. 
A világító és a fűtőanyag volt a 
legutolsó, a mi számb.ijöhetett, 
akárcsak a tinta és porzó, de 
nem is riasztgatott a B lista réme, 
mert nem is volt senki nélkülöz
hető Vissza a regi rendhez ! Egy
szerűsítsek gyakorlati emberek ta
pasztalatai alapján a kezelést, ne 
a „mi jogászokéból kivált taná
csosok tanácsai alapján es min
denek fölött fogja meg mindenki 
a munkát és ne keressen rendszer 
újításokkal egérutakat a munka elől.

— Uj számvevőségek. Vajúdó 
közigazgatásunkban úgy a prak
tikus élet szempontjából, mint a 
jelenlegi hely zet kényszerítő ha
tása alatt egymást érik az újítá
sok Egyik igen fontos reformja a 
kormánynak a napokban kiadott 
egyik rendelet, mely szerint a 
vármegyéket külön, önálló szám
vevőségekkel látja el. Ez az uj 
állapot tulajdonképen csak vissza
térés a régihez, — fényes bizo
nyítékául annak, hogy régi, jól 
kipróbált intézményeket százszor is 
meg kell gondolni, mielőtt meg
bolygatnánk. 1902 ben szüntették 
meg a régi vármegyei számvevő
ségeket és teendőiket a pénzügy
igazgatóságok mellé rendelt szám
vevőségekre bízták. Ezek végez
ték a vármegyei és gyámügyi 
számviteli teendőket egész mos- 
tanig és most visszatérnek régi 
otthonukba — a vármegyéhez. 
Arról már egyik múlt szamunk

ban megemlékeztünk, hogy a tan- 
felügx előségek is külön számvevő
ségeket kapnak.

Uj turánok. Egy amerikai 
expedíció útjáról visszatérve be
számolt arról, hogy a Kansu 
regió térképezetlen vidékéin isme
retlen fehér fajra talált, a melynek 
kínai neve: torun, angol kiejtés
ben pedig túrán. Ethnographiailag 
a magyar fajhoz feltűnő hason- 

i latosságot mutat. Az expedíciót, 
a mely’ ezt a magyar szempont
ból beláthatatlan értékű felfede
zést csinálta a National Geographi- 
que Society, a legnagyobb ameri
kai földrajzi intézet küldte Frede- 
rich R Wulkin vezetése alatt. 
Wulkin jelentése szerint a to run 
faj történelmileg csaknem teljesen 
egyedül all. A nevük kínai és 
szószerint azt jelenti, hogy „föld 
embere", mi alatt valószínűleg 
benszülötteket kell érte ti. A to
run törzsnek külön nyelve van, 
irasba foglalni nem tudják. Ere
detét nem sikerült megállapítani.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi aug. hó 29-től 
1924 szept. hó 5-ig. Születések: 
Peterdi Mária Anna Sarolta, Ro- 
bár Rozália, Fehérvári Antal, Bé- 
regi József, Törkő Mária. Házas
ságkötések : Hegyi János és Varga 
Maria. Halálozások: Petes Fe
renc 63 éves, Hirneth Ferenc 5 
éves, Korsós Péter 74 éves, Mó- 

I zes Mária 9 
I ria 2 napos.

I

*Az élet csak egy hangulat . . .* 
Reviczky sírján ez áll 
A ködös őszi miliő
E jelszóra talál.
A heteseső permetez, 

i Egyhangú bús zene,
Rothad mit az Isten adott. 
Esz mindent a fene.
Későn virrad és esteien 
Korán búcsúz a nap.

i Sok szanálástól drágul a 
' Kenyér, cipő, kalap.

lm utrakél a fecske is 
Az őszi szél ha fújt,
Die Schwalben gehen auch schon 

[fúrt
Mit Mariageburt.
Múló minden, a dal, virág 
Es visszahozhatlan . . .
Az ebzárlat csak egyedül 
A mi múlhatatlan.

hónapos, Törko Ma-

•rsam
Ősz.

Levente T. E. — Testvériség 
S. C. 5:0 (1:0). Dacára annak, 
hogy a Testvériség az utóbbi 
időkben erősen feljavult, még nem 
az a csapat, mely győzelmi esély- 
lyel veheti fel a küzdelmet a Le
ventével szemben. A Levente já
tékosai — kik között van olyan 
is ki 10—12 éve játszik — erős 
mérkőzéseken megedzett, tempó- 
biró, ha kell erélyesen „rámenő" 
fiuk Hamarosan kiismerik az ellen
fél gyengéjét és azt alaposan ki
használjak. A jelen esetben a 

i Testvériség gyenge halfsorára és 
beckjeire építettek mindent, áll ez 
különösen a szélső halfokra, kik 

nem tudták a legtöbb esetben 3 
Levente szélsők lefutásait meg. 
akadályozni. A Testvériség csatár- 
sora a csapat erőssége. Ritzl, pet. 
rin, Führer belső trió igen gyors 
es veszélyes. A szélsők azonban 
már jóval gyengébbek. A véde
lemből csak Kozma és Borbély 
emelkedett túl az átlagon. A Test
vériség tartalék kapusa nem volt 
olyan rossz, hogy az 5 gólt tisztán 
az ő hibájául lehessen felróni. 
A hiba inkább a beckekben es a 
halfokban volt.

Az első félidő első 15 perce 
nyomasztó Levente fölényben folyt 
le, a befejező akciók, a lövések 
azonban kapu mellé jutnak Szab
lya, ki régi formájára emlékeztető 
játékot játszik át-áttör a Testvéri
ség védelmén, de lövései gyengék. 
Majd a Testvériség kap lábra es 
veszélyes támadásokat visz a Le
vente kapura, melyeket azonban 
vagy a két Levente beck rombol 
széjjel, vagy Nemetvarga tesz ár
talmatlanná. A Levente egy újabb 
lefutásából születik az első gól, 
Romsics szökteti Szablyát, ’á a 
jobboldalról átcselezve a baloldalra 
3 lépésről a kapus mellett bepia- 
szirozza a labdát. Ezután válto
zatos mezőnyjáték következik, 
több gól azonban a félidőben már 
í.em lesz.

A második félidő elején a Test
vériség a többet támadó fél, de 
eredményt elírni nem tudnak. A 
félidő közepetájan Schmidt helyet 
cserei Lászlóval, ki uj életet visz 
a Levente csatársorba. Az ered- 
meiiy hamarosan megváltozik, rö
videsen két újabb gól terheli a 
Testvériség kaput, sőt rövid idő
közökben még két gói jut a 1 est- 
vériség hálójába. A játék ezen 
második részeben a Levente szép 
összjatékot játszik. Romsics nagy
szerűen irányítja a csatársort, 
melyet hátulról Schmidt támogat. 
Szablya Haffnerrel egy két szép 
lefutást rögtönöz, melyeket Haffner 
szép iveit beadásai fejeznek be. 
Az egyik ilyen Haffner által be
adott labda, melyet Romsics fejel, 
a mérkőzés legszebb gólja volt. 
László által lőtt egyik gól is igen 
szép lapos és helyezett lövés. 
A gólokon : Romsics 2, László 2 
és Szablya 1 osztoztak.

A Levente minden embere ki
elégített, de azért valami hiány
zott a csapatból — hiányzott az 
igazi lelkes győzni akarás, külö
nösen az első felidőben és hiány
zott a gyorsaság.

Schmidt dacára annak, hogy a 
legidősebb a csapatban, még min
dig a legfürgébb és leghajléko
nyabb tagja annak. Haffner nagyon 
jó volt, labdáiért az utolsó pilla
natokig küzdött, beadásai nagyon 
szépek, csak túl erősek. László a 
centerhalf posztján igen erős játé
kot mutatott, mely azonban soha
sem volt durva, a balösszekötő
ben, — habár ez nem posztja — 
szintén feltalálta magát, sőt iramá
val a csatársor többi emberét is 
magával ragadta. Molnár jóval 
többet adott ígéreténél. Kiss ugy- 
látszik céljául tűzte ki a jobb
szélső Nagy „égetését". A II. fél
időben erélyes játékáért ki lett 
állítva. A két bek mint máskor is 
nagyon jó volt. Szűcs utóbbi idők
ben fél a lövésektől, azelőtt ha 
tiszta helyet látott bizony kapura 
lőtt. Németvarga, habár igazi ve
szélyes labdát nem kapott, s®pen 
védett.
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Testvériség Petrinje újból be- 

siz'onviiotta. hogy nem lúd mér
gest durvaság nélkül végig- 
^,-ani. Sorsát nem kerülhette, 

ki lett állítva.
X bíró Deák. Pécs, néha tul- 
; veS es kicsinyes, inaskor na- 

n is elnéző volt.

Villányi S. C. - Németbólyi 
. L 3:2 (3 • 0). Németbóly el- 
■sgakodottan áll ki, mint a villányi 
-sar3t kihasznál és lő perc alatt 

terheli a németbólyi kaput, 
^másod'k félidőben Németbóly

\n belefekszik és sikerül 2 gólt 
A villányi együttesből Máté, 

Tik'.v's és Böhin, Németbóly ié- 
S7eról Schippert, Teleki és Veirich 
• Intek ki- Biró Dorn Sándor.

p.f/z és 8-án érdekes mérkőzé
sek f'gnak lejátszódni. A Kapos- 
vi,. MÁV. csapata jön Mohácsra, 
méh csapat a bajnokságban igen 
előkelő szerepet visz, a kaposvári 
alosztalv első helyezettje. A pécsi 
csapatokat sorban verte. 7 en, 
vasárnap a Levente es 8-án, hét
főn a Testvériség mérkőznék d. u. 
4 órai kezdettel.

Laptulajúonos ég kiadó :
PkIRRICH OSZKÁR.

NYÍLT TÉR.
Ai e rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Alulírott folyó évi julius hó 

30-án Dékány István vendéglőjé
ben és az utcán ittas állapotban 
Tiegsértettern Dékány Julist. Tet
temet őszintén megbántam és 
azért ez utón a nyilvánosság előtt 
is ünnepélyes bocsánatot kérek 
Dékány Julistól.

Mohács, 1924 szeptember 5-én.
Karapáncsi János. 

“eladoT” 
Fűzfa-utca 105. számú ház és 
s mohácsi szigeten levő 314 
négyszögöl gyümölcsös eladó.

Bővebbet:
Bosiivák ZVIiliííly 
bosszú-utca 270. szám alatt.

Felhívás.
Az elüljáróság felhívja a bor- 

■cmelő szőlősgazdákat, hogy bor
érmésüket

a szüret befejezése után 
’ fogyasztási adóhivatalnál ok- 

en jelentsék be. Aki a beje- 
tpi e-u e'mu'aszlja> a törvény ér- 

Weben fog megbüntettetni.
J jelentéshez minden szőlős
ig da hozza magával a fogyasz- 
,asi adó szemleivét.
 ELÜLJÁRÓSÁG. 
O°O O°o a°n A. o O O O O O O°°oooooooooooooo oo o o

kiadó
stálló, felszer, szénapadlás

JUTURÁ“-nál
Kossuth L. u. 7.

a°° °O° °O° °0° %o oo oo ooo ooo ooo ooo oo

HÁZ
a Kossuth Lajos utcában és 
ugyanott 50 hectó BOR eladó 

itt Szekeres Sándor.

Jfázeladás.
Cözhajó-u. 1038. számú 
ház szabad kézből eladó.

HALMOS ANTAL.

Eladó!
Szent János utca 945. sz. háznak az a 
része, melyben Lipokatics főjegyző ur 
lakik; Rákóci-utca 1413. sz. szép ház, 
van benne 3 szoba, konyha, külön épü
let alatt istálló, szép kert hozzá; ára 
75 000.000 korona Ezenkívül több szőllő 
esfokl is eladó. Megbízott: PAKUSZ 
JÁNOS O. F. B. ingatlan forgalmi iroda, 

Kossuth Lajos utca 34, szám.

Géplakatos segédek és 
tanoncok felvétetnek

VARGA gépgyárban.

* i

• A legmodernebb szabású • 
: kész férfi és fiú ruhákból, ! 
J valamint ragián és fiuraglánokbol, télikabatokból álló uj J 
J raktárát nyitottam. I 
« Kérem Mohács nagyrabecsült közönségét régi cégemet ♦ j bizalmukkal megtisztelni és raktáramat megtekinteni. *

■ Pontos és szolid kiszolgálásról kezeskedem. J J Kiváló tisztelettel £

í BECKER JÓZSEF í 
| úri szabó mester, Király-u. *

-----------------------------------

Merkúr szállítási vállalat
Telefon 36. Hoffmann-ház.

Minden e szakmába vágó száditásl 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl.
**- — - ■ ---------

Üzlet átvétel!
Tisztelettel értesítem Mohács és környéke nagyrabe

csült vevőközönségét, hogy

FUCHS ADOLF ur 31 év óta fennálló 
ékszerüzletét átvettem

és azt tovább vezetem. Kibővítve mindenféle ékszer és öt
vös munkák készítésével, véséssel, kőfoglalással és ékszerek 
szakszerű javításával.

Szakképzettségemre hivatkozva kérem a nagyrabecsült 
közönség szives pártfogását tisztelettel

Páncsits Márk 
ékszerész.

Bútorozott szoba kiadó.
Cím a kiadóhivatalban.

GÉPAJOUROZÁSI
TANFOLYAM 

a BELVÁROSI CASINÓBAN f. ho 15-én 
megnyílik. A tanítás ideje naponta 
d. u. 2 órától 4 óráig. — Bővebbet: 
M A ÜTH IS R/ KOM A. 
_______ rövidáru üzletében.

Értesítés.
A n. é. közönség b. tudomá

sára adom, hogy Kossuth Lajos- 
utca 67. szám alatt

férfiszabó üzletet 
nyitottam, hol mérték szerint ké
szítek és kész férfi és gyermek 
árut tartok raktáron. Olcsó árak
ról, pontos és szolid kiszolgá
lásról biztosítom a n. közön
séget.

Szives pártfogást kér

KOLLÁR ANTAL féríiszabó.

Házizsir kapható!
Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
l^elsto Dunakor 

wxAin ti ház. líót 

_ _ _ _ _ _ Cim a kiadóhivatalban. 

Hirdetmény.
A m. kir. Belügyminiszter ur 

30.987 1924. sz. rendelete értel
mében mindazok a géperő nélküli 
vízi járómüvek, amelyek 20 tonna 
vizkiszoritáson alul vannak (tehát 
az összes kisebb dereglyék, la
dikok, lélekvesztők. stb. is) a m. 
kir. Révkapitányságnál nyilván- 
tartásbavétel végett haladéktalanul 
bejelentendők. A bejelentés el
mulasztása rendszegés címén sú
lyos pénzbírságot von maga után.

A bejelentésre vonatkozó űr
lapok a községi elöljáróságnál 
díjmentesen megkaphatok E be
jelentő lapok alapján a ni kir. 
révkapitányság az uszómüvek 
(dereglyék, ladikok, stb.) tulajdo
nosai részére nyilvántartási iga
zolványt állít ki. amelyeket a ható
ságok felhívására mindenkor fel 
kell mutatni. Ezek az igazolvá
nyok egy naptári évre szólnak, 
de évről-évre mindig január hó
napban megújíthatók.

Kezelési költség fejében az iga
zolvány kiállításakor 10.000 ko
ronát, a megújításkor pedig 5000 
koronát kell fizetni.

A vizi járómüvek orrán, illető
leg azok elején mindkét oldalon 
jól láthatóan legalább 10 centi
méter nagyságban a révkapitany- 
ság jelző betűjéül szolgáló nyom
tatott »M« betű! fekete vagy fehér 
színben, aszerint hogy a két szíri 
közül az alapszíntől, melyik üt el 
jobban — fel kell tüntetni.

Ezen a jelzésen felül a vizi 
járómii mindkét oldalán, vagy a 
farán a tulajdonos neve és lakó
helye legalább 5 centiméter magas 
betűkkel jól olvashatóan feltün
tetendő.

Oly csónakokon és ladikokon, 
amelyek nagyobb hajók tarto
zékai, annak a hajónak nevét vagy 
jelzését kell láthatóan feltüntetni, 
amelyhez tartozik. Ezeket bejelen
teni nem kell.

Mohács, 1924 szeptember 3. 
Elüljáróság.

Hirdetmény.
Majs politikai község tulajdo

nát képező

községi korcsmalpz 
a majsi községházánál 1924 szep
tember 14-én délután 2 órakor 
nyilvános árverésen fog az 1925. 
évi január 1-től 1927 december 
31-ig terjedő 3 évi időre a leg
többet ígérőnek bérbeadatni. 
Bánatpénz 1,000.000 korona. Ki
kiáltási ár 5 q búza.

Feltételek a majsi körjegyzői 
irodában megtekinthetők. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Elöljáróság. 

Kossuth Lajos és Mező-utcai 
47. számú sarokház eladó. 
Vételár és e<ryéb feltételek 
megtudhatók BALÁZS ISTVÁN 
képesített kőműves mesternél 

Rákóczi-u. 1215. házszám.
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az összes iskolák részére, 
eredeti bolti áron, továbbá 
mindennemű iskolai felszere
lés, füzet, írószer, rajzszer, 

iskolatáska stb. jutányos 
áron kapható

könyvkereskedésében Mohács, Kardos Kálmán-u. 148. sz.
■( r :-!■ í r Ti ÍM < ve .1 ti *
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SZÓLLÓ
1501 Ü-öl, cserepes prés- 
haz szobával, boltozott 
pince teljes felszerelés és 
termessel együtt eladó.

Páncsits Márk
ékszerész 

ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
.Jolid árakkal a nagyérdemű kö
zönség szives figyelmébe.

Készít rendelésre mindenféle 
ékszereket u. m. Solitert, Butont, 
Broscht, ötvös gyűrűt, ötvös 
nyakéket, kézelő gombot, karika 
gyűrűt, pecsét gyűrűt, ezüst bot- 
fogangyut, bőrtárcára dombormű 
monogramot stb. olcsón és 
gyorsan.

Lucerna, lóhere, bab, 
mák, dió es mindennemű 
olajmagéri legtöbbet fizet 
a IITRR

Telefon: 84. Kossuth Lajos-u. 7.

ELADÓ
11 hónapostól íin- 
jj’ol L'ijnak

Cim a kiadóhivatalban.
»»

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fogaszalj műtermében és laboratóriumában 

MOHÁCS, Felső Dana-sor 478. sz. sarok. 

Vidékiek azonnal kielégittetnek. 
_ _ _ _  , ■ J

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

Ajánlatokat „úri ház“ 
jeligére kiadóhivatal továbbit.

i Egy
Kuti pumpa
te)jesen jó karban eladó. -- 
_ , Bővebbet
' in ért János 

'' ^lagyaros, Moháén.

Önnáilésithatja
és biztos megélhetést nyer- 

‘e‘.’ ?ia a kézimunka és annak 
‘“'-■ler.agaival foglalkozni óhajt. 

" ' ■ oefektetes nem szükséges.
v^bbet személyesen vagy 

levélileg.
HUSZÁR ARN0LD Baja.

Műhely megnyitás! 
hogyvDa^^e^rsa’,;^^xéR ,udumására ** 

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

Kerem a nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kiváló tisztelettel

ARMBRUST JÓZSEF 
asztalos, Mohács. 

Ugyanott fiatal segéd felvétetik.

HA PÉCSRE JÖN 
ne mulassza el felkeresni

MALTNER SÁNDOR 
divatáruházát

Pécs, Király-u. 21. (flftór-u. sarok) 
AHOL

bőrerős kelengye vásznak 21 ezertől 
színtartó Cosmanos 20
ágynemű kanavásznak 25 
Iskolai és intézeti öltöny 

kelme 140 cm. széles 60 
kockás és csíkos női szö

vetek 50
férfi gyapjú szövet 140 cm 80

Állami és községi tisztviselőknek 5° ö engedmény.

>»

>»

CSERNAV0LGY1
a

Az ész

VILLAMOS 
ANYAGOK

előtt hozassa rendbe

A RL Ali A IT!
Üveges inmikósst lifizhox iss ktil- 

<1 íiuk.

KRAMER ANTAL FIAI
AIOIl A cs.

ÜZLET ATVETEL
Tisztelettel értesítem Mohács és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy FUCHS JENŐ 

cég úri-, női divat és rövidáru üzletét átvettem és az átvett árukat jutányos, olcsó 
árban bocsájtom 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.)

Női télikabát
Barchendek
Tolltartó .
Grenadin ................................„

a legnagyobb választékban 
vásárolhatók.

. . 100 ezertől
. . 28 „

• . 22 „
. . 50

—“ *
TAKARÉK
TŰZHELYEK.

KONYHA FELSZE
RELÉSI CIKKEK.

Házela<lás.
Nádor. utcában levő 

házam eladó. Lakás át
vehető

Rupp János

Vasárnap délután
azaz szeptember 7-én 

csak A U B E R gyógyszertár 
lesz nyitva.

J E héten csak A II B E K 
gyógyszertar tart éjjeli szolgálatot.

híi

* *
3
** «
$

tavaszi cikkei: *
arx-féle szalmakalap | 

lakk, fényes és matt f 

MARX-féle Borostyán padk,0’ *
Zománc aKK •

Marx-féle zománclakk 
konyha és kerti bútorokra. 
Padló (parkett) fényesítő és 

padlóbeeresztö paszta. 
Gyógyeognae.likőrök és likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128. I
«c«c« ® ccc «c« ««e tt*

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

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

I Egy 4-es

Wertheim-Cassa 
és irodai bútorok eladok 

Weínacht Sándornál.
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Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 350.000 K
Zab .... 270.000 K
Rozs . . • • 350 000 K
Tengeri morzsolt uj 360.000 K
Árpa uj . • • 360.000 K
Bab .... 420.000 K

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. M()lláCS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Cznkorkák, 
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.

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

cipész.
Teljes 
kovácsműhely 

berendezés eladó.
Bővebbet

Hoffmann Pál
Lánycsók, hsz. 50.

ELADÓ
DEÁK-TÉR 1257. SZÁMÚ HÁZ 

BŐVEBBET

Wencz Károlynál.
oooooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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 szőilő nagy 
gyümölcsössel, kaszá
lóval és 1 hold szántó
val eladó.
_ _ _ Cim a kiadóhivatalban.

I. rendű sásmentes

m c ib a 

olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 

házban Kossuth Lajos utca.

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNÉ 
órás, ékszerész és iátszerész 
M^háCS, Király-utca 195. sz.

^irdenner ü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák. 

S Z B 58 í V í:EI.
orrcsptelők. bormérök, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elv ahaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi ár»n.

9 r9 '• • • • • • • » • • • • •yr9yr9'rt

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

MOHÁCS.

(•
(•
c-
(•
(• 
(•
(•
(•
(•
(•
(•
(•
(•
(•I____
t/OOOC 

TELEFON 127.

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

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

kendők,

Illatszer és szappan

Szép választék! Elsőrendű minőség! 
Olcsó szabott árak 2

RÉSZLETFIZETÉSRE 
újból hapbatób a 

SINGER VARRÓGÉPEK 
SINGER OÉ VARRÓGÉP PÉSZV.TÍPS

bizományi ierakata Mohácson:

BEZERÉDY ISTVÁN
MECHANIKUS.

ír— b . ien

„Mitől olyan zamatos a kávéja Édesem ? 
Egyszerű, csak UHÜ kávéval van főzve,"

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

jó házból való fiú tanonc- 
nak, vagy kiszolgáló leány 

felvétetik
Vorisek Lajosnál.

I

*
*
♦ 
♦*
♦
*sI
**
♦
***
*
♦♦
*I

TELEFON 127.

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

és pénztárca, rövidáruk.

0 
0 
0 
•) 
0 
•) 
0 
•) 
0 
•) 
•) 
0 
•)

különlegességek.

LEGTARTÓSABB 
legolcsóbb 

HARISNYÁK, KEZTYÜR 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK

KEK, RÖVIDÁRUK, 
SZABÓKELLÉK 

KAUFMANN és STERN 
CÉGNÉL

TELF. 36. H0FF1ANN-HÁZ tbif. m.

Okvetlen tegyen próbavásárlást!

2 kiló használt rongyén 
1 kiló finom kenyérlisztet ii 
Landaner gőzmalom, Mohács. 
f ~ s

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplője. májfoltja eitünik,haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá:

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

Eladó 
egy bőrfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

Kiváló jo bor, most, tej es szesunérökbíl 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 orresipretökböl 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek. _

Jegygyűrűit, keresztelő es n-szajande-'O^bol 
nagy választék.


