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Ég a szomszéd!
A szomszéd városban : Bá

ján kiütött a tífusz. Még 
csak sporadikus esetek mu
tatkoznak ugyan, de mar ez 
is elég, hogy a vészkiáltás 
felsikoltson és az emberek 
a töltésekre rohanjanak az ár 
ellen a védekezéseket meg
tenni. Nagy különbség az. 
ha tüzilárma keletkezik egy 
jéggyárban vagy egy gyufa
gyárban, Bajának a közegész- ; 
ségügyi viszonyai pedig úgy 
viszonylottak mindig Mohács
hoz. mint a jéggyár a gyufa
gyárhoz. Emlékezzünk csak 
10—15 esztendőre vissza, a 
mikor az egész kontinensen 
vezettünk a kolerában s ki
érdemeltük a titulust, hogy : 
Közép-Európa koleragóca. Ama 
város lakosságának tehat, mely 
mindig melegagya volt az 
epidémiák és pandémiaknak. 
egy percig sem szabad ölhe
tett kézzel nézni a veszede
lem elé, egy percig sem sza
bad tétlenül hallgatni a vész
sikoltást, hogy: jam proximus 
ardet . . .

A bajai lapok a lakásmi- 
zériakra vezetik vissza a jog
gal aggodalmat keltő tünete
ket. Baja és lakásmizéria! 
Olt, a hol változatlanul meg
maradt a város régi viszo
nyai közt, melyek a lakást 
illetőleg mindig fényesek vol
tak a mohácsi viszonyokhoz 
képest. Ott a hol — tudo
másunk szerint — oniár a 
második turnusban van a 
hazhelyosztás s az első már 
bizonyosan tető alá° került. 
Olt, hol a tisztviselőtelepet 
a nyáron mar árvíz fenye
gethette, mert van már uj 
tisztviselőtelep. Ott, hol a vá
ros semmiféle közjogi meta
morfózison nem ment at s 
így uj állások nem szervez
tetek, mint nálunk, legfeljebb 
uj varmegyei székházal ka
pott, mely feltehetőleg nem 
rontott, csak legfeljebb javí
tott a lakásviszonyokon. Ba- ' 
ján, hol nem vadoi.at újság i

az államrendőrségi intézmény, 
mely ismét sok férőhely iránii 
igennyel terhelte meg a lakás- 
hivatal számláját. Olt, Báján 
a lakásviszonyokkal indokol
jak meg a tífusz felléptét. 
Baján ezt az indokolást plau- 
sibilisnek alig vehetik, mert 
Baján tettek a lakásínség el
len annyit, a mennyi a mai 
nehéz viszonyok közt embe
rileg tehető. L)e nálunk Mo
hácson a legfasullabb közöny 
észlelhető csak ezen a téren. 
A hatóság a regi formájában 
hatarozottan idegei kedett et
től a fogas kérdéstől, újabb 
formájában meg annyira fia
tal, hogy nem produkálhatott 
eredményeket. A közönség
ből hiányzik minden építke
zési hajlandóság. Az az egy
két ujjaalakitas, a melyekre 
rámutathatnánk, inkább város
szépészeti szempontból jöhet 
szamba, magánkényelmi és 
üzletfejlesztési érdekeket szol
gál, de a lakásínségét enyhí
teni nem is céloztatott. Pe
dig már evek e ott rámutat
tunk, hogy a lakásínségnek 
egyetlen oka a kislakások el
vonása a bérviszonyból. Ha 
felütjük az 5—10 év előtti 
házadólajstromokat, rögtön 
előtűnnek százai azoknak az 
egy szoba-konyhas kislaká
soknak, melyeket kisgazdák
tól, kisiparosoktól munkás
osztálybeli népek bírtak bér
ben. Ezeket a kislakásokat 
most mind kamaráknak, mag
táraknak. használjak fel tu
lajdonosaik, a jobb kereseti 
viszonyok közé jutott munkás
osztály tehát rávetette magát 
a középlakásokra, ámde az 
előtt az osztály előtt, mely 
eddig ezeket a lakásokat bé
relte. nem nyíltak meg a 
nagylakások s ebből állt elő 
a lakásínség, mely aztán be- 
leszoritott egyeseket olyan 
dohos, nedves odúkba, me
lyek melegagyai minden be
tegség és nyavalyának.

A kiszámíthatatlan vesze

delmekből kivezető ut tehat 
egyedül az egészséges kis
lakások epitese volna, mely
nek természetes következ
ménye a közeplakások fel
szabadulása lenne Ámde ez 
irányban nem történik semmi. 

A merre az ember más 
varmegyében jár, a községek 
kültelkein mindenhol ott vi
rítanak a pirostetős, ujcse- 
repes csinos kis „reformha
zak", nagyatádi Szabó Ist
vánnak mindmegannyi emlék
kövei, miértünk nem élt a 
nagy miniszter, csak meghalt. 
Az állami építkezési előlege
kért minden község, varos 
tülekedő versenyben all, csak 
mi nem tettunk egyetlen lé
pést sem, mert nálunk a ki 
biztositva érzi feje fölött a 
tetőt, a legkisebb gondját is 
nagyobbnak tartja mint, hogy 
az odulakók ügyével vesződ
jék, elég, hogy a lakásrende
let biztosítja marói-holnapra 
a barlanglakást, a kincstári 
haszonrészesedés címén be
folyó milliardokból majd épí
tenek élelmesebb masok.

Szomorú emlékek denevér
hada kel szárnyra a lelkűnk
ben, kik Mohácson már egy 
pár kolerajárványt megértünk, 
hogy mikor egy-egy pandé- 
mia felüti a fejét, mennyi 
süketnéma lesz egyszerre 
hangos beszélővé. Megmoz
dul a közegészségügyi gépe
zet minden kereke, le a fer
tőtlenítő szolgáig. A belügy
minisztérium önti a közegész
ségügyi felügyelő, főfelügyelő 

i és miniszteri biztosokat, fél- 
benmaradl járványorvosok le
pik el a várost és csinálnak 
milliós fiakker költségeket a 
városnak, a vármegyei főfizi
kus a haját tépi, a tisztior
vosok egymás fején-hátán át 
loholnak, előkerülnek a me- 
szelők, faiuvégeken a vasvil
lák, a sokacok kilógatják a 

! padlásablakokon a kobakokat 
és egyébb járványüző klenó- 
diuniokat, csendőrök állnak 
kordont a Dunaparton és mo
zog, vatat, ment, dolgozik 
minden a sírásóig, de mig

innen vagyunk a bajon, ad
dig alszik, szendereg minden 
csendes hortyogassal, addig 
a közegészségügy mindig 
csak mostoha gyerek.

Tehát itt a veszedelem a 
szomszédban. megállapítást 
nyert, hogy annak a közvet- 

I len oka a lakasmizeria. a mi 
nálunk nagyobb, égetőbb 
mint bárhol, azért kérdezzük 

I tehát tisztelettel, akar-e a ha
tóság a lakásínség megszün
tetésére valamit tenni, csak 

I annyit is, a mi önmagatol 
kínaija magát? Ma még ez 
a kérdés csak tiszteletteljes 
interpelláció, lehet holnap 
már — Isten ments! — ret
tenetes tetemrehivás lesz. 
Mert Báján kiütött a tífusz, 
Urak! jam proximus ardet!

A forgalmiadé.
Az adó a magyar ember előtt 

soha sem volt valami kedves do
log, de annyi zokszó még adó 
ellen el nem hangzott soha, mint 
a forgalmiadó ellen. Mi is mar 
nem egyszer hangoztattuk, hogy 
ez a legigazságtalanabb adó is, 
mely a mérhetetlen drágaságnak 
is elsőrendű okozója. Hogy fi
zesse az a fogyasztó a forgalmi
adót, a ki azt a cikket tulajdon
képen kiviszi a forgalomból s 
nem az, a ki forgalomba hozza 
s minden egyes forgatásnál hasz
not szerez rajta?

Jó, hogy külföld is van s e 
csonka haza határaival nem ér 
véget a világ, legalább vannak, a 

i kik gondolkoznak s a kiktől az
tán gondolatokat ellesni lehet.

Most is ily gondolatokat lesett 
el a mi kormányunk a külföldtől. 
Értesülünk, hogy a pénzügymi
niszter könnyítéseket óhajt életbe
léptetni a forgalmiadó lefizetésé
ben is. Az Ausztriában érvény
ben levő fázisrendszert óhajtja 
bevezetni, mely abban áll, hogy 
csak a termelő (gyáros) rójja le 
a forgalmiadót, melytől a további 
forgalomban mentesül minden 
áru. Ennek az egyszerűsítésnek 
a módjai fölött most folynak a 
pénzügyminisztériumban a szá
mítások. A kormány — mint han
goztatják e kérdésben — hogy a 
nehéz megélhetési viszonyokat 
enyhítse, még áldozatokra is haj
landó, természetesen csak olya
nokra, a miket az államháztartás 
veszedelme nélkül kell hoznia.

Van a tervezetnek egy másik 
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okos újítása is, mely ismét iga
zolja, hogy rájön a mi kormá
nyunk minden igazságra, csak 
egy kicsit későn A pénzügymi
niszter ugyanis a közcélú és jó
tékonysági intézmények áitaiáiios 
forgalmi adójára vonatkozó kör
rendeletében kimondta, hogy nem 
tekinthetők kereseti tevékenység
nek a közcélú kulturális, hazafias, 
vagy jótékonysági egyesületek, 
községek, vagy varosok által ez 
egyesületek céljaira, vagy vala
mely más köz- vagy jótékony
célra. például hősök emlékoszlo
pára. rokkantak javára, harang 
beszerzésére stb. időnként tartott 
felolvasások, előadások vagy mu
latságok és igy az ezekből szár
mazó bevételek nem esnek álta
lános forgalmiadó alá. Azonban 
forgalmiadé alá esik a mulatsá
gokkal vagy előadásokkal kap
csolatban felállított büffé, kantin 
stb. bevetele, kivéve azt az ese
tet, ha az itt árusított ételt és 
italt a tagok, vagy a közönség 
adja össze és a befolyt összeg
ből magánvállalkozó nem része
sedik. Ugyancsak általános for
galmiadó alá esnek a sportegye
sületek által tartott labdarugó 
mérkőzések és egyéb versenyek 
bevételei, mivel ezeknek Üzlet
szerű jellegük van. A forgalmiadó 
alóli mentességet minden más 
esetben a pénzügyigazgatóságok
tól előzetesen kell kérni.

Már most az a kívánatos, hogy 
ez az újítás mielőbb életbelépjen, 
mert valljuk meg őszintén, hogy 
a kereskedő, iparos ennél a for
galmiadónál valósággal az állam
kincstár könyvelőjévé lett, a kit 
a fogyasztó fizetett ugyan, de a 
forgamiadó hivatal rángatott 
spárgán.

Ha egyszer — a mikor lesz 
meg ismét ünnep a világon és 
sutba lesz dobva a mai adórend
szer és a régi becsületes adótör
vények fognak újból visszaállni, 

mert azoknak vissza kell állni, 
ezt a tragikomédiát, a mi van, | 
sem állam, sem adózó nem bír
hatja soka — akkor majd vissza
emlékezünk a háborús idők mu
musára, az adók legutaltabbjára : 
a forgalmiadóra.

Halálugrás.
Koránxi Leonard Zoltán — nem 

tudjuk, hogy merre van hazája, 
hogy nn a foglalkozása, — mert, 
hogy per percig lázas izgalomban 
tartsa a közönsége lelkét es halál- 
scjtelmes vívódásban a saját lelkét, 
az foglalkozás nem lehet, — kedden 
este 5 órakor Pécsett az Erzsébet 
egyetem központi épületének tor
nyáról leugrott egv ejtőernyő se
gélyével es szerencsésen földet ért. 
Lehet, hogy Ítéletünk sem nem 
jogos, sem méltányos, de Korányi ! 
ur istenkisértő produkciójában nem 
találjuk meg sem a célt, sem a 
morális értékét Hogj valaki leg
hajózzék, ott meg lehet találni 
okot és célt, de, hogy a torony- 
(.etejerői csináljon nyaktörő saltó- 
kat, az mar semmi célt sem szol
gai. Ha a hús, cukor, tej, zsir, fa, 
szén es textiláru aranak esésére 
konstruálna ön Korányi ur ilyen 
ejtőernyőket, emleke aldottabb 
volna, mint nagynevű miniszter 
névrokonáé.

A nóta.
A „Mohácsi Hírlap'* eredeti tárcája.

A jegyző ur nem nagyon gázolt 
még bele a 30-asba, tele életkedv
vel, kacajos humorral, könnyed 
behízelgő társalgási modonal.

— Laci te! — ez a kocsisnak 
szólt - készüli, bemegyünk a 
tapolcai vásárra, behajtjuk a Jut
kát. A kisbirót küld be hozzam.

— Szerencsés jóreggelt. A Laci 
mondta — kézit csókolom — 
hogy jöjjek be.

Igen, igen . . . mondja kend 
meg, hogy kézbesítve van-e az 
a sommás váltókereset a Pétertfy 
Andrásnak ?

Igen is — kézit csókolom 
kézbe van sitve.

— No akkor elmegy kend a 
Raposa Ferkóhoz s megmondja 
neki, hogy azonnal álljon elő, 
be fogja hajtani a Jutka tehenet 
a tapolcai vásárra. Én majd ko
csin utána megyek, ha a legsür
gősebb dolgomat végeztem az 
irodában. Ha a keszi utón utol 
nem érném őket, álljon be a 
Szunics korcsmájánál a félszer 
alá és várjon, 10 órára biztosan 
ott leszek.

Már állt a sarlósi vásár javá
ban, mikor a jegyző ur jukker- 
kocsija befordult sebesen a cé
dulaháznál. A rudas megugrott 
a pecsenyesütők sátrainál, a mint 
a sustorgó zsir szaga megütötte 
tágranyilt orrlyukait, de a jegyző 
ur még szorosabbra kapta a fran
cia gyeplőszárat s kemény keze 
alatt a második bakugrás már 
nem sikerült a kacérfejü kis lipi
cainak.

Raposa is ballagott nem mesz- 
sze utánuk a tűnődő Jutkával, 
mely meredt szemekkel bámulta 
a marhabőgéses sokadalmat.

A jegyző ur hatraadta a gyeplőt 
a Laci kocsisnak, könnyű lendü
lettel ugrott le a bakról, szemére 
húzta a megbillent kis tollas ló
dén vadászkaíapot s kiadta az 
utasítást Lacinak:

Beállsz a Baialon-szálló ud
varára és vársz.

Szép berni-szimentáli volt a 
Jutka. Fehérrel tarkázott májszinü 
szőre simán fénylett jól táplált 
hosszú testén, de körül is állták 
az érdeklődők csakhamar.

Hogy ez a tehén uram ? — 
kérdi egy vásári alkusz s mialatt 
a tehén hasaalján a tejeret tapint
hatja, jelentős pillantásokat vet 
egy vastag óraláncos, kövér steijer 
kereskedőre . . .

200 korona — válaszolja a 
jegyző.

150-et adok érte . . ,
Nem számítottam alkudo

zásra.
Istenneki 160-ért?
180 és többet egy szót se 

— szól a jegyző.
— Hol az a paxus? hit a stá

jernek s az szedi elő nagy har
monika forma pénztárcáját.

♦

Este van már, szép nyári eny
hülőbe forduló este. A tikkasztó 
nappali hőség után jóleső áram
latok lebbennek be a Balaton- 
szálló nyitott ablakain, melyeken 
viszont a üyallai Laci bandájának 

kacagvasiró nótái zsongtak ki az 
alkonypárás esti szürkületbe.

Jóképű falusi úri társaság ült 
együtt a fehérasztalnál s a szivar
füstös levegő homályával nehe
zen küzködött a nyullászkodó 
gyertyaláng, de a gyakran össze- 

j csendülő borospoharak azért 
csak egymásra találtak. Jó ábra- 
hámi fickándozott a pohárban és 
a karcsú, zöld butéliák egész 
dandárja sorakozott már a csokor- 
diszes fehér asztalon végig.

Te füstös ! — szólt a jegy
ző ur — hogy van az a nóta, 
melyben a csalás van ? . . .

És a Gyallai kezében felsír a 
hegedű zokogó panasszal, hogy :

Te csaltál meg nem én Téged 
Délibáb volt a hűséged . . .

Aztán megint kocintás, megint 
nóta. Hajnal táján valamelyik ási- 
tozó pincér egy percre nyitva 
felejtette az ajtót a vörösteritékes 
külső ivó és a fehérteritékes 
ebédlő közt, de ez a perc elég 
volt, hogy a Laci kocsis, aki már 
unta a «vásárt*, bepillantson az 
ebédiő ajtaján. Oyallai azt a nó
tát húzta, hogy :

Mit kérded, hogy mi voltam én, 
Mig Te nem voltál az enyém ? 
Mit kérded ? hisz’ tudod Te azt: 
. . . Sötét égen hullócsillag.
A jegyző ur kocintásra emelte 

a poharát és szélles melléből só
hajtásként tőit elő a szó, hogy: 

No ennek a kis nótának 
hetedhétországon nincsen párja.

Laci lemondóan fordult ki az 
ivóból s ment az istállóba, mert 
az ispán ur nyergese már az este 
is odarugott a Hinduhoz, sze
rencse, hogy csak a strichfát érte.

♦

Jól fönt járt már a nap, hat 
óra táján lehetett, mikor a jegyző 
ur kocsija békán- árult a jegyzői 
lak udvarára. Kelet felől a nagy
vázsonyi szél beleröppent a gömb
akácok sürü lombsátoráha, hon
nan ismét pa kosán libbent elő, 
hogy a Laci kocsis kalapjának a 
pántlikáját kapja el.

A jegyző ur hátranyujtotta a 
gyeplőszárakat s a következő 
percben eltűnt az udvari épület 
ajtajaban, hol az iroda volt s hol 
a kisbiró már várt rá a tegnapi 
postával, mert a hivatalos posta 
az első.

Laci a lovakat körben vezette 
kantárnál fogva, mert, hogy jár- 
tatni kell kicsit a megneszesült 
állatot. A veranda sokszínű haj
nalkái tágra nyitott tölcséreikkel 
szívták be a reggeli nap kellemes 
melegét, midőn a veranda leg
felső lépcsőién megjelent egy üde 
arcú, mandula szemű asszonyka 
s az éppen háttal fordult ko
csisra erélyeskedő hangon szól: 

No Laci! Hoztatok-e sok 
pénzt?

A kocsis ok nélkül ránt egyet 
a rudas zabláján e nem várt'kér
désre s a veranda felé kanya- 

: rodva a lovakkal, vigyorogva 
mondja:

i — Pénzt Tekintetes Asszony 
i aligha hoztunk, hanem hoztunk 

egy nótát olyat, hogy hetetdhét-
! országon nincsen párja.

A mohácsi nagy
templomról.

A beérkezett tervek hosszú időn 
át voltak közszemlén, magam 
többször megnéztem, élveztem a 
magyar szellem nagyszerű meg
nyilatkozásait és amellett a kö
zönséget is megfigyeltem.

A terveket hamarosan hivatott 
szakértők fogják elbírálni és ez 
lesz az illetékes bírálat, mely 
művészeti szempontból ítél. Nem 
utolsó és nem érdektelen a tem- 
plombajáró és hitközségi adót 
fizető közönség, a nép bírálata 
sem, mely megfigyeléseim szerint 
a következő. Hát kérem a közön
ség csodálkozva kérdezte a Páris- 
ból érkezett Nendtvich-féle mun
káról, hogy hát ez is templom ? 
mert < hhez hasonló keresztény 
templomot még nam látott. — 
A közönséget nagyon elkápráz
tatta Rados Jenőnek román stíl
ben tervezett temploma a világitó 
koronával biró toronnyal. A ki
vitel 808000 arany koronába ke
rülne. A közönség felületesen 
bírál, a közönséget azon gon
dolat kápráztatta el, hogy a ha
talmas torony tetején lévő nagy 
méretű korona kivilágítható. 
Pedig nem ez az érdekes, hanem 
azon figyelemre méltó, de rövidre 
fogott tanulmány, mely a mű
szaki leírásban a templom stílusá
ról olvasható Hiszem, hogy dijat 
fog nyerni. — Ambrus Zoltán és 
Tóth Imre 2, szegletes tornyu 
temploma a magyar stil kedvelői
nek tetszett, bár mindenki a 140 
méter magasnak tervezett tornyo
kat sokalotta. Sz *p terv, de miért 
öljük a pénzt a két magas to
ronyba? azok árán fölépülhet a 
templom. - Szentpály Károly 
pályamunkája az én kedvenc 
tervein. Ez is két tornyu, egy 
szegletes és egy kerek torony, 
a Vajda-hunyadi vár stílusában. 
A közönség figyelmét nem kö
tötte le, mert csak ceruza rajz. 
Azonban remélem, hogy a mű- 
birá’ó bizottságot ez a mellék
körülmény nem fogja befolyá
solni. A kivitel 1.130000 arany 
korona. — Szende Andor jól 
rajzol, egy-két vonással sokat 
fejez ki, de nem hiszem, hogy 
valaki is arra gondolt volna, hogy 
tervét elfogadják. — Tetszettek 
Bogdánfv és Oerlóczy tervei, 
melyek a bejárattal szemben voltak 
elhelyezve. A stílus az olasz tem
plomokat juttatja az ember eszébe. 
Kivitelezése 1.111 000 arany ko
rona. — Gondos munka ered
ménye, szép gondolatok kifejező/1? 
Tóásó Pál 3, keleties stílusban 
készült terve. Nem egy embet 
moncta, hogy ejnye, mintha az 
egyik terv kupolája a szegedi- 
kecskeméti, vagy temesvári zsidó 
templom kupolájához hasonlí
tana. Ezt a keleties stílus teszi. 
Mind a három nagyon szép terv, 
gondos kidolgozás, nemes elgon
dolás. Legszebb az, ahol a beke 
és háború angyala két külön 
álló obeliszken áll. Kivitele csak 
1.200.000 arany korona, de fen- 
tartása drága. — Valamint nagyon 
drága az Ybl-féle templom fen* 
tartása is. A sok torony sok fen- 
tartási költséget igényel. Erre * 
tervre mindenki azt mondta, hogy 
Mohács igényeit meghaladja. — 
Figyelemre méltó Árkay Aladár 
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két terve. Az egy tornyu tervezet
— Többeknek tetszettek 

Sebestyén Endre szürke rajzai, az 
egyszerű, nemes, nagy-vonaluság. 
. ' Rottmann Elemér sikeresen 
helyezi el a koronát, terve 36 
ffihiárd papirkorona. — Cűc//íO- 
nC és Obrincsák tervei nem gya- 
V r iasak, a közönség bizarrnak 
urna. legjobb a kéi tornyu terv. 
A közönséget a színes rajz és 
hogy azt üveg alatt, valamint 
hogy lefényképezve látha’ja, meg- 
téveszti. A terv egyéb kidolgo
zása hiányos és a közönség ha
mar észreveszi, hogy a tervezők 
inkább a mennyiséggel, mit a 
minőséggel akartak hatni, mert 
7 tervük is van.

Még mielőtt a terveket kiállí
tottak volna, akikkel beszéltem, 
legtöbben a magyar stiius mellett 
fogjanak állást. Bár olyan is 
akadt, aki azt kérdezne, hogy hát 
magyar építészeti stiius is van? 
Hat bizony van Hisz a XVI. 
szazadban olyan várakat építettek 
hazánkban, hogy a külföld is azo
kat tanulmányozta és utánozta. 
Sajna a török iga alatt ez nem 
feledhetett tovább és a magyar 
építészeti sti us még nem éne el 
tetőfokát. Az osztrák befő yás is 
hatra.tatta annak továbbfejlődését. 
Pedig egy stiius nem fejlődhetik 
ki az íróasztalon, az csak az é.ét
ben. gazdag pártolás mellett virá 
gozhauk. Éppen azért, hogy a 
magyar stiius kifejlődését elő- 
mczdiisa. a múbirá ó bizottság
nak a sov nizrrus megbocsaj- 
t rdc bürtbe keiltnc esnie es a 
magyar sí u terveket kellene 
juta maznia. hogy a művészeket 
tevabbra is hasomó íranyu terve
zésre serkentse.

A múbirá.ó bizottság eldönti 
mad, hogy művészi szempont
bő, mt.yek a legsikerültebb 
tervek Én ugyan azt tartom, hogy 
3 dij kevés, mert több terv ér
demei ci,ázást, művészeink olyan 
derekas n unkát végeztek, hogy 
az ember büszkén tekint a ma
gyar tervező, aikoto művészek 
szellemi megnynatkozasa ra.

Hamarosan el fog düini, hogy 
melyik a legrrüvészibb terv. Más 
kércés azonban, hogy rreyik terv 
herül megvalósításra. Érn ek ki
választásánál a következő 3 szem
portnak keil érvényesülnie: 1. a 
oé.szerűség, 2 a környezet és 
3- a pénz.

A létesítendő templom az egy- 
hózi cé rak is, de a hősök emléke 
^gőrcki’éiének is megfeleljen. 
/,-?r templomot építsünk. mely 
c *örryezetnek megfe el. Nem azt 
g'.ter cm. hegy a mai házakhoz 
!ccrru cr a ltmp|Cm. mert ahány 
p2 a a tuza téren, annyifé e. 
Ezrem építsünk o van stilu tem- 
P Crrci. zme.y nálunk gyökeret 
Vtr:- 1 yen a Radcs-féie), vagy 

$-j u tempemot. Egy 
e.eteken 10—20 év nem 

S2ír ' és a rend, tanácsú varos- 
na* jogában ail olyan szabály- 
■trpt ettt akotr.i, amely ben köte- 

‘^cvé teszi, hegy a Széchenyi 
.tr:e csak olyan uj ház (és eset
ig csak emeletes ház) épü hét, 
^eyr.ek sti.usa a ternpem sti- 
ho-WSSZt'Ég- lg> fciéríCk azl’ 
. ev muiva a menümén-

templom körül terülő nagy 
-ren ,csuPa magyar modorban 
PU1’ ház lesz. És hogy ennek 

milyen nagyszerű hatása lesz 
nemzeti szempontból, azt igy rö
videsen e'mondani sem lehet. 
Tehát azok az illetékesek, akik a 
megépítendő templom tervét ki
választják. — ne mulasszák el 
fentebbi nemzeti szempontokat. 
Legyünk inkább elfogultak, de 
soviniszták, mert ennek a késó 
utókor is hasznát látja. A bírálók 
pedig maguknak úgy állítanak 
em éket, ha magyar stiiusu tervet 
választanak és gondoskodjanak, 
hogy az egész tér ezt az arcot 
öltse magára. A terv válasz
tásnál fontos szempont a pénz 
A legtöbb terv olyan, hogy Mo
hács jelenlegi igényeit mégha 
ladja. Azonban a pénzkérdésre a 
tervezők is figyelemmel voltak, 
mert többféle költségvetést készí
tettek arra való tekintettel, hogy 
menny i pénz ad rendelkezésre és 
hogy milyen minőségű anyagból 
építenek.

Sz M.

Alispánjelölés
November 11-én vagy 120 meg

hívott gyűlt össze a varmegye 
közgyűlési termében, hogy az 
alispanjtlölés kérdésében bizal
masan tcnacskozzon. Nem turáni, 
hanem speciális baranyai a ok, 
hogy ez a kérdés sem marad
hatott ment a pánokraszaradás 
kórságaitól. Pedig az aiispáni 
állás, — a törvényhatóság első 
tisztviselőjének tisztsége ősi tra
díciók patira aka vorva képvisel 
egy olyan tekerumot, mely rr.eg- 
ercemelné. hegy el ben a kérdés
ben a varnegye minden bizalmi 
letetemer.yese egy legyen. Ez a 
jelen esetben sok n ás körülmény 
által is parancsolt szükség lett 
vo na, mert váljon hol es miben 
akar,a a vármegye honorálni 
Fischer Béla főjegyzői tk, mint 
alispanheiyetiesrek érdemeit, ki 
itt a megszállott területen az egész 
megszabás alatt öntő áldozó buz
galommal végezte azokat a hiva
talos agendakat, melyek az alis
pán személyéhez szorosan fűződ
nek. Pedig Fischer Béla ént.él 
sokkal, de sokkal többet végzett. 
Fisch- r Béla főjegyző a fókusá- 
ban ai.t annak a szervezetnek, 
melynek működése nem engedte 
elfelejtenünk, hogy ha megszabva 
is, oe magyar fö dön élünk s az 
üldöztetések Golgotháján is át- 
csiilamiik egy jobb, egy boldo
gabb jövő reménye.

Fischer Béla tőjegyző izzó 
hazaszeretete volt forrása a re
mény és a jövőbeni bizakodás 
melegének akkor, amikor a nem
zet esküdött e enségei bitorolták 
az ősi vármegye alkotmányos 
jogokból erecó attribútumait. 
Fischer Béla mindezekért, mind 
máig nem kapott semmit attól a 
vármegyétől, mely más iráryban 
pazarul osztotta elismeréseit.

Baranya vármegye törvény
hatósági bizottságának elenged
hetetlen kötelessége ez érdemek 
honorá ása.

Az értekezleten egy párt ala
kult ki Feniczy Igrac dr. köz
ponti főszo gabiró mei ett, akinek 
érceméi, mtgszái as alatti mar- 
tiriumai és az egyéni quaiitásai- 
vai elért közszeretet, meynek 
részese nem kicsinyeihetók le, de 
a ccmbinác cba vetele— s ezzel 

az egyhangú jelölés erkölcsi si
kerének kockáztatásával nem tet
tek barátai neki sem jó szolgá
latot.

Az értekezlet végső konklú
ziója Fischer Bt la főjegyző első 
helyeni jelölése és dr. Feniczy 
felkéretése lett arra nézve, hogv 
az egyhangú választás érdekében 
ne pályázzék.

Szekcső.
Szekcső Baranyában a 3-ik 

község lakossága számát te
kintve Kuituráját, haladottságát 
tekintve nem a harmadik! Nem, 
semmi szin alatt sem ! Nem be
szélhetek Szt. Lőrinc, Sik ós, Pécs- 
váradról, de N'émetbólyról már 
lehetne!

Van Szekcsónek nagyon szép 
temploma, mely párját ritkítja, 
van községháza, plébánialakása, 
iskolája. A Bésánoktól van Ak
kor még csak jegyzőt, papot és 
kántort ismertek. Szóvá , ami van 
az tisztességes. És a Bésánoktól 
van. De azóta, hej, azóta nincs 
semmije! Stagnál. Alszik.

Azóta, hogy megkapta a Bé- 
sánok java vagyonát, megszegé
nyedett! Pedig azóta sok idő el
telt, sok viz lefolyt a Dunán, 
sok szűk églet megváltozott, sok 
igény született.

Tudom, hogy sok egy lélek- 
zetre, amit a szemed közé vág 
tam, édes szülőfaiucskám; azt is 
tudom, hogy ha mohácsi, vagy 
egyeb «jött ment> ember írná e 
sorokat, megbúbolnák érte, de 
hát szekcsői Írja, olyan szekcsői, 
aki sokkai jobban szereti faluját, 
semhogy bántani akarná ! Inkább 
szeretném mind a hatezretekbe 
beleönteni azt a forró szeretetet, 
a mit ez iránt a tespedő, vesze
kedő falu ránt érzek, hegy együtt 
kiemelhetnénk a tespedesnek ab
ból a .égköréből, a meiyben van, 
mert e falu fejlődésének meg kell 
indulnia ! Száz kérdés vár fele
letre, száz föladat megoldásra! 
Rajta!

Ne aitassuk mar magunkat az
zal. hogy most sen m t sem le
het csinálni, mert a háború agyon
ütött bennünket. Nem vagyunk-e 
ugyanazok, a kik voltunk? S a 
kik már nem vagyunk azok, a kik 
ve tünk, azok helyett nincsenek-e 
mások, nem lettek-e mások, a kik 
helyettünk idegben, aranyban 
gy őzik ?

Csak az irigység, kapzsiság, 
önzés és civcdás lehet oka a 
»ho t-szagunkrak.: Szekcső egész 
mentalitásának meg kell vál
toznia !

Sajnos, itt nincs senki és semmi, 
aki. vagy ami irányíthatná az em
bereket, aki akaratukat közös, 
nagy célok felé vezetné, — de 
nem is lehet, mig a r ai gondol- 
kozásmód és kölcsönös biza1- 
mat anság meg nem szűnik. Az 
if abb generációban nagyon bí
zunk és tőle varjuk ezt a szeren
csés szervi átalakulást! Egyelőre 
még nem jutnak szóhoz, de meg
jön az idejük!

Addig is igyekezzünk a bizal
matlanságot, melylyel egymást 
nézzük, — tompítani. A bizal
matlanság egyik legfőbb oka, 
hogy a községi, vagy közös 
ügyekben a,legtöbb ember tájé
kozatlan. Életbevágó kérdések 
négy szemközt, legjobb esetben 

zárt ajtók mögött intéződnek el, 
a nyilvánosság kritikája nélkül 
Gyűléseken hozott határozatok 
is elferdítve, személyi vonatko
zásokkal kerülnek a nagyközön
ség elé: sok bajnak oka.

Nagyon hiányzik a sajtó föl
világosító, vezető, egységesítő, 
irányító hatása Nagyon hiányzik 
egy újság! De ahhoz, hogy ma
gunk csináljunk egy újságot, 
gyöngék vagyunk.

Hogy tehát a kérdést minden 
különösebb á dozat nélkül meg
oldjuk s hogy mégis rendelke
zésre álljon egy lap, mely Szek
cső speciális igényeit kielégítse, 
a Mohácsi Hírlap volt szives a 
mi különleges szekcsői céljainkra 
helyet adni.

Ne tedd le nyájas és nyájnél
küli kedves olvasóm e lapot az
zal a fölkiáltással, hogy: <Hiszen 
Szekcsőn nincsenek is aktuális 
kérdések !> Ne tedd le, mert van
nak. Vannak! Nézd csak:

1. A földreform nem erdekel-e 
váljon jobban, mint a mennyit a 
patika ab akából láthatsz belőle?

2. A levente-kérdés egész a 
zsebed fenekéig eszi magat, hát 
nem érdekel?

3. Nem hallod a tűzoltók se- 
gelykiáltását ?

4. Nem látod a szigeti iskola 
kirothadt ablakait.'

5. Hurcolkodsz az olvasó
köreiddel egyik házból a má
sikba?... és mindig lejebb?... 
Meddig?. . .

6. Még nem tudod, hogy már 
ott tartunk, hogy az emberek a 
saját édes-testvérjüket föladjak a 
fináncoknak, mondván: <A kis 
almáriumközepső fiókjának a jobb 
sarkában a nagy kendó alatt ott 
a dohány vágógép !> Hát jól van 
ez igy?

7. S az adóügy ! Jaj! Azt mond
játok. hogy aránytalanságok van
nak. Nem gondoljátok, hogy 
ezeket az aránytalanságokat a 
nyilvánosság előtt való jóindu
latú és jóhiszemű megbeszélések
kel le lehetne szállítani, s az igaz
ságtalanságnak elejét venni ?

Aztán 100 más kérdés, mely 
földmivest, iparost, kereskedőt, 
lateinert egyaránt érdekel, s mely
ről nyilvánosság előtt semmit, 
vagy vajmi keveset hallunk csak, 
pedig hallani szeretnénk!?

Felkérjük tehát azokat, akik 
nem csupán a saját iegkisebb 
érdekkörüknek élnek, s akik ön
magukat nem mint elszigetelt 
egyént látják, hanem tudatában 
vannak, hogy ők csak kis részei 
annak a nagyobb emberi társa
ságnak. mely itt él, hemzseg, 
zsibog. örül és tülekedik körü
löttük születésük pillanatától ha
lálukig. s amellyel majdan egy 
porrá válik a csontjuk, hogy te
hát ők szerves atomjai annak a 
testnek, mellyel közös céljaik 
vannak, felkérjük őket, jegyezzék 
nevüket az előfizetési ivre!

Nem maradhat ki az előfizetés
ből a községe élete iránt érdek
lődő egyetlenegy intelligens em
ber kereskedő, érdemes iparos, 
vagy földmives sem.

Egy negyed év múlva meg
látják, hogy érdemes volt-e vagy 
sem. Ha nem ta'álják érdemes
nek, hát beszüntetik az előfize
tést. Az az 1 negyedév pedig 
nem a világ, hiszen több is ve 
szett Mohácsnál.

Majer NandOp
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Az ünneplő Németbóly.
Ez a vagyonban, intelligencia- 1 

bán egyaránt gazdag község fej- | 
lódésének eg\ ik elsőrendű erőfor
rását földesuranak: Montenuovó 
Nándor hercegnek bőkezüségeben j 
bírja, a ki ezenkívül meg oly lelki I 
koriaktust es meleg közvetlensé
get tart fenn a közönséggel, a mi
révei kevés helyen dicsekedhet
nek. A herceg fejedelmi bőkezu- 
sege, az uj plébánosnak: Bók 
Józsefnek nagy agilitása, a lelkiek
ben lobogó ügyszeretete szülte | 
meg a múlt vasárnapnak ünnepi 
jelleget, a midón a restaurait tem
plom felszentelese melle egész 
raja az ünnepségeknek sorakozott.

A templom felszen’eieset gróf 
Zichy üyula megyéspüspök vé
gezte, ő vegezte a felszentelés 
után a nagymisét is, mely után 
Bek József plébános a templom
terén köszönte meg a hívek es a 
herceg áldozatkészségét.

Délelőtt 11 órakor a Népszö
vetség nemetbólyi csoportja tar- j 
tott a Legényegyletben diszgyü- i 
lést, melyen a megyéspüspök is í 
megjelent. E díszközgyűlés ünnepi | 
szónoka Ákos Ferenc dr., püspöki , 
levéltáros volt, de beszelt utána j 
a tóle megszokott tartalmassággal 
a derek Schneider József és Kfump I 
Sándor is.

Délután a Legény egylet tartotta 
fennállásának 35 eves jubileumát, 
m.ly alkalomból kegyelettel emlé
kezett meg az egylet néhai meg
alapítójáról, a högyészi temetőben 
pihenő Streicher József volt né- i 
metbólyi plébánosról, kinek sírjára . 
Högyészie szép koszorút is kül- | 
dött. A megyéspüspök a Legény- 1 
egylet ünnepségen is reszt vett. | 
A varmegye neveben Németh Ká
roly főszolgabíró üdvözölte lendü
letes beszédben a jubiláló Legény- 
egyletet s a záróbeszédet maga a j 
főpásztor mondotta, ki mostani , 
kalocsai n. g\ elfoglaltsaga mellett I 
js szetetettti jött a deiék német- - 
boly iák köze s ezzel szinte tűn- ■ 
telő módon adott kifejezést irán- I 
tűk való megkülönböztetett szere- , 
tétének

Az ambituson.
Béke. tiszta csend, langyos napsugár 
Sárga kerek asztal, puha kerevet. 
Szagos leander, őszi illatok ...
Vrá öblös pipa füstöt ereget. 
Távol egy kastély nevető tornya. 
Mögötte komor, lusta hátú domb . . . 
Oh szelíd béke, kristálytiszta csend. 
Nem fáj itt a gond.
Kék hegyek alján napsugár bujkál, 
Hull. . . hull a kőris rozsdás levele 
Maholnap ide beköszön a tél 
S anyám kék szeme örömmel tele. 
Apám mosolyog, dal az ajakán 
S csak száll a füst, a gond, nincs itt 

[aki hús
S öreg lelkűkkel kacag, hahotáz 
A régi, kedves ambitus.

Káncos. redőzött arcuk kivirágzik 
Mély öreg szemük víg világba lát.
O be szép az élet egymás karján csüngő 
lialamboszhaju két örök barát.
Pedig már a hús tél ven rablólovagként 
A kertek alatt fehér csókot ont ..
O szelíd béke, kristálytiszta csend, 
Nem fáj itt a gond.

Kocsis László.

N. N. emlékkönyvébe.
4- ? — taZássos rónán délibab.
Zöld pázsit közegen katáng és virág. 
.4 kék tó menten pompás nőszirom, 
Boldog leszek, hu szivedet bírom 

A vagyam ? — forrócsokos, lágy ölelés. 
Sohase legyen vég-hossza, se feledés ; 
Boldogságomat ragyogja be a fény : 
Légy Te a menyasszony és én a vőlegény.

Dr. Parcsetich Héla.

— Eljegyzés. Jahoda József a 
.Mohácsi Takarékpénztár főköny
velője t hó 12-én eljegyezte Ber
talan Margitka urleány okleveles 
tanítónőt. Gratulálunk 1

— Athelyez.es. A belügymi
niszter Papp Lajos államrendőr
ségi kapitányt hason minőségben 
Mohácsra helyezte át.

— Változás a rendőrségen. 
A bűnügyi osztály, melyet eddig 
dr. Fazakas Péter rendőrfogal
mazó vezetett, hétfőn dr. Papp 
Lajos rendőrkapitány veszi at. 
Dr. Fazakas a 6. számú szobá
ban a lakáshivatalt vezeti tovább. 
Ügyosztályához tartoznak még: 
az útlevél, cseléd, erkölcsrendé
szet, valamint a határszéli szol 
gálattal kapcsolatos ügyek.

Szoborleleplezés Kölkeden. 
A világháborúban elesett hősök 
emlékére készült emlékművet 
vasárnap délelőtt 11 órakor avatja 
fel Ádám Imre ref. lelkész. Részt
vesznek a hatóságok, katonaság 
és Mohácsról számos notabilitás.

— A Mohácsi Múzeumnak 
ajándékoztak : Mohácsi r kath. 
hitközség — li. József es Lotha 
ringi Ferenc olajfestményü arc
kepeit. Tornai Margit — sokac la
kodalom, magyar lakodalom (fény
kép). Hűmmel Gyula — 1.1 Béla 
rézpénzt. Zalai Béla — 100 fo
rintos Kossuth bankót, 2 darab 
8 pengő krajcarost (komaromi 
1849. ritka) es 10 pengő krajcá 
rost (komáromi 1849. ritka). Brand 
Ede — 4 drb postatakaré' pénz
tári papírpénzt. Magyarországi 
Munkások Rokkant és Nyugdij- 
egylete — a mohácsi csizmadiák 
céhládáját. Toldy József— osztrák
magyar : 40 drb nickel, 29 vas. 
71 drb rézpénzt, külföldi: 1 nickel, 
3 réz és 2 ezüst pénzt. Gulyás 
Jó séf — 1 drb Kossuth 5 frtos 
bankót, 8 darab különféle papír
pénzt, Mohácsi csizmadia céh 
protokollumát.

— Hősök emléke. Somberek 
község november 16 án, Ractöttös 
község pedig november 19 ikén 
leplezi le ünnepélyes keretek közt 
a világháborúban hősi halált halt 
fiainak emlékművét. Az ünnep
ségek lefolyásáról jövő szamunk
ban számolunk be

— Pclgári iskolánk Arany 
kulturestéjének részletes mű
sora. 1. Arany János méltatása. 
Irta Patonay Vilma tanárnő. Elő
adja Pazaurek Erzsi a leányklub 
tagja. 2. Juliska leányomhoz. Sza
valja Szkiadányi Ilona polg. növ. 
3. Családi kör. Életkép Előadják 
a polg isk. növendékei. 4 Páz
mány lovag. Melodráma. Szavalja 
Patonay Vilma tanárnő. Zongorán 
kiséri Brand Ede igazgató. 5. Toldi. 
Szemelvények. Előadják a tiuisk. 
növendékei. 6. Rendületlenül. Sza
valja Schaub Etelka a leányklub 
tagja. 7. Rege a csodaszarvasról. 
3 szólamu kar, zongora és a mű
kedvelők zenekarának kíséretével. 
Zenéjét irta : Sztojanovics. Hang
szerelte Brand Ede Éneklik a 

tiuisk. és leányisk. növendékei, s 
a leanyklub tagjai. Konferanszié: 
Hafner Lenke

— Emlékezzünk. Áhítattal vesz- 
szük kezűnkbe a tollat, hogy a 

1 legnagyobb magyar író nevét 
méltólag leírhassuk. Az írók or
szágos szövetsége Rákosy Jenő 

i elnöklésével értekezletet tartott a 
I Jókai centennarium előkészítésére. 

Országos előkészítő bizottság 
alakult, hogy a félisten emléke
zetével szemben tanúsított eddigi 
mulasztásainkat pótolni igye
kezzünk. Az orsz. előkészítő 
bizottság elnöke Bethlen István 
gróf miniszterelnök és Csernoch 
János hercegprímás lettek. Elnö
kök Apponyi Albert gróf, Ber- 
zeviczy Albert és Klebelszberg 
Kunó gróf. Az ügyvezetés elnö
kévé Rákosy Jenőt választották 
meg.

Tehát embrióba szökésed 100 
éves évfordulóján Te félisten! 
eljut e hálátlan nemzet oda, 
hogy emlékezzék arról a hatal
mas lélekről, mely a magyar 
irodalmat világszínvonalra emelte. 
Megemlékezzék arról, a ki ifjúsá
gunk ábrándjait, álmait szőtte át 
a faj, a nemzet, a hazaszeretet 
arany szironyaival, aki a öreg, 
taplósodó szivekbe idézte vissza 
az emlékezés szivárványát és aki 
történelmi tradíciók szálait szőtte 
bele mindnyájunk emlékezésébe. 
Emlékezzünk a félistenre!

— Felhívás. A m. kir. földmi- 
velésügyi miniszter ur a vármegye 
főispánjához intézett 37971 VI. 2. 
1924 sz. leirata szerint 3 (három) 
oly mezőgazdasági cselédet, aki 
példás és hűséges viselkedése 

■ melleit legalább 25 (huszonöt) 
esztendőt töltött egy munkaadó
nál, illetve gazdaságban, továbbá 
2 (kettő) oly gazdasági munkást, 
aki megbízhatósága, szorgalma és 
józansága áltál munkatársai közül 
kivált, később megállapítandó 
pénzbeli jutalommal és elismerő 

i oklevéllel kivan megjutalmazni, 
í Felhívja a városi tanács azon 

munkaadókat, akiknél ilyen gaz
dasági cseléd van alkalmazásban, 
hogy annak nevét, lakhelyét, sze
melvi adatait szolgálati viszonyaira 
vonatkozó adatait a városi tanács
nál 3 (három) napon belül feltét 
lenül jelentse be

Karácsonyi sajtóvásárt 
tart a „Hölgyek és Felnőtt Leá
nyok Kongregáció"-ja dec 7-én 
az Iparosok Olvasókörében. Előre 
felhívjuk olvasóink figyelmét, nap
tárak, imakönyvek, képeskönyvek, 

; stb. bolti áron beszerezhetők.
— A soproni akadémikusok 

‘ segélyezésére kiadóhivatalunkban 
N. N. 50000, P 1. 25000 és N. N. 
25000 koronát adományoztak. Az 
összegeket illetékes helyre jut
tattuk

— A Kovács dr. és Pulitti 
párbaj, melyet múlt számunkban 
jeleztünk folyó hó 12-én Nagy
kanizsán tényleg megtörtént. A 
mérkőzés 51 percig tartott. A felek 
30 szór csaptak össze. Pulitti az 
ajkára, a jobb fülére egy-egy, a 
jobb karjára két élesvágast kapott, 
e8J lapos vágást pedig a fejére, 
mely nyomban feldagadt. Kovács 
György dr sebesülése egy éles
vágás az ajkon, s nehány jelen
téktelen karcolás a karon és a 
bal inelen. 11 óra 30 perckor 
Herschmann vezetőbiró a teljes 
kimerülést mindkét félnél megálla- 
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i pitotta és a párbajt beszüntette 
A felek Pulitti bocsánatkérésé 
után kibékültek. Kovács dr. a 
Nagykanizsai Torna Egylettől 
virágcsokrot kapott.

— Haladunk. Hásságy köz- 
ségben Kerner Bálint nagysza. 
básu modern gőzmalmot építte
tett, melynek na<\y hajtóerejét egy 
dinamó segélyével a község vil- 
lanyvilágitására használja fel. — 
Linka Kálmán pécsi villanysze
relő már dolgozik is a niagán- 
és közvilágítás vezetékeinek fel- 
állításán. — Lám Dunaszekcsőnek 
is, Németbólynak is van gőz
malma, miért nem követik Hás
ságy példáját ?

— A kincstári haszonrésze
sedés. A jogtalan, igazságtalaa 
és legkönnyebban e'kallódó adók 
prototípusát alkották meg az úgy
nevezett „kincstári haszonrésze
sedésben". Ezt a sem fű — sem 
fa adót a házigazda fizeti be, de 
a lakó nyögi ki. Ez az az adó, 
melynél az adózás ősi elve, hogy : 
a terhekkel szemben jogok is jár
nak, e sikkad, mert ezt az adót a 
lakó — mint a fogyasztó a for
galmi adót — közvetítéssel fizeti 
be, igy hat utána jogokra csak a 
befizető, a házigazda számíthat. 
No, de a lelkiismeret szava vég
tére a kormányban is megszólal 
s mint egyik laptársunk értesül 
november 20 ikán megszűnik a 
kincstári haszonrészesedési adó. 
Hogy az eddig befizetett milliár- 
dokkal mi lett, azt majd az állami 
számvevőszék valahol kimutatja.

— Tárgyalják a revíziót Ne
hogy valaki tévedésbe essék, — 
nem a bekeszerződés revízióját, 
csak a házszabály revízióját ért
jük. A kiszivárgott hírek szerint 
az .908 evi házszabályokat veszik 
alapul az uj házszabály rendelet 
megalkotásánál.

— Véletlen baleset. Múlt va
sárnap délután a belvárosi plé
bánia udvarán, zárt kapu mögött 
két fogat állt indulásra készen. 
Az egyik egy igásfogat, a másik 
egy hintó, mely dr. Frey apát- 
plebánost és a káplánokat egy 
temetésre volt viendő. A hintó 
kocsisa valamit az istállóban fele
dett, azért ment vissza, az igás- 
kocsis e közben kinyitotta a kaput 
és csendes lépésben kijárt azon. 
Az urifogat lovai kocsis nélkül az 
igáskocsi után indultak s a kapun 
kivül a járdán elhaladó Bah Já
nost, ki az igáskocsi után tekin
tett és nem is gondolt arra, hogy 
a plébánia udvaráról még egy 
fogat járjon ki, elütötte. Báli Já
nos a mellén és fején szenvedett 
zuzódásokat. Dr. Frey apát a mi
kor irodájában foglalatoskodó 
közben az esetről tudomást sz-' 
zett, rögtön intézkedett, hogy '°' 
gata Báli Jánost szállítsa a lak* 
sára, maga pedig gyalog r’en 
káplánjaival a temetésre. Dr Hej 
intézkedett az iránt is, h°gy 
dr. Faltay vegye a sebesültet ál
landó kezelés ala, személye^ 
meglátogatta betegágyában Ba1 
Jánost és kezelőorvosától napon 
kinti telefonértesítést kért állap0' 
tárói. A baleset sajnálatos teve* 
dés következménye, melyben meg 
a kocsist sem lehet mulasztási 
vádolni, hisz’ ő zárt kapuk mo- 
gött hagyta hátra fogatat- » 
János állapota nem ad semmi 
aggodalomra okot s 14 napo® 
belül a gyógyulás előrelátható *g 
be fog következni.

Athelyez.es
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Tarlóit mezők fölött 
Hervadó természet. 
Sárgult falomb alatt 
Haldoklik az élet, 
Bús a táj . . . 
Vándormadár elszáll, 
A bikanyál úszik, 
Virágos mezőktől 
Pacsirta búcsúzik, 
S az ugy fáj ...
Redős homlokodra 
Deres fürtök lógnak, 
Ajkidon már nincsen 
Melege a csóknak 
Nincs kacaj . . . 
Elhalkul lassan a 
Szived dobogása, 
Nincs más csak a múltnak 
Visszaálmodása 
S ez a baj .. .

Akkor és ma.
Kertünk alatt a szilvásban 
Holdvilágos este 
Izgatottan jöttöd vártam, 
ölelésed lestem.
Ragyogtak fent a csillagok, 
Pásztortüzek égtek, 
Éreztem, hogy boldog vagyok 
S indultam felétek.
Most meg itt a Dnyeszter partján 
Havas éjben állok.
Szemeimre szállnak pajzán 
Hazajáró álmok.
Végig seper a zimankó, 
Bús a szél siráma, 
Én Istenem! mi volt akkor 
S íme mi van máma. Én.

Példátlan vadászeset. A jó- 
kedéiyű Nimród urakról tudott 
dolog, hogv néha túllőnek a célon, 
azaz olyanokat mondanak, amik 
nem egeszen fedik az igazságot. 
Ezt mar meg kell nekik bocsáj- I 
tani. A napokban azonban olyan 
valami történt, amit a legöregebb 
Nimród sem merne elmondani, j 
Truka József darócihalmai jószág
igazgató a Drava mellett, a hideg- 
revi hídnál egy. falusi kutyák áltál I 
hajszolt hatalmas vadkant látott J 
meg Vadaszfegy ver nem volt vele, 
ezert hat jobban ijesztésül elő
kapta a revolverei s abban a pil
lanatban, mikor a vadkan meg
torpanva a kutyák tele fordult, 
oldallal fordult Truka fele, ez két
szer ra lőtt es mind a két lövés 
olyan jól sikerült, hogy a vadkan 
élettelenül esett össze. Ezt tessek 
utánacsinálni I

— Műtanrendőri bejárás. A 
kereskedelmi miniszter rendeletére ; 
egy vegyes bizottság Dávod álló- 1 
máshoz csatlakozólag keskeny- | 
váganyu gazdasági vasút műtan- 
rendőri bejárását tartotta. Baranya 
varmegyét Péterffy Andor köz
ponti műszaki tanácsos, Mohács 
r- 1 várost pedig dr. Margitai 
Lajos polgármester képviselte.

— Áresésekről kapunk híreket. 
Drszagszerte ez az irányzat a 
vásárokon. A hétfői vásáron is 

amint megfigyeltük — oly 
l’nyha volt a kereslet, hogy mar 
* déli órákban valósággal árzuha
násokra lehetett számítani. Ez 
sztan később be is következett az j 
aüatvásaron, csak a kofák azok, | 
akik meg nem hajlandók észre
venni, hogy betörött a drágaság 
oldala, jó lesz tehat mérsékelni 
•Kényeiket.

— Az anyagyilkos. Hajdú
nánáson Máté János 30 éves 
gazda fejszecsapásokkal meggyil

kolta az édes anyját: özv. Máté ' 
Jánosnét, hogy mielőbb az örök
séghez jusson. Lám a meggazda- i 
godás ördöge mily vakká es butává 
tudja tenni az embert. Máté János | 
beismerésben van. Debrecenben 

: valaki meg fogja kapni az örök- 
, séget — az akasztófat

— A városháza ‘ átalakítása. 
Amint tudjuk a régi mohácsi köz
ségháza térszüke miatt a mostani 
városi ügyvitelnek egyáltalán nem 
felel meg. ennélfogva, amig az uj 
városháza felépül ideiglenes át
alakításokat kellett eszközölni, 
amely átalakítások a mai nappal 
be is fejeződtek Eszerint a hiva
tali munkálatok a jövő hét köze- ' 
pén mar a rendes kerékvágásban 
haladhatnak.

— A részeg dühe. Tasi János 
Adam szigeti lakos okt. 6-án a 
szőliőből hazatérőben a gyalog
járóra hajtott es elgázolta Nagy 
Miksánét. Az őt igazoló rendőrt 
a legdurvább kifejezésekkel illette. 
Tetteert az ügyészségnél felel

— Megszűnt a konjunktúra. 
Budapesten a iizetéskeptelenségek 
özöne ijeszti', különösen a szőrme- 
és ruházati iparban, tehat ott, a 
hol a ny üzás a legirgalmatlanab- 
bul tombolt. A hivatalos lap egesz 
tömegéről a csődönkivüli kényszer
egyezségeknek számol be. Tehát 
meg sem női egy fa sem az égig, 
pedig a dragasagnal sok ráfize
tésből milliárdossá lett ember azt 
hitte — A csődök oka a drága
ság miatt pangó üzletmenet.

— Szekcsői hírek. A földre
form tárgyalások folyamatban 
vannak Egyezség szerint a Jan- 
kovich fele uradalom kb. 450 kát. 
holdnyi területet juttat az O. F. B 
rendelkezésere. Tárgyalások be
fejezése után részletes információt 
adunk

A leventék végre beláttak, hogy 
a játszótér inkább nekik való hely, 
mint a korcsmaudvar. Múlt vasár
nap csak hatan hiányoztak. Vissza
térünk.

A szigetben istentisztelet tartá
sát határozta el Kiss Lajos plé- | 
bános A hívek örömmel vettek 
tudomásul a nemes elhatározást; 
a hitközség évi 5 q buzaval járul 
hozza a kiadásokhoz, a szigeti 
hívek közt gyűjtés folyik. Az 
istentiszteletet egyelőre az allami 
iskolában tartják.

A községi képviselőtestület 
Mayer indítványára elhatározna, 
hogy a szigeti tanítók részére jut
tatott 2 házhelyet megváltja.

A műkedvelők teljes erővel ké
szülnek a „Süt a nap* előadására. 
A tiszta jövedelem a tűzoltó
testület céljait fogja szolgálni. El
várjuk a közönségtől, hogy a cél 
érdekében szívesen hozza meg 
kiki azt a kis „áldozatot-, hogy 
az előadáson megjelenjen Három 
zsúfolt ház 1 Ez a műkedvelők 
kívánsága. A viszontlátásra !

— Rokkant háziurak. Baja 
városa tiz házat epittet hadirok
kantak számára, melyeket azok 
es közvetlen leszármazottjaik élet
fogytiglan birtokolnak, a többi 
hadirokkantak kedvezményes telket 
es épületfat kapnak Azonkívül a 
város műszaki szakértőt küldött 
ki Budapestre, aki ott a Förster- í 
féle vasvazas hazakat alkalmaz
hatóság szempontjából tanulmá
nyozza és kedvező vélemény 
eseten a hadirokkantak házügyé- , 
nél ezt is fel fogják használni.

A hadirokkantak, özvegvek 
és árvák helyzetén a népjóléti 
miniszter javítani akar, ezért most 
országosan összeiratjak a hadirok
kantakat, özvegyeket és árvákat

Találtatott Mohácson egy 
fehér zöld-piros vesszőből fonott 
gyermek kézi kosár, 1 darab ing, 
1 darab alsónadrág, 5 darab ing
nyak és 5 drb zsebkendő. Igazolt 
tulajdonosa átveheti a rendőrka
pitányságon.

A kisüstösök érdekét Búd 
János miniszter elősegíteni óhajtja 
s ezert az órarendszer fentartasa- 
val ugyan, de azzal a könnyebb
seggel segíti őket, hogy az egyes 
kisüstöket mérsékelt bér mellett 
az allam látja el órával s az el
romlott órakat, — még pedig 24 
órán belül — az allam javíttatja 
meg Az eddigi 5% engedmény 
helyett — miután az órarendszer 
a kezelés költségéit jelentékenyen 
olcsóbba teszi — 10% enged
ményt ad. A kisüstösök tehát jól 
teszik, ha ménnél tömegesebben 
veszik igénybe ezeket a kedvez
ményeket.

— Ugy kell! A pénzügymi
niszter rendeletet adott ki a fény- 
üzési adó alá eső egyes tárgyak 
értékhatárának módosításáról. A 
női kalap értékhatára 700 ezer K, 
a csipkéé folyóméterenkint 20 ezer, 
a térítőké négyzetméterenkint 10 
ezer korona. A játékszereké 150 
ezer korona. Fényüzési adó alá 
vontak újabban a narancsot és a 
pneumatikot is. A rendelet no
vember 3 an lepett életbe

Halott a mozdony tetején. 
Szajolnal minap a vonat elütött 
egy szekeret. A szekér teljesen 
összetörött, de a gazdáját sehogy 
sem találták meg. Egy órai kere
sés után végre a mozdony tetejé
ről vércsurgas hangját hallottak s 
ott találtak meg a gazdat. Az 
összeütközés oly heves volt, hogy 
feldobta a szerencsétlen embert a 
mozdony tetejere.

— Megszanálják a finánco
kat is. A pénzügyi reformtervezet 
szerint megszüntetik a pénzügy
igazgatóságokat és csak: Buda
pesten. Szegeden, Debrecenben, 
Győrött, Pécsett és Szombathelyen 
maradnak meg ezek a hivatalok, 
melyeket „országos penzügyigaz- 
gatosagoknak* fognak nevezni. Az 
állampénztárakat ellenben „adó- 
felügyelőség“-ekké szervezik át, 
súlyosbítva azok helyzetét azzal, 
hogy vezetésüket gyakorlati ember 
helyett ismét egy a fogalmazási 
szakból való jogaszemberre bízzak. 
Nagy varakozassal néz a közön
ség a jelzett reformtervezet meg
valósítása ele

— Vásári forgalom. Felhajta
tott szarvasmarha 1874. eladatott 
474, ló és csikó 4658, eladatoit 
181, juh 543, eladatott 144, sértés 
3795, eladatott 444. Felhajtatott 
összesen 10870, eladatott 1243 
darab állat.

— Lopnak, csalnak. Rekord
szerű a csalások történetében az 
az eset, melyről a hatóságok most 
rántottak le a leplet. 15 waggon 
kanavaszt, fehérvásznat, tarka 
szőttest, szinnyomatos es festett 
árut csempésztek a D. G T. ha
jóin Budapestre s ezzel mintegy 
7 milliárd koronával károsították 
meg a szegény, vergődő magyar 
kincstárt. Az arubevallasokra ha
mis könyvelési adatokat vezettek, 
meghamisították az egyes lajstrom
tételeket és előzetes strazzasza- 

mokat. Eddig 31 kereskedő el
len indult meg a vizsgálat, a 
kik között egyetlen cég négy és 
tél waggon csempészett áruval 
szerepel. — Ez a marói holnapra 
való meggazdagodas útja, melyet 
azonban alaposan ki fog seperni 
a bíróság.

— Az alma. Lapunk egy baratja 
beszélte el, hogv minap Nagy
kanizsán járt, hol egy ismerőse 
azt a kérdést intézte hozza, hogy : 
nem lehetne Mohácson valami jó
fajta álmát kapi ? örvendetes kész
séggel feleltem :

— Mohácson ? Az alma hazá
jában. hol masodvirágzasban van 
a szercsika ?

— No, es hogy kilója
— Hat, en éppen tegnapelőtt 

jártam a piacon s 16 -14 -12 ezer 
koronára tartottak kilóját, de egv 
ismerős sokacasszonv apróbb szí
vességeim fejeben 10 ezerrel ígért, 
de otthon a háznál.

Az ismerős kiszól a konyhába 
a gazdaasszonyának :

— Kissne, hogy vette ma az 
álmát ?

— 8 ezer koronáért.
Nagyot neztem. Később sétálni 

mentünk és sétaközben az ismerős 
egy kirakatba mutatott, hol gyö
nyörű aranyranettek es Kalvilok 
voltak kiteve, fölöttük a cédula; 
„kilója 60ü0 korona.* Haza jövet 
Pécsett a _Dunántúl* nov. 6-iki 
számát vettem meg, inelvben a 
,Mi boltunk* hirdeti steierországi 
hibátlan fajalmait kilónkint 6000 
koronával. Mohács miatt mindig 
szégyenkezni kell

— N \GY0N SZÉP választékú 
alj , ruha-, costüm-, női es ferfi- 
kabátszövetek, öltöny- es nadrág
szövetek, elsőrangú francia gyárt
mány u flanell es barchetok érkez
tek VORISEK LAJOS rőfös-, rövid- 
es divatáru üzletebe, melyeket a 
minőséghez mértén olcson, ké
nyelmes reszletfizetesre is árusít.

Magzat elhajtas. Az egyke, 
mely Baranyában a legdivatosabb 
nyavalya, nemcsak az angyalok 
birodalmában végzi förtelmes 
bűnét, de a mindennapi életből 
is kíván áldozatot. Kölkeden nem 
régen szenvedett át egy asszony 
minden földikint, meggondolatlan 
tettével. Nevét ezúttal elhallgatjuk. 
De a jövőben pellengére állítunk 
minden lelketlen anyát.

— Lopják a szenet. Nagy mun
kát ad a rendőrségnek, a tél 
beáltával rendszeresen űzött szén
lopás. Mindennapra akad néhány 
delikvens, aki a hideget, a nyo
mort hozza fel mentségül. Csak 
a tétlenséget, a munkairánti un
dort nem hozzák fel mentségül 
soha.

A szerb igazságügyminiszter 
a rablógyilkosok patronusa. 
A szabadkai rendőrség a kecske
méti ügyészségtől a külügyminisz
térium utján érkezett megkeresés 
alapján letartóztatta Wachtler Mi
hály bácsalmási születésű szabad
kai lakatosmestert, aki ellen a 
kecskeméti ügyészség gyilkosság 
és rablás címén kiadatási eljárást 
indított. Wachtler a letartóztatás 
ellen a vádtanácshoz folyamo
dást adott be, melyben hivatko
zott arra, hogy ő jugoszláv ál
lampolgár s igy ügyének elbirá- 
ására külföldi hatóság nem 
illetékes. A szerb igazságügy
miniszter erre azt mondta: <A 
kecskeméti törvényszék megkere
sésének, a melyben a gyilkosság
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bán és rablásban való bünrészes- 
séggel vádolt Wachtler Mihály 
bácsalmási születésű egyén kia
datását kéri, nem lehet helyt 
adni és pedig arra való tekintettel 
nem, hogy Wachtler Mihály a 
belügyminiszter végzése értelmé
ben az SHS királyság állampol
gára és ennélfogva kiutasításának 
helye nincs.> Ezt Hraznica igaz
ságügyminiszter adta ki és Wacht- 
lert szabadlábra helyezték.

— Véglegesítés. A pécsi_ kir. 
ítélőtábla elnöke dr. Piánk Ödön 
joggyakornok földinket eddigi 
ideiglenesen viselt állásában meg
erősítette.

— Rákóczi Október 29 iken 
múlt 18 eve, hogy a nagy buj
dosó es hőslelkü anyjának Zrínyi 
Ilonái ak hamvait, a bujdosasban 
osztályos tarsak poraival egyetem
ben, az egesz nemzet mélységes 
gyasza között helyeztük el a kas 
sai dóm kriptájában. — Azóta a 
kassai dóm nem nyit ajtót a nem
zeti kegyeletnek, azok melle a 
koporsók mellé, melyek nemzeti 
történelmünk egy szomorú sza
kaszarak hősi szereplőit zárják 
magukba, nem borulhat le a füg
getlen, szabad Magyarországot 
sirató megszentelt fajdalom, nem, 
eilenseg, tájunkat, múltúnkat és 
jelenünket gy űlölő eilenseg, a pi
masz cseh ott az ur Ne is zavar
juk a nagy fejedelem siri világát 
most, had álmodja beken vissza 
a nagy idők emlekeit a „Rccru- 
descunt vulnera inciytae gentis 
Hűi garae !“ Európát végig süvöltő 
nagy fegyverbehivásától, a nagy- 
majthenyi szomorú aktusig. — 
Ne zavarjuk most, hatha behal
lanék sírjaik kriptái csendjébe 
cselak dragonyosok lovainak do
bogása, csonka Magyarorszag se
gély kialtasa és nemelyek sóhaj
tása a hajtan tuira, honnan a 
Karafiak es Kol'onicsok a jus 
armórum jogán annyi gyászt, 
annyi erőszakot ts pusztulást hoz
tak a magyarra — Ne zavarjuk 
most siri n\ ugalmukat, csak néma 
cmlekezessel haladjunk el rava
talaik n ellett es gondoljunk bol
dog ren.erykcdessel atra, hogy: 
megvirrad n ég valaha !

— Valami bűzlik Jugoszlá
viában. Az izgalom Jugoszlávia 
bán a végsőig feszült. 15— 20 
tábornok megfenyegette a királyt, 
l.a a Davidovics kormányt fel nem 
oszlatja. Radicsek meg a sziové- 
r eke: es bcsny akokat tüzelik, hogy 
kővcitjjtk a Davidovics kormány 
visszaáll tesat A szerbek Pasics 
és Pribicseviccsel az élükön a 
horvatokkali végső leszámolást 
sürgetik, a horvátok meg lefog
laltak Glinauban egy óriási fegy
ver szaiiitmai y t, melyet fasics 
küldött oda az ottani szerbek fél
ti gye erzesere. Zágrábban ny illan 
b esze Írek a Vcgitges szt-kiiasrol, 
az allam a ivgiagxobb vaisag 
középén all es n it.denütt szen ei- 
rak Jugoszlávia szethu.lasaval.

— A lakásínség J< n a tel, 
sek sík sztgtny csarad szóiul 
ismét dohos, nyirkos kényszer 
lakesek odúiba Az adaní egy 
éven beül 18 nilnard korona 
építési hi'ci- lyujtoit varosok es 
kiistgihiek, de Mohács ebból 
nem kapóit egy pillért sem. A 
18 m.iliarcti . 273 uj lukas épült, 
de Mohácsra így putri sem ke
rült ebből. Most mar csak azt 
ve i a tu.cn cs tudi.i, hegy egy 
tv : i. ti iiniyi to.yt be Mohács

ról kincstári haszonrészesedés fe
jében s akkor megkérdezhetnénk, 
hogy Mohács csak adni köteles, 
de kapnivalója nincs ?

— Pincék viztelenitése. A 
Dunántúli N űkő- es Cementipari 
Részvénytársaság egy bevált mód
szerrel a pincék víztelenítését esz
közli Az eljárásra vonatkozólag 
a vállalkozók azt a lakonikus, de 
sokat értető felvilágosítást adtak, 
hogy: „ . . minden pincéből egy 
olyan viztartanyt építünk, mélynél 
a viz nem belül, hanem kivül 

i van “ A pécsi haziurak nagyon 
örülnek az uj találmány nak.

— A valódi. A baltimorei kór 
ház szülészeti osztályán minden 
újszülöttnek a hatara lemoshatlan 
tintával ráírják a nevet, mert sok 
csecsemő elcserélés történt, így 
akarják tehat elemi, hogy minden 
anya visszakapja a „valódit".

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924 évi nov. hó 7 tői 
1924 nov hó 31-ig. Születések: 
Krisztman Terézia, Maislis Kiara 
Ilona, Pánics Dezső István, Du 
gaiin Marta, Hegedűs Peter, Mad- 
lics Mátyás, Bozsucsanin Lázár, 
lloskics Mátyás, Krug József Mar
ton. Haramza István, Merk Ma 
tyas Imre, Urban Katalin. Há
zasságkötések : Balog Lajos es 
Keresztes Maria. Bubreg Pai es 
Kapronczay Maria. Halálozások: 
Balatinacz János 6 hónapos, Láng 
Gusztávné 42 éves, lloskics Ma 
ly s 2 napos, Gulyás András 69 
eves. Csóka Mátyás 21 napos, 
Szabó Istvánné 55 eves, Prell 
Gábor 33 éves

A bürokratizmus tultengése.
A bürokratizmust tulajdonké

pen a németektől tanultuk el, de 
rosszul. A német (akár osztrák) 
bürokrácia lényegében nem más, 
mint merev ragaszkodás a for
mákhoz, anélkül azonban, hogy 
a lényegben nagyobb kár e«nék. 
A mi bürokráciánk ellenben — 
minden utánzat — iosszul sike
rült. A lényeg itt mellékes, a 
forma a fő Ha ennek eleget tesz
nek, rendben van minden.

Akárhova fordulunk, akármit 
keresünk, mindenütt ijesztően 
mered felénk a bürokrácia, a hi
vatalos retortaknak olyan lánco
lata, melynek útvesztőjébe bele
szédül az ember. Most csak egy 
példát kívánunk bemutatni a 
bürokratizmus tultengéséről, ame
lyet minden kommentár nélkül 
közlünk.

1924 szeptember hó 7-én egy 
fővárosi szállitó-céghez több 
papirnagykereskedő részére érke
zett egy waggon csomagolópapír, 
melyben mintegy 100 kg. vékony 
havanna csomagoló is volt. Sza
bályszerűen benyújtott bevallás 
után megjelent a cég tisztviselője 
es le akarta fizetni a vámot. Az 
árut azonban nem kapta ki, mert 
a vamkezelők azt állították,’hogy 
a vanbexallásban nem a való 
adatokat közölték, ugyanis nem 
vallotta le a cég, hogy a külde
ménnyel zsirhatlan pergamen
pótló is érkezett A száliitó-cég 
hiába próbálta magyarázni, hogy 
ez közönséges havat'na csoma
golópapír, természetesen nem 
hittek ti, mire a tisztviselő szak
értő kiküldését kérte A szakértő 
Átmos vámig; zgató volt, aki a 
hivatalos pecséttel ellátva küldötte 
vissza a mintát azzal, hogy a 

nevezett havanna-csomagoló per
gamen utánzat. A szállítócég 
erre kérte a fővámhivatalnál mű
ködő vegyészeti hivatal vélemé
nyét. mely hivatalnak a véleménye 
szintén az volt, hogy rongy-pép- ; 
bői készült zsirhatlan pergamen
pótló. Miután a szállitó-cégnek 
teljesen érthetetlen volt ez a szak
vélemény, az eredeti mintával fel
kereste a technológiai intézetben 
működő vegyvizsgáló állomást, 
ahonnan azt a hivatalos vegyelem- 
zést kapta, hogy a bemutatott 
minta fa csiszolatból készült kö
zönséges zsírnak és folyadéknak 
ehent nem álló csomagolópapiros. 
A kapott véleménnyel uiból fel
kereste a fővámigazgatóságot, 
ahol azonban az ügyet nem in
tézték el azért, mert az akták nem 
a szokásos retortákon keresztül 

j érkeztek fel a hivatalba. Pont.
Tehát a szeptember 7-én beér
kezett waggont a bürokrácia 
szent előírásai szerint kint kell 
hagyni a pályaudvaron és fizetni 
érte a napi 220 ezer korona fek- 
bért, közben végigszenvedni a 
hivatalos lassúság összes pokol
beli kínjait. Ehhez kommentár 
nem kell!

*

Miért 2500 koiona Gráfban egy 
haboskávé s egy órával odébb 
Szombathelyen miért 7000 kor.?

Miért 1500 korona Ausztriá
ban egy tojás és Szombathelyen 
miért 2400?

Miért 1700 K Bécsben a leg
messzebb ut a villamoson s miért 
kellett Szombathelyen magamért 
és kis kézi podgyaszomért 4000 I 
K-t fizetni?

Miért van kiírva, hogy a hotel
szoba ara 50 ezer K és mikor 
fizetésre került a sor, miért kellett 
84 ezer K-t fizetnem?

Miért kerül 14 000 K-ba egy ■ 
bejelentő lap?

Mi köze valakinek ahhoz, hogy 
én milyen vallásu vagyok?

Miért kértek Keszthelyen egy 
harisnyakimosásáért 4500 K-t?

És M. Dear.
Szent-Gottliamon vadallati ke

gyetlenséggel vizsgálták át pod- 
gyászomat, minden egyes darab
kai kiszórtak, úgy, ho ,v dühöm
ben vért izzadtam. Hát itt csupa 
csempész és csirkefogó lakik, 
hogy igy vizsgálnak?

Es mikor a Keleti Pályaudvaron 
Budapestre érkeztem, a magyar 
vámőrök újra felnyitották, össze
hányták és összetörték a pod- 
gyászomat.

Miért vizsgálnak Szent-Gotthár- 
don, ha Budapesten újra vizs
gálnak ?r
... És ezek az emberek azt 

akarják, hogy idegenek jöjjenek 
ide?

No ... no, my dear!
Es hegy szégyeltem magam!
A vasúton én fizettem egyedül, j 

Hatan utaztak még velem és 
mindenkinek szabadjegye volt.

Miért utaznak itt ingyen az 
emberek?

De nem akarok túl gyors íté
letet mondani, hát várok . . . 
Ölelem a fiukat!

Barátod: William Brice.

Csak Gráftól Budapestig uta
zott egyszer ez az angol és már 
ennyi «miért>-tel gyötrődik. Váj
jon, ha pár hétig marad Magyar
országon. ha elmegy ide is, oda 
is, niii.t ahogy el is megy: ugyan 

mennyi miért fog még ajkára és 
tollára tolulni? De mi is joggal 
kérdezhetjük ám, hogy miért ez 
a sok <miért»?

Szálkuk és forgácsok.
1458-ban, mikor Mátyási ki 

ralylya választottak, olyan nagy 
volt a fagy, hogy a beállott Duna 
jege 40 0Ó0 embert elbírt a hatan. 
Nem tudom, az idei telén várha
tunk e ilyen hideget ? Ha véletle
nül a termi szét ilyen ismetiesekbe 
bocsátkoznék, váljon niegismét- 
lődne-e a történet is ? . . .

♦
A napkeleti bölcsek az est

hajnali csillagot követve, megta- 
laiiák a világ Megváltóját.

Vájjon, ha a mi bölcseink is 
a leikiismeietük csillagát követnek, 
nem-e előbb épülné fel a dunai 
hid ? . .

*
Heródes király, hogy megsemmi

sítse a szerinte ál Messiásokat, 
elrendelte, hogy minden két éven 
aluli gyermeket öljenek meg.

Nálunk, hogy megsemmisítsük 
az alprófétakat es Messiásokat, a 
2 éven felülieket kellene leöletni.

•
Hat kell a házassághoz esz ? — 

kérdi Gyurkovics Mici a „Gvur- 
kovics lányok" bán

Meghiszem azt! Sokká. több, 
mint a kormány- es a gazdasági 
fótanacsossaghoz.

♦
A görög angol követ kikérte 

útlevelet es elhagyta Athént, mert 
a hazaaruló görög minisztereket 
kivégezték.

Budapestről e miatt soha sem 
fog e utazni.

Apor Peter báró a Méta nor- 
phozis Tiansyivaniac munkájában 
megbo ;ánkoz :sának ad kifejezést 
a nagy , usztuias felett, hogy csak 
a Rarcasagon négy nagyságos 
urak „r: útan fekszenek.“

Apói, a nemregen lezajlott vi
lágháború történetet sokkal több 
1 1 i emócióval ii halná meg, mert 
sokkal több a méltóságos ur es 
négynél is kev-sebb a méltóságos 
haló: ’

M. N., DunaszekcsŐ. Az aktuális dol
gokat leadtuk, külön rovatot nem ad
hatunk. Lapunk terjedelme csak önálió 
cikkeknek beillesztésére ad teret.

Sch. J., Németbóly. Igaza van. Köszön
jük a figyelmeztetést Már gyanú kelt 
bennünk is, hogy valaki célzatosan küld 
be a valóságot nem egészen fedő hír
adásokat. Majd szemébe nézünk,

Lapbarát. Ugyan kérem, hogy képzel 
ilyet ? hisz sajtójogi felelősség is van 
ám a világon. Hátha perelnek abban a 
cikkben egy kitételt s az ügyészség le
foglalja a kéziratot, kit nevezzünk meg 
szerzőként, mikor magunk se tudjuk ? 
A felelőssel szemben semmi indokolt
sága nincs a titkolódzásnak s névtelen
ség köpenyegébe való burkolózásnak. 
Nagyon jól és jóízűen megirt dolog, 
igazán sajnáljuk, hogy ebben a formá
ban nem közölhetjük.

K, J. Na, egy kis különbség mégis 
van. Fridrich a saját lapjában hirdet, 
mig ö a Dobozgyáréban. Zsuzsits pedig 
megszokta fizetni hirdetéseit.

Laptulajdonos és kiadó: 
FRIDRICH OSZKÁR
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nyilttér.
e rov«tban foglaltakért rém válla! 

'A£ felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Alu Írott Petre János ezennel 

kijelentem, hogy vőtársam Adá- 
movics István ellen folyó évi 
október hó 5 én, vasárnap este 8 
órakor intézett oknélkiih és jog
talan támadást megbántam s 
ezért Adamovics Istvántól ünne
pélyesen bocsánatot kérek-

Petre János.

Hegedütanitás!
5—20 éves korig hegedütani- 

tast vallat

Nédó János
Tóth-féle vendéglő.

Mindéi) 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 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT
illatszertárában

MOHÁCS, Király-utca.

A n. érdemit közönség 
becses tudomására adom, 
bogy állandóan raktáron 
mindennemű tartok

szőrmeárut
KAB.Á I béléseknek, gal
lér, boa és sapka félék
hez, amelyek elkészítését is 
yállalom. Ezen kívül férfi 
és gyermek kalap és sap
kák nagy választékban ná
lam kaphatók.

Becses pártfogást kér

HASENAÜER ÁDAM 
UTÓDA 

vitéz Sas»ári Keresztélyné 
MOHÁCS, Király-utca.

oo oo oo oo o°o 30 o°o o°o o°o o°o o°o o°o

1 fiatal segéd 
ki a német nyelvet is beszéli 

azonnal felvétetik

SCHNELL JÁNOS
füszerkereskedőnél.

° o °J° °J° °~° oooooooooooo
oooooooooooo

Privát hazaknál
sertésvágást, továbbá saját 
füstöldémben husfüstölést vál
lalok. Szives pártfogást kér

Neidhardt Antal.
Üzlet: Király-utca 962. sz.

Lakás: Gőzhajó-utca 1039. sz.

Egy teljesen uj 

rézsodrony ágybetét 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

is

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS F1Á 
fogászati műtermében és iaborator nmaban 

MOHÁCS, Felső Dcna-sor 478- sz. sírok. 

Yidekiek azonnal kielégittetnek.
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Merkúr szállítási vállalat
Telefon 36. Hoffmann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítást 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl.L

Vasárnap délután 
azaz november 16-án 

csat BÁLINT gyógyszertár 

lesz nyitva.

Teljesen jókarban levő 

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

Cím a kiadóhivatalban.
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Házeladás
Árok-utca ILI. számú 
ház 2 szoba, konyha, 
nyári konyha, faka
rna r a és disznóéit. ud
var és kert, más vál
lalat miatt süryösen, 
e settey részlet fizetésre

6'

eladó. Lakás beköl- 
tözh etö.

Kruppa Ignác
háztulajdonos.
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HÁZ 
teljesen uj, kerttel szabad 
kézből eladó kedvezményes 
fizetési feltételek mellett is.

Zsuzsits Péter
Árok 111. sz.

Testek” 
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a 

ZSUZSITS tőzsdében 
városházával szemben.
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A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6 es

Budapest, Kossuth l.aios u. 15.
Továbbá a világhírű

Zeiss Pun&tál 
szemüvegek és orresiptetókból 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer es optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
keszirek

Jegygyűrűk, kere-itelo es n siffjandeKOKbol 
ujy vilisnek.

Ménló
i eves angol Nunius fedez
tetésre alkalmas eladó

Kiebler Miklós
UDVAR.

Üzletáthelyezes!
Értesítem a nagyér

demű közönséget, hogy 
szt János utca 946. szám 
alatti üzlethelyiségemet 
áthelyeztem ugyancsak 
szent János utca 
J45. szám alá a 
volt Horváth-féle 
helyiségbe, mely al
kalomból kérem a nagy
érdemű közönség további 
szives pártfogását.

ely tisztelettel

TANNER ELEK
füszerkereskedö.

Ugyanott egy tanonc
J

r

Közgazdasagi hírszolgálat 
Az összes bel- és külföldi 
áru- és értéktőzsdék hi
vatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsé
kelt díjazás mellett a leg- 
jutányosabban szolgáltat a 
Magyar Távirati Iroda köz

gazdasági kirendeltsége.
Telefon: 133.

J



MOHÁCSI HÍRLAP 1924. november lö.

Búza
Zab 
Rozs

Fiad árak:
a szerdai hetipiacon

430 000
320.000
350 000

Tengeri morzsolt uj 230.000
Árpa uj . . • 320.000
Bab .... 450 000
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FELHÍVÁS!
MUZSIKUSOK

SAJÁT ERDEKL’KB N KÖZÖLJEK 
ALANTI CÍMMEL. HOGY MILYEN 
HANGSZEREN MILYEN IRÁNYÚ 

MÜVEKET JÁTSZANAK

grammofontulajdonosok 
saját erdf.kukben közöljék 
alanti címmel, hogy milyen 
GR A M MOFONGÉPET H ASZ N ALN A K 
ÉS MELYEK A KEDVELT LEMEZEK

LEVELÉT IGY CÍMEZZE:

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA 
ZENEMŰKIADÓNAK

BUDAPEST, IV., SZERVITA-TÉR 5.

Tanonc vagy kifutó
I <M H IB J felvétetik 

FRANKL SAMU 
rövid-, kötött-, szövött-, 
diszmű- és játékáru üzletében 

MOHÁCS
Gólya áruház

Olcsó tűzifa.
Két éves,teljesen száraz kemény 
tűzifa kapható mig a készlet tart: 
I. oszt, hasábfa 850000 K 
I. oszt, gömbfa 650000 K 
fuvarért öOOOO K-t és 3".. for

galmit számitok fel.

Bálint Miksa.

Üzlet és műhely {helyezés
Az Omnia mozgószinház épü

letében volt üzletemet és műhe
lyemet áthelyeztem 
Felsö-Dunasor volt Kovács-féle 
vendéglő helyisegeibe. Továbbra 
is vállalom vaskapuk, vasrá
csok, vasablakok, vasajtók stb. 
és uj épületek felvasalását.

A n. é. közönség szives párt
fogását továbbra is kérve 

teljes tisztelettel

MAUSER JÓZSEF
épület és mülakatos.

Tanoncok felvétetnek.

Halász-utca 1583. számúr

elköltözés miatt eladó.

SCHNELL JÁNOS 
fűszer és csemegekereskedése 

Teltfon M. Mohács. Telefon S9. 
főpostával szemben.

Cznkorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerei*.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.
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ÖZV. SZÍVÓS ANTALNE 
órás, ékszerész és lát^zerész 
MoháCS, Király-utca 195. st.

fóirdenneev. ü arany, ezüst és dt öble 
áruk, szabályozott zsebórák. 
SZE1I í VKGEK, 

orrcsjptetőkv bormérőit, lázmérők nagy
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvalíaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi árun.
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6 havi részletfizetésre kaphat

vagy
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VORISEK LAJOS
DIVATÁRU HÁZA

MOHÁCSTELEFON 127. TELEFON 127.

Stollár Ferenc és Fiánál
Mohácson.

CSERNAVÖLGYI
szénsavval telített forrásvíz 
az országos chemiai intézetvegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
éo borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üditó ital. Egyedüli gyártója:

özv. KLs Alajosné, Mohács.

Férfi öltöny és téli kabát, 
női ruha costüm és téli
kabát szövetek, flanelt és 

barchet újdonságok.

KötOtt blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-rldlkül 

és pénztárca, rOvldáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék!
Olcsó szabott árak!

Elsőrendű minőség!
Részletfizetésre is!
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MELTZER EMIL
<1 !•<><£öriít a.n „Arany kereszt'“-hez 
MOHÁCS. Telefon 1S8.

Ü>

Á.MViiny vizelt 
Ka i'ÍHÍ>a<li 
Selter** 
GieKMliüblei* 
Aléluúai MÍUnlin 
Nulvutor

•JnuinyoM áron ajánlja, a, következő cikkeket:
14 ii ni
I -i 1* < í ■-
< ívó;; yco:rnac 
Tea.

< »y< ígycukork álc

IllaiMzerek, kölnivizelc, köt-zerek.
Il**j- «‘M r-iiliakere, í’ewii és íesü srai-niturák. 

twtitiimi en termék <zi\a<-s, .Manicure-cuNNtitták.

FRIDRICH On aÁ-< KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.
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ss Olcsó étkezés! « 
■■ Étkezdémben, valamint házon S 
■■ kívül is olcsó elismerten jó ■■ 
"" házi étkezést adok. És pedig: M 
0 Naponta kétszer húsétel, csű- 3 
„ törtök és vasárnap tésztával, u 
■■ ebéd, vacsora napi 20000 K.

Állandóan friss sertés és balko- r» 
csonya kapható adagja löt 00 K. a 

■■ A n é. közönség szives párt- ■! 
■■ fogását kérum. Tisztelettel 
m LINYÁK FERENC 
■■ Nádor-utca 819. sí. ■■

■■ ■■ ■■ M M ■■ ■■ ■■ BB ■■ BB L=J LiJ KS ■■ ■■

Elvállalok 
jutányosán es s/aKszurüen 
tervezéseket, epüle ek, gyár
kémények építését, átalakítás 
és tatarozásokat, bármilyen 
rendsze ü gö/.Razanok befala

zását es g^p-Japozást
Keszitea különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni. 

Teljes tisztelettel 

SPERL JÁNOS 
képesített kőműves mester, 
lakik : Széchenyi-tér 1031 sz.

Legolcsóbb bevásárlási fo rás!
Oi-iáMÍ váluszitéki

Molnár Béla
divatáruházában

MOHÁCS, Bader-féle házban.
Impregnált gummi esőkabátok, kötött 
női kabátok és gyermekruhák, ha
risnyák, zsebkendők, nyakkendők, 
női- és férfi fehémeműek, szallagok, 
csipkék, diszgombok és csattok, kötő 
és horgoló cérna és pamutok, utazó 
bőröndök, kézitáskák, pénztárcák, 
nap- és esőernyök, sár- és hócipők, 
szabókellékek és az összes rövid

áru cikkkek
jutányos olcsó árban kaphatók! 
Egy jó házból való fiú tanulóul 

fizetéssel felvétetik.

Férfiszabó munkásokat nöi- 
szabó munkára, varrónőket ó? 
tanuló lányokat, kalapvarrás
hoz tanuló lányokat felvesz-

VARGA LAJOS
női divatterme.


