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Keresztény Városi Párt alakul!
Dr. Frey János és Varga Zsigmond az elnökök. A keresztény magyarság nagy 
örömmel fogadta az alakulás tervét. Vasárnap lesz az alakuló népgyűlés.

.Mohács város keresztény tnagyar- 
s u. a legnagyobb aggodalommal fi
gyelte a városi párt alakulásánál azt a 

■ -áményt. hogy az nem „mérsékelt4*,
• em kifejezetten liberálisnak indul. 
J.-erJisnak a szó mai divatu értel

ezésében. a miből pedig nem kér.
i. ért az az éledő keresztény gondolat- 

vik.isat jelentené.
Az. uutó • .

k -Aiganak 90‘o-at a keresztény pol- 
„ g alkotja, kell. hO-V a varos ve- 
e:.-e legalább is ebben a százalékban 

keresztény magyarság kezébe legyen 
letéve.

Az aggodalmat növelte az a tény, 
. az uj városi párt tulajdonképen 
<_y és ugyanaz az egyik mohácsi po- 

■ -:ii parttal, elnöke annak exponált 
e ető egyénisége, ami semmi esetre 

Ke:.. lehet vonzó a másik párt keresz
ti :y magyar-agara, hogy ebbe a táborba 
A.alljon a varos érdekeiért.

A Mohácsi Hírlap egyik legutóbbi 
szamában kifejezetten hangsúlyozta, 
hogy a városi pártból nem csak a po
fiikat. hanem az eddigi harcokban ex
ponált vezetőket is ki kell küszöbölni, 
legalább is a vezető pozíciókból.

Ez az eszménk nem csak dr. Beck 
ellen szólt, hanem hangsúlyoztuk pro 
domo is. mert célunk az volt, hogy a

• r s érdekében lefolytatandó munká- 
t egy táborban legyen Mohács egész 
keresztény magyarsága.

A Mohácsi Hírlap anyagi és er
kölcsi függetlensége megengedte, hogy 
e:.t a prepozíciót megtegyük. Az eszme 
szépségé, a cél fontossága, hogy a ke- 
resztény polgárság annyi széthúzás es 
viszálykodas után egymásra találjon 
megértésre talált és azok, akik „az 
innenső fertályon4* vezető poziciókat 
töltöttek be. megbecsülésre méltó ön
zetlenséggel egyeztek beie abba, hogy 
o emberek kerüljenek annak a városi 

pártnak az élere. amely az egységet 
lesz hivatva megteremteni Mohácson.

■gy született meg a Keresztény 
: \ arosi Part terve és az uj vezetőket 

nem volt nehéz megtalálni. l)r. b'rev 
János c. apát, belvárosi plébános ki
való egyénisége, oly hamar megszer
zett s mégis mélyreható népszerűsége 
szinte önmagától Kinairozik vezető po- 

! "* ■ >*.' kés2
pedig közmegelégedésre evekig egy 
nagy politikai parinak — a 48-as és 

; függetlenségi pártnak — volt az el- 
■ nőké és tisztsége csak tiszteletet és 

becsüiest hozott nevének.,

Az eddigi eseményekről részletes tu
dósításunk a következő :

A közeledő képviselőtestületi válasz
tásokkal kapcsolatosan a város keresztény 
polgársága körében általánosan az a felfo
gás alakult ki. hogy az uj képviselőtestület
ben a keresztény magyarság fölényét ok
vetlenül biztosítani kell.

Ebben az ügyben vasárnap délután 
előértekezlet volt, ahol azt vitatták, hogy 
választások alkalmával a keresztény polgár
ságnak egységesen kell fellépnie. Igyekezni 
kell módot találni arra, hogy egy olyan 
városi párt alakulhasson, ahol a politika 
teljes kizárásával a keresztény magyarság 
egymásra találhasson. De nemcsak politika
mentes legyen a városi párt, hanem olyan 
vezetőket kell keresni, akik az eddigi harcok
ban. politika csinálásban nem vettek részt, 
hogy ,. , . .a keresztény polgárság bár

mely párton is állott eddig, 
biza lom m a l közeledhess en.

Schmidt Károly indítványára egyhangú 
lelkesedéssel határozták el, hogy elnöknek 
dr. Frey Jánost, társelnöknek pedig Varga 
Zsigmondot kérik fel.

Az elhatározás után küldöttség kereste 
fel mindkettőt s nemsokára visszatérve

örömmel jelentették, hogy 
dr. Frey János, mint Varga 
Zsigmond elfogadják az 
elnökséget.

A jelenvoltak még egy előkészítő bi
zottságot küldtek ki. amelynek tagjait a

i 
keresztény társadalom minden rétegébő 
jelölték ki.

Mit akar a Keresztény Városi Párt ?

Talán legrövidebben igy fejezhetjük ki 
a Keresztény Városi Párt programmját: 
A keresztény és nemzeti alapon álló po.gár- 
ság egyesítése, alkotó munkára való tobor
zása városunk érdekében.

A keresztény és nemzeti eszmének a 
közéletbe való plántalása a keresztény er- 
közélet tisztásigát,' "*HécslVitie?íí£^v., olenti.y» 
nek kiharcolásáért a párt csatlakozásra hív 
mindenkit, aki ezeket vallja.

Körülbelül ezeket fejezi ki a Keresz
tény Párt részletes programmja, amely most 
van kidolgozás alatt és amelyből sikerült 
a következő részleteket megszerezni.

Mohács város fejlődése a háború és 
az azt követő időkben teljesen megállóit. 
Ennek okát természetesen legnagyobbrészt 
a nyomasztó közgazdasági viszonyokban, a 
korona romlásában kell keresni, de az okok 
sorában aránytalanul nagy helyet foglal az 
a tény, hogy a nagyközség ügyeinek veze
tése terv nélkül csak a mának történt és a 
folyó ügyek elintézésében merült ki.

A Keresztény Városi Párt kívánja te
hát, hogy az átalakulás után a város gaz
dasági és anyagi viszonyait ismerő és szak
emberekből álló bizottság küldessék ki, 
amely a város fejlesztésre reális terveket 
dolgozzon ki.

Kívánja, hogy város üzemeinek gaz
dasági vezetése alapos revízió alá vétessék. 
Nem engedhető meg, hogy ezek az üzemek 
csak vegetáljanak, sőt esetleg deficittel zár
janak le. A város üzemei üzleti alapokra 
fektetendők le, amelyek önmagukat teljesen 
fenntartják és a szükséges beruházásokkal 
is ellátják anélkül, hogy újabb és újabb 
kölcsönökért kellessen futni.

Szükségesnek tartja, hogy a város 
vagyona a jövedelmezőség szempontjából 
alapos revízió alá vétessék. A városi vágyott
nak az a része, amely a jövedelmezőséget 
illetőleg alaposan kifogásolható, akár eladás, 
akar bérbeadás utján jövedelmező vagyonná 
alakítandó át.

Általában a város vagyonának kezelé
sét oly alapra kívánja fektetni, amely az 
egyéni, a magán gazdaság elveinek felel 
meg. Ettől eltérés csak az esetben enged-



MOHÁCSI HÍRLAP 1924. április 6.

hető meg, ha kulturális, jóléti.-jag} r,^'i 
közérdek kívánja ennek ellenkezőjét.

Kívánja a városháza régóta au.odo 
ügyének sürgős elintézését. A régi 
helvsiégeihen a tisztviselők os-/ezMbbl\a 
egymást akadályozzák a munkában. Az át
alakulással kapcsolatban újabb hivatalok, 
u abn tisztviselő állások váltnak szükségessé, 
de nagy -zámban bővül a rendőrség is s 
minde/ék helyiségeket, helyet kell, hogy 
kapjanak. Ep azért a varoshaza kérdését 
oak radikális megoldással véljük elintéz-
hetének. • - i i

Felszínen kívánja tartam es komoly 
megfontolás tárgyává tenni a Duna-hid 
is vét. A szigeti földtulajdonosok naponta 
I-. kevesebbet számítva napi S órát pocsé
kolnak el a mai átkelési forgalom nehéz
ségei miatt. Ha csak ezt a munkaidő vá
mon l számítjuk mert hiszen az idő 
pénz - miiliárdok vesznek el eddigi bűnös 
könnyelműségünk miatt A város jövője 
érdekében a legsürgősebb feladatnak tartja 
a hidkérdés elintézését. Ha a jelenlegi ne
héz gazda-ági viszonyok pillanatnyi ag nem 
is engedik a terv rögtöni megvalósítását 

amit nem hiszünk legalább is kész 
te'wkkei kell megvárni a javulás időpont-

I z az időpont, ha a kormány országos 
szanálási programmja sikerül, alig lehet hó
napok kérdésé.

Addig is sürgő? intézkedés teendő a 
sziget átkelési kikötő legalább is ideiglenes 

egü megépítése érdekében, hogy az át
kelés ne órákig tartson.

Kívánja a kisiparosság legmesszebb
menő támogatását úgy az anyagbeszerzés, 
mint az iparcikkek elhelyezési értékesítését 
ii cioieg Ezt az akciót Mohács környékének 
bevonásával akarja elintézni.

Foglalkozni kíván a munkáskérdéssel. 
Munkaalkalmak teremtésével a munkanél
küliek foglalkoztatását sürgős elintézni va
lók közzé tartja.

Céljai közzé vette a társadalommal 
kai Ótw a kereskedelem érdekeinek támoga
tását.

\ . ,.<A/A.ív»_íeov*. ienuszei Jelen
ségét megszüntetendő, gondoskodni kíván 
arról, hogy a kivetések szakmák szerint, a 
szakma képviselőinek meghallgatásával tör
ténjenek.

Városrendészeti és városszépészeti in
tézkedéseket kíván foganatosítani, ameny- 
nyire a nehéz gazdasági viszonyok meg
engedik.

Támogatni akar minden kulturális 
intézményt, hogy a magunk erejével is 
hozzásegítsük a magyar kultúrának nyugati 
nívóra való emelését.

Iskoláinkat törekszik odafejleszteni, 
hogy a modern követelményeknek minden
ben megfeleljenek.

Mohácsi II. Lajos Aluzeum fejlesz
tését. kiépítését minden erővel támogatja.

Ismeretterjesztő mezőgazdasági és szak
előadások tartásával a népoktatást rendsze
resíteni kiváltja.

Kulturális céljai közzé vette a vallási 
eat elmélyítését, mint ami minden szépnek 
es jónak az alapja.

Amennyiben a város anyagi helyzete 
engedi, támogat minden jóléti intézményt.

Rendezni akarja a szegény-iigyet. A tár- 
-adaiominai karöltve a szegényházat az arra 

z> imák otthonává kell tenni. Ezzel kapcsola
tosan kell rendezni a koldus-ügyet úgy, hogy a 
'tgelyezésre tényleg a ráutaltak a szegény
házban nyerjenek elhelyezést, mig a munka
képesek munkára szorittassanak.

Felszinen kívánja tartani a lakáskérdést 
es igyekszik megoldást találni a lakáshiány 
enyhítésére. }

Elodázhatatlan kötelességének ismeri 
e. a nősök emlékének megörökítését ami 
mar minden környékbeli faluban megtörtént 
csak Mohács társadalma felejtkezett meg 
Kotelessegerol. s

Ezzel egyidejűleg kívánja a fogadalmi 
templom megépítését. J «

A Keresztény Városi I’árt keresztény

és nemzeti alapon áll. A keresztény és nem
zeti jelszó azért keblére zár mindenkit, aki 
a <cuique suum» alapján áll és mindenki
nek, más valláson levő polgártársainak 
is meg adja a módot és teret arra, hogy 
ezekért az elvek Tt a pártban küzdjön. Épp 
azért táborában szívesen lát mindenkit, aki 
ezeket az elveket vallja.

Sőt a már megalakult 'Városi Párt>-ot 
is felhívja, hogv ha ezeket az elveket vallja: 
jöjjön táborába.

A vezérelvek keresztülvitelére, a párt 
egységére és politikamentességére biztosí
ték. hogy élére oly férfiút sikerűit meg
nyerni, akinek nagytekintélyű politikai-múltja 
van és neve garantálja a sikert: Mohács 
társadalmának egységet.

Riporter.

Véres tagositási 
tárgyalás Mohácson.

A vér jogán történelmi nevezetességre 
szert tett Mohácson ismét ver folyt Április 
3-an délelőttre volt kitűzve a Flinták Gyula 
bácsalmási kir. jarásbiró, mohácsi birtokos 

elmet . sitás t rgyali >a. A nép
között már hetek óta hallatszott a súgás- 
bugás és a vélemények egybehangzóan a 
tagosítás ellen szóltak. A nép egyszerűen 
nem 1 izott a tagosítás igazságos keresztül
vitelében, ahhoz pedig, hogy egyes nagyobb 
birtokosokat a sajat kárán segítsen meg nem 
érdemelt haszonhoz, értékében emelkedett 
tagositott birtokhoz, ahhoz nem volt kedve. 
Ehhez unos-untalan hangzott olyan érvelés 
is, hogy ha szétszórta birtok igaz, hogy ne
hezebb a kezelese, de ha egy jégverés meg
veri ezt a határreszt, legalább ment marad 
a másik. Ebben a hangulatban gyülekezett 
csütörtök reggel a közönség a városház táján.

A kiküldött törvényszéki 
biró késön érkezett meg.

A pécsi vonatnak késése lehetett, meit
, iü kesvv futott bv o égfv

György pécsi törvényszéki biró a tagositási 
eljárás vezetője is megkésve érkezett, ami 
már maga lokozta az erdekeit birtokosok i 
izgalmát. Leovits János városbiró hivatalos 
ügy ken a szigeti részbe készült ki, de elő- 
fogat hiányában kénytelen volt visszatérni s 
a varosházára erkezve, annak folyosóján és 
udvarán tolongó tömeget mar, iazas hangu
latban talalta. „Ki keli huzni azt a Funtakot 
es bele kell vinni a Dunába !“ „El kell venni 
a csendőreiktől a fegyvert 1“ ilyenfele felkiál
tások sűrűn hangzottak. Leovits a tanács
terembe ment es háromszor kísérelte meg, 
hogy 1-untakut kérelmének visszavonására 
bírja, hivatkozással a fenyegető veszélyre. 
Kísérlete eredménytelen maradt.

Kitör a veszedelem.
A kis tanácsterem, mely ben a tárgyalás 

lefoly tatandó volt,
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lett a véres és borzalmas esemény színhely e. 
Az A és B átjáratokat egy csendőr járőr fog
lalta el. Az A ajtónál Szomor István csendőr 
toglalt állást, a veszélyeztettebbnek hitt pontot 
lörök József tiszthelyettes szállta meg, ki 
azonban amikor Leovits biró előadásából 

. hallotta a kinti hangulatot a B ajtón át az 
előcsarnokon túl levő nagy tanácsterembe 
sietett a telefonhoz, hogy a szakaszról erő
sítést kérjen.

A tömegből ezalatt egynéhányat! az 
előcsarnokon at a kis tanácsterembe ható tak 
s ott — de még csak szóval — fenyegető 
magatartást tanúsítottak s egypáran bizonyos 
kihívó fesztelenséggel letelepedtek a C alatti 

díványra A hangulat ilyen kiélesedése folytan 
Funtak iárasbirót betuszkolták Lipokatics fő. 
jegyző irodájába, hol Funták már bele j5 
ment, hogv a tagosítás iránti kérvény ét vissza- 
vonja A jószándéku Leovits bíró sietett volna 
ezt publikálni, de már későn volt.

Dolgozik a csendőr fegyver 
folyik a vér.

A kis tanácsterembe behatollak végzetes 
lépésre szánták magukat: Funtakot akarták 
kézrekeriteni s ezért a főjegyző irodájába 
akartak hatolni.

Miután az ajtót zárva találták elkezdték 
azt fezsegetni. Ázott őrt álló Szomor István 
csendőr igyekezett okét e szándékban meg
akadályozni. de a C díványon ülök először 
mókásan, később erőszakosan az ölük?? 
igyekeztek huzni a csendőrt, hogy azt fegy* 
verhasználatra képtelenné tegyek. Ez alatt a 
főjegyző ajtajának ostromlói célt érték, egy
szerűen berúgtak a vén rozzant város:; .~i 
korhadt ajtajai, de l'örök tiszthelyettes ;» 
látva csendőrének kritikus hely <_tét, fegyve:- 
használatra hívta azt fel.

Szomor a nélkül, hogy irányi■ háttá 
volna fegyverének csövét, lőtt s az első gulvó 
Kollár Jánost talált i, ki az eseményeknek 
legcsendesebb és legbékésebb szemléli je olt 
Kollárt alhason tál illa a golyó s odarogyott 
Leovics biró asztala melle, vére telefecsker- 
dezte a biró asztalát es tócsában all’ az 
asztal körül a padlón. Kollár ott helyt ei is 
vérzett

Az ölelő karokkal küzdő szegény fiatat 
csendőr: Szomor István e közben annyi; t 
felszabadította magát, hogy görcsösen tartott 
fegyverének csövét más irányba vezethette. 
Ekkor leadott ö lövést, melyekből egy i •> 
alatti Kossuth Lajos kép akasztók.irika » 
iné lett fúródott a falba, 3 az E alatti képije 
fúródott, mely az 1S48. évi március lóik; 
események emlékét örökíti meg, egy pedig 
az F alatti képen Horthy Miklós balkezet 
fúrta at. A golyók azonban nem közveilenüt 
hatoltak a kepékbe. Az egyik- Kollár Illés 
gazdának bal mellebe fúródott, ki aztán se- 
vevei meneKuit, cie tovább nem jutott * 
zsidótemplomnál, hol összeesett és oims? 
szállították a közkórházba, hol meg az co e 
meghalt. A másik Roheini Jenő mérnököt 
bal arcán súrolta, mely seb nem veszélyes, 
de életveszedeimes helyzetről beszél.

E alatt Török tiszthelyettes helyzete 
sem volt kellemes. A zavart szító elemek 
igyekezete az volt, hogy a B ajtót megnyis
sak a tömeg előtt. Török tisziheo ettes ellen
állott, mire Cselinácz Márton megragadt ■ ?. 
fegyverét, de oly szerencsétlenül a cső ve
gén, hogy a löveg leszakiiotta az ujjait, me
lyek még a késő deli órákban is ott feküd
tek a tanácsterem küszöbén s arcát is érte 
a lövés, mert szakálla véres cafatokkal ott 
ragadt magasan a tanácsterem falán. Töri. < 
tiszthelyettes golyói mind a mennyezetben 
akadtak fenn.

A főjegyzői irodába behatolt egyének 
a lövések detonációitól nyilván megijedtek, 
mert a nélkül, hogy Funtakot egy kézlegyin
téssel is bántalmazták volna, az anyakönyvi 
hivatalon át menekültek a községházáról, 
mire a tömeg csendesen oszladozott.

A vizsgálat.
Pénteken délelőtt a 1 I órai vonattal 

érkezett Pécsről Decleva Dénes ügy észs.öt
éin k es a hadbirósag kiküldött bírója, akik 
rögtön hozzáfogtak a szomorú eset kivizs
gálásához. Délelőtt a helyszíni szemlét tar
tották meg és megkezdték a tanuk kiiiaL- 
gatását. Délután pedig felboncoltak Kollár 
János hulláját

A vizsgalat eredmény ét csak jövő szá
munkban közölhetjük.

Meg kell azonban emlékeznünk egyes 
gyanúsítható suttogásokról. Az egyik szól 
I.ipokatics János főjegyző ellen, hogy az 
vezény elte volna a tüzelést. Tudósításunkból 
megállapítható az ellenkezője.

A másik pedig dr. Prakatur ellen irá
nyul, hogy az izgatta volna a tömeget. Erre 
nézve idézzük Lipokatics főjegyző vallom?'- 
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sat, Imgy dr. Prakatur a betódulni igyekvő 
ti aieget kiterjesztett karokkal tartotta vissza, 

csak erővel bírta. Később pedig Herger 
•.^yzu szobájában tartózkodott.

Mindkettőre meg annyit: Az ügy ki- 
, v.soaiasa pártatlan bíróság kezében van, 
.Hite v bizonyára meg fogja találni a bunö- 

Addig bármely irányba "terelni ily 
•,.'.011., gyanút a legnagyobb lelkiismeret- 
lenseg.

Vegyünk példát!
Évek óta prédikálnak már egyes ideá

lban gondolkodó embereink arról, hogy 
nekünk keresztényeknek ép úgy össze kel
lene mindenben fognunk, mint a zsidóknak, 
mert csak ezzel tudnék ellensúlyozni az ő, 
íz egész világra kiterjedő, zsidó nemzeti 
alapra fektetett szolidaritásukat.

A kereszténység nagy része, ha belátja 
is ennek szükségét, óriási fontosságát, mégis 
ha arra kerül a sor, nem mérlegeli a hely
zetet úgy. a hogy azt minden esetben kel
lene. nem veszi észre, hogy akkor, a mikor 
mi csekélységek felett veszekedve széjjel- 
huzunk, ugyanakkor ők szövetkezve a libe
rálisokkal és szabadkőművesekkel, ezekkel 
egységes frontot alkotva viszik keresztül 
céljaikat.

Ennek a keresztényi széjjelhuzásnak, 
viszont pedig a zsidó összetartásnak adta 
fényes példáját a március hó 28-iki községi 
képviselőtestületi rendkívüli közgyűlés.

A keresztények itt egymás közt azon 
veszekedtek, hogy a qualifikatioval biró je
lenlegi tisztviselőket egyszerűen átvegyék-e 

rendezett tanács részére, mint ahogy ezt 
a számvizsgáló bizottság javasolta, vagy 
pedig ezeket pályázat révén töltsék-e be?

Egy részük mellette, másik ellene fog
lalt állást, szóval nem tudtak megegyezni.

Nem igy azonban a zsidók !
Hat zsidó képviselőtestületi tag volt 

ivlen. Ezek egységesen mind a számvizsgáló 
bizottság javaslata mellett foglaltak állást. 
De nem azért, mintha ezt jobbnak találták 
volna, vagy hogy ők valamelyik keresztény 
tisztviselő jövője miatt aggódva cselekedtek 
voina igy, szó sincs róla, ezt egy pillanatra 
se tételezze fel senki, mivel itt ismét csak 
a táji összetartás törtetett előre.

Mint jo szimatoló szervvel ellátott 
egyének, nagyon jól tudták azt, ha a szám
vizsgáló bizottság javaslatát nem fogadják 
cl. vagyis ha a qualiifikátioval rendelkező 
tisztviselőket pályázat utján választják meg, 
úgy két, eddig zsidóval betöltött állás válik 
bizonytalanná, mivel nem lehessen tudni, 
hog) pályázat esetén nem e két keresztényt 
fog az képviselőtestület megválasztani az 
eddigi zsidó községi orvos és községi állat
orvos helyett.

Ok nem veszekedtek.
Ki lett adva a parancs, a minek vala

mennyien vakon engedelmeskedtek.
Es ez igy van mindenben náluk. Elő

ször jön a faji érdek és csak azután másé, 
vagy másoké.

Ugyanezt bizonyítja Vida Dezső zsidó 
hitközségi elnök legutóbbi jótékonysági 
adománya is.

Különböző zsidó intézmények céljaira 
l.UÖO.OOO koronát adományozott. Kérdjük: 
hogy ha ok nem mindent faji szempontból 
cselekszenek, miért adta ezt az összeget 
tisztán zsidó célokra? Hát ha ő tényleg 
magyar szívvel érez, miért nem adott fele
kezet megjelölése nélkül is egy bizonyos 
összeget hasonló célra? Vagy tán ő nem 
tudja azt, hogy még mindig vannak mene
kültjeink, a kiknek a rajtuk levőn kívül 
-emmijük sincs, hogy még mindig vannak 
waggon-lakók, akik magyarságuk miatt gyér 
mekeikkel együtt éheznek és fáznak és hogy 
még vannak sok százezren, a kik egészség
telen vackokban, szalmán kuporodva bete
gen fekszenek és hogy ezek véletlenül mind 
keicsztények ? 1

De legjobb, ha nem folytatjuk tovább, 
hanem levonjuk belőle mái egyszer vala

mennyien a tanulságot és példát veszünk 
magunknak tőlük a jövőre, hogy nekünk 
is miként kellene cselekednünk.

FAJVÉDŐ.

Fegyvert, varró- és írógépet javít 
Schaffer.

Keressük a jót!
ciniii cikkünkkel nem az volt a elünk, hogy 
hírlapi polémiát provokáljunk. A munkának, 
Kiteknek vagyunk a hívei s válaszul csak 
annyit szeretnénk megjegyezni, hogy akadtak 
mégis Mohácson férfiak, akik cselekedtek is. 
Aki a Keresztény Városi Partról szóló cik
künket elfogultság nélkül elolvassa keli, hogy 
elismerje a kezdeményezők jóakaratát, jó
hiszeműségét.

Ebből elég ennyi'
Van azonban a válasznak egy két része, 

amelyre legalább is illik kitérnünk. Ezek pedig :
Cikkünknek sem hangja, sem célzata 

nem volt sértő s nem lepte túl a jogos es 
kötelező hírlapi kritika hatarat. All ez. annál 
inkább, mert ma is hangsúlyozzuk nem Beck 
dr. ellen, nem személyek ellen, hanem álta
lánosságban szólott.

Ami pedig Zs. /I. választási cikkeit illeti 
azok, ha elesek voltak is, a magyar válasz
tásoknak szinte nélkülözhetetlen kellékei 
voltak. A választások alatti harcok még a 
„régi jó táblabirák* idejében is meg voltak 

pedig ezeket ma úgy emlegetjük, mint a 
jóidők legszebbjét, legbékésebbjet. Ott azon
ban atyatias fejbetörésekben merült ki az, 
amit ma a hírlapokban intézünk el. De amint 
akkor is a választások után összebékültek, 
megnvugodtak a nemes és nemzetes atyafiak, 
tigy Zs. /L is pontot tett utána.

'lessek későbbről csak egyet is felmu
tatni ! Es próbálja meg Benevolus ezt tigvan 
csak a túloldalról megállapítani.’

Tévedés az is, hogy a cikkek nem 
valaki, hanem valami ellen irányultak, igenis

- es ezt ma mar Mohácson úgyis tudja 
mindenki — a cikkek mindig valaki áltál 
valaki elten tettek intézve. valami csuk 

alkalom volt.
De . . . keressük .a jót! A jó ezúttal 

az, hogy kritikánkra mégis csak olyan választ 
kaptunk, amelynek állításait ugyan nem min
denben vesszük készpénznek, de a hangjából 
hiányzik a régi gyűlölet, a lurkós bunkó.

Mi hiszünk az elvek különbözőségében, 
de a lurkós botban néni 1 Zs- a.

H 1 R E K.
Requiem a királyért. Április 1-un 

a belvárosi plébániatemplomban dr. ! rey 
János apátplcbános IV. Karoly király emlé
keié ünnepélyes gyászmiséi celebrált llalvax 
József nyug apátplebános és Kozáry György 
segédletével, melyre az összes hatóságok, 
hivatalok, intézetek, intézmények, a helyőr
ség összes katonai alakulatainak parancs
nokságai, a polgári- és elemi iskolák es sajtó 
meghivattak. 1 óbel kantor Mozart es Cherubini 
gyönyörű requiemjét énekelte, de ismét két 
gyönyörű magyar egyházéneket is szőtt a 
requiem egyes részletei köze, melyekben ér
zésteljes ly rai baritonja a kr nnylacsarásig 
érvényesült.

Jótékonyság. Rácz Mariska a Misz- 
szió Társulatnak szerkesztőségünk utján 
20000 K-t adott. Az összeget rendetetési 
helyére juttattuk, ahol köszönetiiket fejezték 
ki a jólelkii adományozónak.

Pávkovics Antal 2000 K-t, Molnár Jó
zsef és Lömnek János a részükre megítélt 
15 15 ezer korona tanudijat dr. Paschke
1 etette ügyvéd utján a helybeli <László* 
közkórháznak adományozták, mely adomá
nyokért hálás köszönetét mond a kórház 
vezetősége.

Halálozás, Endl Kálmánná, szül. 
Gundrum Kamiin G3 éves korában március 
31-én rövid szenvedés után meghalt. Április
2 ún temették nagy, általános 1 és;\ét mellett. 

Az elkunytban munkatársunk Endl János 
Imlkedi körjegyző édesanyját gyászolja.

— A Katolikus Legényegylet f. hó 
G-án, vasarnap este 8 órai kezdettel tartja 
V. nagybőjti vallásos estjét a következő mű
sorral: 1. Zrínyi a költő A felolvasást színes 
vetített kepekkel tartja : Kozáry György’ egyh. 
elnök A passziójátekokból: 2. Jézus feltáma
dása. Előkép. 3. ?ezus sírjánál. 4. Jézus meg
jelenik anyjának. Belépődíjak nincsen, önkén
tes adományokat azonban köszönettel fogad 
az elnökség.

— A Szociális Missziótársulat amint 
utolsó szamunkban is jeleztük vasarnap, folyó 
hó G-án délután G órai kezdéssel tartja meg 
hirdetett urániai előadását: „Az uj Magyar
ul szag” címen 112 vetített keppel az állami 
polgári iskola rajztermében. A kísérő magya
rázó szöveget Schmidt Lajosné olvassa fel. 
Belépőjegy 1000 K. A hazafias szép előadásra 
e helyen hívja meg a mélyen tisztelt közön
séget a rendezőség.

— A németbólyi rk legényegylet 
vasárnap böjti est műsora: 1. Sonáta, Pleyel- 
tól jatsza a műkedvelők zenekara. 2. Élet r. 
halál, Petőfitől, szavalja Beck György 1. e r. tag. 
3. /Vc^rÁk’z^s zongorán, játszat Kaszdorf 
Karoly es Gombárovics Etuska. 4. Kath. ön
tudat, értekezlet tartja Cserta János, szajki 
káplán. .’> A Balaton háborgása, Mihályii- 
tól, előadja zongorán Dévai Gyula, ig. ktor- 
tanitó. G Uber den Sternen íst Rali, Abt- 
tól énekli zongorakisérettel Dévai Aranka. 
.. Borúra derű, novella irta es felolvasta: 
Cserta János, szajki s. lelkész. 8. Zongora 
négyes, jatsza : Kaszdorf Károly es Kaszdorf 
Annuska. 9. Egy anya története, 1 felv. szín
darab, előadja az iljuság, rendezi Petrovich 
l-.dc s. lelkész. 10. Magvar királyi induló, 
Búbéitól. előadta Zongorán Dévai Gyula.

A Magyarországi Munkás- és Rokkant 
Egylet mohácsi fiókpénztára f. évi április hó 
6-án, vasárnap d. u. 3 órakor tartja évi köz
gyűlését a Schneli-féle vendéglőben, amelyre 
tagjait ez utón is meghívja.

Református vallásos estély. Ap 
riljS 3 án este ü órakor a mohácsi estély 

együtt közéneket enekelt. I <z/^ru Zsigmond 
lelkész imádkozott. Ima után felváltva elemi 
es polgári iskolai növendékek szavaltak. Köz
ben a gyermekkat harmónium kísérettel az 
uj énekek közül: a ,.Mindenható leborulva" 
cimü éneket adta eiő: Majd Pál Lajos tanító 
felolvasást tartott a „Turanizmusról“. Ezután 
Rátöri Sándor nyug, tanító szóló éneket 
énekéit saját maga kisérve harmóniámmal. 
Most nehány gyülekezeti tag „Hozsánna" 
éneket adott elő. Volt biblia magyarázat, 
melyet Zsigmond lelkész tartott. Ez
után a gyermekkar a gyülekezettel együtt 
énekelt. Ezzel a vallásos est véget ért, Varga 
Zsigmond lelkész jövő csütörtökre meghívta 
a közönséget az utolsó vallásos estélyre.

Az 52 ősök figyelmébe! Az 52-ös 
bajtársi szövetség elnöksége kéri a volt baj
társakat, hogy vasárnap — ma 6-án — d. u. 
4 órakor a Schaffer-féle vendéglőben minél 
nagyobb számban jelenjenek meg.

Megkerült a Mohácsi Torna Egylet 
tolvaja Még emlékezetében áll olvasóink
nak. hogy a Mohácsi Torna Egylet tulaj
donát képező sportruhákat és cipőket két 
év előtt ellopták. A cseiidőrség akkor nem 
tudta kinyomozni a tettest, de azóta is ál
landóan nyilvántartotta az ügyet, míg végre 
sikerült kinyomozni a tettest AY/rsf Kálmán 
személyében. Fürsta csendőrségen beismerte 
tettét s közölte, hogy a lopott holmikat má
sokkal értékesíttette. A csendőrség ebben 
az ügyben még nyomoz, mert eddig csak 
4 pár cipő és 4 ing került elő. Fürst jó
módú szülők gyermeke s igazán nem ért
hető, mi vitte erre a bűnös cselekedetre.

Keztyűt találtak Bauei-vaskereskedés 
előtt. Jogos tulajdonosa átveheti kiadóhiva
talunkban.

— A Nádor-utcaiak panasza. Szóban 
fordultak hozzánk a Nádor-utcaiak, hogy mar 
évek óta nem kaphatnak a Krosits-ház mel
letti közkutból ivóvizet, mert a kút villany
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szerkezete romlott. A Nádor-utcaiak panaszai 
illetékes helyre, - az elöljáróságra továbbít
juk, kérve, ne tegyen ezzel a kut-ugygyel 
úgy, mint a rossz lakók szoktak, hogy ki- 
hurcolkodáskor a szobákban hagyjak a sze
metet, majd söpörje ki a bekoit".. u’<o uj 
lakó. Az ivóvíz olyan mindennapi életszük
séglet, hogv azt a rendezett tanácsú varosra 
hagyni nem szabad. Egy Nador-utcm un- 
asszony panaszolta, hogy csak azért volt 
kénytelen cselédet fogadni, hogy legyen ak! 
naponta egy bendics ivóvizet hozzon neki a 
Szechenvi-térról, az pedig a „sach“-on és a 
koszton kívül havi 75 ezer koronájába kerül 
neki. Elöljáró uraimék' ez drága viz. 
való az a nagyzolás .- Az a viznélkiili köz
kút hasonlít a cigány gyerekhez, mely keniénv- 
gallér es mandzsettával feszelgett az utcán, 
de ing nem volt rajta. Ennél a közkutnál is 
dobjak pokolba, vagy adjak el azt a funkció
képtelen dinamót - - drága az most szé
lesítsek ki a fúrt kutat s szereljék jó öreg 
kerekre. Hogy nem lesz stilszerü a villany
nyal világított aszfaltos utcán a kerekes kút.' 
Annyi baj legyen! Lesz ivóvíz, a mi a fő, 
mert nem minden ember gyomra veszi be a 
szapulosajtár ievélitz hasonlatos dunavizet.

Kerékpár felszerelés es javítás csak 
Scháffernel jutányos.

Aranyparitásos házbérek. A felha
talmazási javaslat szerint a lakbéreket folyó 
évi május hó 1-től aranykorona alapon kell 
fizetni. Eszerint a lakbérek az 1917. évi 
bérnek a következő százalékaiban állapíttat
nak meg aranykorona értékben: 1024. évi 
májusi negyedre 7 százalék, az augusztusi 
negyedre 10 és a novemberi negyedre 15 
százalék. Az 1925. év februári negyedre 20, 
a májusira 25, augusztusira 30 és a novem
berire 3b százalék. Az 1020. év februári 
negyedére 43 százalék, a májusira 50 szá
zalék aranyérték. Az üzlethelyiségekre pedig 
a következő skálát állítja fel a javaslat: az 
1024. évi májusi negyedre 18 százalék, az 
augusztusira 26, a novemberi 34 százalék, 
az 1925. februári negyedre 42 és a májusi 
negyedre 50 százalék. Igy tehát a lakásbé- 
rtK a sxaia alapjait elérik az otveti százalé
kos aranykorona alapot, melynek elérése 
után a lakások felszabadulnak és a lakásbér, 
valamint az üzletbér 
tárgya lesz.

— Apró hírek. 
koronát hálóztak el az idei farsangon

szabad megegyezés

A’roi • i 'cnezer niillió
_ csak 

Budapesten. zl külföldi kölcsön ügyében 
Bethlen István gróf újból külföldre készül, 
hogy végig kilincselje volt ellenségeink ajtait 
egy odavetett alamizsnáért. • Újabb gver- 
mekszállitmány külföldre. Fővárosi altruista 
körök újabb mozgalmat terveznek, hogv nél
külözést szenvedő magyar gyermekekből is
mét egy szállítmányt indítsanak Hollandiába 
egy kis üdülésre, egy kicsit erőteljesebb táp
lálásra, egy kis életmentő kegyelemre. - 
Akinek nem pirul az arca, mikor a fönti 
három hirecskét elolvassa, azt hatalmas ideg
zettel áldotta meg az Isten. - Sopron ’és 
(iyór. Sopron két milliárdot, Győr pedig egy 
milliardot kapott kislakásépitési segély?. Bi
zonyosan egyik említett helyen sincs akkora 
lakásínség, mint Mohácson ' Váljon kihez is 
kellenék fordulnia Mohácsnak, hogv ez ér
demben tegyen valamit és hozzon valami 
eredményt, váljon kihez : — Szombathelyen 
nincs pótadó, a varos bevételei meghaladják 
a kiadásait. — Heves vármegye felirt a kor
mányhoz, hogy az istenkáromlást szigorúb
ban büntessék és a büntető novellában ne 
kihágásnak, hanem bűntettnek mi nősítsék. 
Veszprém városa csatlakozott Heves ezen 
akciójához. — /I dorogi kőszénbányában 
sztrájk ütött ki, mire 6<> német bányászt 
hazájukba toloncoltak, kiknek többjéről ki
tűnt, bog • soha sem foglalkoztak bánya
munkával. Ezek eltávolításával a dorogi mun- - 
kasok felvettek a munkát. Ilyen, e fajta ele
medtől kellenék Budapestet is megtisztítani 
akkor nem lennének március 15-iki tüntető 
felvonulások, nemzeti ünneprontások _  Az
uj pénzügyminiszter báró Korányi * Frigyes 
lett, ki mát egyszer volt pénzügyminiszter.

t

— Pasics szerb miniszterelnök most adta
be 17-edszer lemondás it. I asics a miniszter
elnökséget csak felveszi s leteszi, ma-holnap 
már fel se veszi, csak letesz Xmertká-
bői Ítéletidőt jelentenek. Akkora viharok, ha
vazások es jégeső pusztítanak, hogv embeiek 
százai pusztulnak el s Kentuckiban három 
falu pusztult el a földszintről. - Kankovsky 
Ervin híres néprajzi tudós a New-5 ork I intés 
megbízásából Husvétkor Mohácsra jön es két 
napon at a busójárás egyes maszkirozási tár
gyait, a sokac menyasszonyi díszeket, asszony 
es leány típusokat cs a háziszövessel kapcso
latos munkákat fogja tanulmányozni, azok
ról fényképfelvételeket vesz és az a megbízó 
világlap revén az l’. S. A. néprajzi társula
tának s az egész világnak közkincsévé lesz.
— Budapesten a háziurak is, a lakók is 
külön-kűlön kongresszust tartottak, előbbiek 
a május havi lakbérnek .30" (,-os aranykoro
nára emelését és a lakások' szabaddá tételét 
követelik, utóbbiak az aranykoronás lakbér 
és a kakasok szobáddá tétele ellen vannak.

Maclerán kapitány útban van, hogv a 
világot körülrepülje. Március 31-én Kómában 
volt. - -/I nyomdaiparban január óta 220” u-os 
drágulás áilott he. — Sopronban egy ezer
millió értékű szőrmeszállitmányt tartóztattak 
fel a, vasúton, szállítási szabálytalanság miatt.
— Árvíz Haján. Március 29 én Baján óii.-mi 
felhőszakadás volt. A zivatar hirtelen jött s 
a vízvezetékek rácsait leeresztve találta. Az 
ár hordta szemet eldugaszolta a rácsokat, a 
víz nem tudott lefolyni s ennek következté
ben valóságos vizáradás lett, mely különösen 
a tisztviselő-telepen Baján ilyen is van) nagy 
károkat okozott, itt sertések is túladtak az 
árba. A tisztviselők Homonnay képviselő ut
ján államsegélyt keinek. • Komócsy István, 
a pécsi F.mericanum igazgatója valóságos és 
Koch Ede villányi esperes plébános c. kano
nokok lettek.

Villanycikkek olcsón Scháffernel. 
Mohácson dunai hidat építenek. 

Kemény János, a Mohácsi Arinentesitő Tár
sulat vizmestere érdekes tervezetet készített 
a mohácsi dunai Ilid építésére. A tervezet 
szerint a Ind a Kiráy-ntca végen, a Szent 
János szobornál kezdődne és 410 méter 
hosszúságban két pillérrel Ívelné át a Dunát 
es kiérne a szigeti töltésig. A Ilid széles
sége 7 méter lenne, úgy hogy két kocsi 
haladhatna e> egymás mellett, de lenne kü
lön ut a gyalogjárók részére is. A Ilid bele
kerülne 4 — 5 millió aranykoronába. Az ér
dekes tervezetet a készített térképekkel 
együtt a Mohácson járt dr. Bogdán Ödön 
nyug, államtitkár magával vitte Budapestre, 
ahol bemutatja a íöldmivelésiigyi minisz
ternek.

— A „városi párt'* alakuló ülése. 
Március 30-án este a „Korona^-szálloda nagy 
éttermében megalault az úgynevezett ..városi 
part". Az elég szép számban megjelent hall- ' 
gatoság előtt dr. Beck Alajos fejtegette iiosz- 
szabb beszédben a ..városi párt" szervezé
sének szükségét és célját, ismételten is hang
súlyozva, hogy ez nem politikai part és ki- ' 
zárólag a varos érdekeinek előmozdítását 
célozza. A beszéd végeztével a jelenvoltak 
a városi pártot megalakul inak mondták elv
ben ki s nyomban a szervezkedéshez is 
hozzáfogtak. Elnök lett: dr. Beck Alajos, i 
1-ső alelnök: dr. Rüll Béla, II. alelnök: Auber 
\ ilmos, 111. alelnök: Mcneinger József, IV. al- i 
elnök: Meltzer Emil, I só jegyző: dr. Németh 
István, II od jegyző: Rátkay István. A várost ' 
a szigettel együtt 8 kerületre osztottak fel, 
melyek élére egy-egy kerületi bizottságot is 
nyomban megválasztottak, sőt a végrehajtó 
bizottság szervezéséhez is hozzáfogtak, de i 
Mai tón János indítványára úgy határoztak, 
hogy a végrehajtó bizottságot a kerületi bi
zottságok állítják össze. -- Dr. Beck után 
dr. Schwartz Béla beszélt s a párt céljait 
fejtegette, kiemelve, hogy a pártnak csak a 
városi ügyek előkészítése a célja. Vida Dezső, • 
Rátkay István, Mirkovics Lázár, Cselinácz i 
Bal hozzászólása után dr Rüll Béla beszélt 
még, aki megújuló éljenzések közt emléke 
zett meg dr. Beck Alajos érdemeiről.

Magyar csaták címmel De Sgarden.
Caesar őrnagy, katonai iró a budapesti 
Uránia színház míísorfilmjét mutatta be 
Mohácson az Omnia mozgóban március 
2-án és április elsején délutáni és esti elő 
adásokban. A világháború egyes frontfelvé. 
teleit mutatják a filmek, melyeket olyanok 
itak, kik nem vettek aktív részt a világhá" 
borúban egytől-egyik szinte kötelességé 
volna megnézni, hogy tiszta fogalmat alkot, 
hasson magának azokról a véres küzdel* 
mekről, azokról a mérhetetlen szenvedések
ről, melyeket szegény mieink orosz, olasz 
szerb és oláh földön elszenvedtek. Szinté 
lázbaejtő hatásúak e képek s hogy Nagv. 
kanizsait rendőri beavatkozással kellett a 
jegyhez nem jutott tömeget a színházba 
erőszakos behatolástól visszatartani egész 
természetesnek találjuk, mert ha azokat 
lázba ejtik e képek, kiket semmi emlék nem 
fűz azokhoz a helyekhez, úgy a kik olt 
voltak egyik-másik ütközetben, vagy csak 
azokhoz hasonló szituációkban, azoknak 
lelket pillanatnyira a csaták fúriái ragadják 
magukkal s az exaltált lelkek egy időre 
e démoni befolyás alá kerülnek. A képeket de 
Sgardelli őrnagy konferálta be nagy hozzá
értéssel és közvetlen tapasztalatokon alapuló 
szakismerettel. Rokonszenves egyénisége 
valami különös varázst kölcsönöz előadásá
nak, izzó magyarsága, mely már kis kadét 
korában országos feltűnést keltő esetben 
ütötte ki magát, a mikor megtagadta a 
( jött erhalte éneklését, — s ezért erős bün
tetést szenvedett el, — még vonzóbbá 
teszi azt a mániákus ragaszkodást, mellyel 
az ő derek honvédjeit sáros galicai uta
kon és sivár karsztsziklák közt aggódó sze
retettel kiséri. Leikének egy gyengéden ne
mes vonása, hogy a világháborúban elhul
lott állatok (lovak, hadi kutyák) részére 
Budapesten az állatkert főbejáratánál egy 
emlékmű állíttassák maga iniciálta és e 
kedves gondolatot sok fáradozással a leg
közelebbi megvalósulás stádiumába emelte. 
De Sgardelli mind a két nap összes elő
adásainak jövedelmét a Mohácsi II. Lajos 
Múzeum -nak engedte át, ezért neki az. örö
kös tagságon kiviil rekompenzacióul Mohács 
város közönségének el nem múló hálája jut 

, csak.
Férfi szövet különlegességek Steril 

1 esfvércknél megérkeztek.
Anyakönyvi bejegyzések szerint 

1B24 március hó 28 tői 1924 április hó 4-ig. 
Születések: Karapáncsi Katalin, Varga Katá
im, I asi Ilona, Kucsera Mátyás, Kohl Maria, 
\ uics Magdolna, Molnár András. • - Házas 
ságkötés : Nem volt. - Halálozások: Katari 
Ilona 5 hónapos, Riszt Julianna 11 napos, 

, Kovács Sándor 24 éves, Nagy István 75 eves, 
Schrciber Alajos 78 eves, Ritter József 55 
eves, Endl Kálmánná 63 eves, özv Bernáth 

i (’\orgyné 70 éves, Csollak József 73 éves, 
Gyenis József 27 éves holtnak nyilv., Kollár 
János 49 éves, Tódi János 79 éves, Ham
hal kó János 80 éves

Szerkesztő’ üzenetei.
U. f. Mohács. Régi, a töhó hódoltság i.ijjébűl 
közmondás, hogy rósz sz< »ms sedt ág t ■ 

sak tessék résen lenni és ügyelni, akkor azok a záp
tojások mégis csat visszafognak egyszer hullám annak 
a megzáj iun liának a fej e.

Zalavái’megye. A p,-t. megkaptuk, köszon- 
i j.,k. Reg: lelki nexusok fűznek bennünket ahhoz a 

videUiez, azért kerestük a csereviszonvt.
Zriliyiász. Sikerült, kitűnő dolog, de mi még

sem közölhetjük, mert a volt viszony feszélyez ben
nünket. A kéziratot is visszakiildtük, lessek a laptár
sunkhoz fordulni, az Jóban" van vele. Jól mulattunk 
derűs írásán ha-ha-ha! A mohácsi < ’átó sikerült kari
katúra. Látja ? annyira az elvakultságíg öntelt, hogy az 
Isten kezet sem látja meg, meijfltaz orrával szántott 
vele barázdát az asztaliba azért a sok rágalomért, 
melyben igyekszik embertársaira ráfogni a potátort.

K. L. Mohács. Nem Hunniából, hanem
- ■ •• rrává. A Kvargli

számunkban jön.
Villanyernyö vázakat áthúzással 

együtt csak Scháffer készít.

Laptiiíajdonos én kiadó
FRIDRICH OSZKÁR.
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N Yl LTTÉR.
Ubar foglaltakét: • em ■ ií a felelősséget a 

srerkesztöscg.

j Köszönetnyilvánítás.
■ iindazok kik felejthetetlen jo nagy-
I at'ánk
i NAGY ISTVÁN
I r.: unv i alkalmával velünk éreztek, fo-
I -adjak halas kószönetünket-

Mohács. 1924 március 30 j
Lovász József posta altiszt 

és csaladja. •

Köszönetnyilvánítás.
Az 'knak, akik felejthetetlen drága 

■ alo’tunk elhunyta alkalmából megjele
nőnkkel vágj részvét nj ilvánitással 
ta halmunkat enj hitették, hálás köszöne- 
tflnket fejezzük ki.

Mohács. 1924. évi április ho 4
Endl Kálmán 
és családja.

Taiiulóleáiiyt felveszünk
Fölkér és Tornai

kalap műhely.

Szentkút közeiében
1700 -öl jokarban levő szőlő eladó. —
Bővebbet: Lzablár ítnds ásnál.

Kiadnam, esetleg elcserélném
Budape-ti-országut mentén levő házamat

• .zá való telekkel. Gazdasági célokra, 
zv rielepivk. termény és li -ztkereske- 
_;okne-< elsőrendű heiy. Személyesen 
ide lődőknek szive en szolgál felvilá

gosítással a tulajdon s
Krosits bánder malomtulajdonos.

HÁZELADÁS.
Belsö-Baross-utca 1076. számú haznak 
'/, része szabad kézből eladó.

Cim a kiadóhivatalban

ELADÓ
1 16-os kétcsövű kakasos LANCAS* 
TÉR FEGYVER és 20 kg. 2 éves 

háziszappan.
Cim: ZSUZSITS tőzsde.

ELADÚ 25—30 méter széna.
Cim a kiadóhivatalban.

Közgazdasági hírszolgálat!
Az összes bel- és külföldi áru- és érték
tőzsdék hivatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsékelt díjazás mellett 
a íegju lányosabban szolgáltat a Magyar 
Távirati Iroda közgazdasági kirendeltsége.

Telefon: 133.

1 pár kevoset használt női magas 
/T • * rr • r r
ftiZOS Cipó

eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban.

Egy könnyű

SZÁN DŐLI N
eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

Mérlegképes könyvelő
délutáni órákra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

A Czernik dűlő
ben 1189 □-öl

szőlő, ugyanott 847 D-öl lóherés
eladó. Cint a kiadóhivatalban.

í
*
I
i
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WEINáCHT
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S’NDOR

Bank- es váltóiizlete
Király-utca 201.
TELEFON SZÁM: 36.

Milyen legyen a jó cikóriakávé?
1. Finoman orlótt, hogy a főzésnél a meleg viz 

minél jobban feloldhassa a szemecskekben levő 
izesiiöt és feloldhassa a tápanyagokat.

2. Sötét csokoládébarna, mert csak igy adhat 
szép szint a kávénak

3. Kellemes és természetes illatú.
4. Kiadós, vagyis minél kevesebbet kelljen belőle 

felhasználni.

Figyelő meg, hogy ilyen-e az ÜHU-J.ave ?

Bérmálásra
a fiukat és leányokat jó járású 

órával, gyűrűvel, függőkkel, nyaklánccal, föária 
amulettel lepjük meg. Különösen ajánljuk 

KEMÉNY BÉLA
F

híAV. órás, speciális óraüzletét
PÉCS, Jokai ter 6. szám (Radocsay féle vendéglő melett.)

Koszipénzt 
a mindenkori heti 
kamatláb mellett 
elfogad és kihelyez. 
Tőzsdei megbízások. 
Értékpapírok vétele 
és eladása.
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Ismét kapható a volt minőségű leg
finomabb 

savanyított es fejkáposzta 
nagyban es kicsinyben

STEINEB ADOLF cégnél
Telefon szám 48

Eladó
1 két ajtós puhafa szekrény 2 fiókkal,
1 logomerleg 2 kampóval, 1 mángorló,
1 szolopermetezö 2 ol kémény hasabfa,
40 melegagy ablak es üveghazak

Peck Gusztáv 
kerteszeteben. Mohács.

2 kocsi trágya félannyi 
szalmáért eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

E? ■ -L kék előszoba bútor,
t <■ egy plüsch divan 2

fotellal, 1 aranyóra lánccal
Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
T darab 4-es Nickolsohn cséplő
gép teljes felszereléssel. Bővebbet

Rókus Péter 
tulajdonosnál, Mohacs- 
Margittasziget. Sarhat.

Hirdetmény.
1. Felhívja az elöljáróság az ísszes • st rm 

hogy az eddigi piaci igazolványok máicius hó végevei 
hatályukat vesztettek e« 1924 április hó 1-tOl kez-

ődőlep mindenkinek u óstermeiői községi bizonyít
ványt keil beszcitzni. Ezen bizonyítvány 1 ev> idő
tartamra allittatii. ki s aki ezen buonyitvanyt hétközhen 
elveszti. vagy clrongálja, az ev lejártáig uj bizony.t- 
. ái yt ei kaphat. ■ ' ■ -
bán a családfők jelentkezzenek. A bizonyítvány kát 
mit.Jenkor « árusítás alkalmával az illetőnek magával 
kel! vinni és az ellenőröknek felmutatni. A bizonyitvá- 
kat az év lejártává! 'úgyis. minden ev március végevéi 
az elöljáróságunk vissza kell adni, melynek alapján lesz 
az uj bizonyítvány kialhtvr. Aki a bizonyítványt az 
t. végén be nem adja, uj bizonyítványt nem kaphat , 
es ezenkívül úgy ezen mulasztásért, mint pedig a ke c- ' 
lés körül fcln ci ülő bármely mulasztásért, az illető külön 1 
büntetésben fog részesülni. Ezen bizonyítvány ok 2őuO i 
korona kiállítási cij mellett a vaiosbuZan a lúidado- j 
nyilvártm ó szobáin mellett a vcgrcbnjtóknál lesznek ' 
kiállítva.

2. Értesíti ez elöljáróság a gyujtoszerszammal
foglalkc zókat. hogy a gyujtósze:szám kész tűket, amely 
március h< 26-an megvolt, az illetékes pénzügyőri 
• akasi ■ 1924. évi április ho 5-en
a kincstári árrészcsedes lerovása ccljáb jelentsék be, 
■tnirt ellenkező esetben a tói vényben megállapított bün
tetésben részesülnek.

3. Felhívja az előljan sag az < >szcs haztula,-iono
sokat, hogy az uj lakbér rendel, t alapján mcgállap.tott 
köp<0-os lakbéremelésnek megfelelőé: ezen b. többlet I 
•tán a kincstári házi... cszesedést legkésőbb 1924. 
évi április ho 9-en a k.zsegi pénztárnál föltétlenül 
hzessek be, mert ellenkező esetb i a ;• egáliapitott rőt- i 
ekkal -ujtatnak.

4. Felhívja az elöljáróság az összes toldtulajdo- 
osok«:, hogy •• földrész.eleikre vonatkozó művelési

ágv tozásokai a fóldadónyil vár, tartónál föltétlenül je
lenjek be. mert elie: ^ez< esetben adotaigy eltitkolás 
címét felelősségre vonatnak

E:fenti az elöljáróság a szőlőhegyen ingat- I 
Unnál bírókat, hogy a Hegyközség niegalakulási kögyü- 
lése április ho 16-an délután 2 órára a kozség- 

.zánal van kitűzve. Felhívunk tehat minden ilynemű 
•ti ki st. hogy a mega.akulau; k.'Zgyiilesen jelenjen meg.

Mohács nagyközség 
eluljarosaga.

Rítzl János es Fia
géperőre berendezett asztalos üzeme 

MOHÁCS. Tomory-utca. 
Vállalunk tpüle és butoi munkákat. 
Bútorokat a legegyszerűbbtől a leg- 

müvész.iebb kivitelig

Szolid árak! “WE

ocooooooooocooooooooooooocoooooo oooooeoooooooooo

ELADOM "T 

1031. szánni egyemeletes uj hazamat és

A 7 TT Q 7 TZT IZ e^' na*y teiek- 
V Zé P> lx kel biró föld

szintes házat, lehetőleg főbb útvonala
kon. - Bővebbet Sp er l Jáncsnál.

Súgja meg tisztelt háziasszony 
boltosának,

hogy maradhat, ha akar, ósdi, maradi, de 
Ön mint a divatban nem visel ósdi régi 
copfokat.^ pótkávéban is csak az uj három 
csillagos UHU kávét vásárolja.
Köbanyai Polgári Serfozo és Szent István 

Tapszermúvek R. T.

2 kiló használt rongyért 
1 kiló fincm kenyerlisztet ad

Landauer gőzmalom. Mohács.
Bútorozott szobát

külön bejárattal keres
Dozier Márk

gabonakereskedes 
Szentháromság-tér.

Mindenkinek érdeke,
hogy fogait rendbe hozza I

Azért forduljon teljes bizalommal

HORVÁTH GY. és FIA 
fogmüterméhez, hol a fogászat 
terén lelkiismeretes, pontos kiszol

gálásban részesül.

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

özv. Kiss Alajosne Mohács.

t

t

Ddu .... júu.uuu rv

Búza .... 300 000
Zab .... 230.000
Rozs .... 270 000
Tengeri morzsolt uj 240.000
Árpa .... 260.000
Bab .... 520.000

Piaci árak: a szerdai hetipiacon
K 
K
K
K
K
K
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ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM

JAVÍT iro es varrógépét
KEREKPART.
FEGYVERT,
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉROT.

Kerékpár alkatrészek es a villanj cikkek 
raktára.

Schaffer Károly
technikus.

3-as számú WERTHEIM 
CASSA eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

II I a <1 ó
egy Eszterházy és egy 
fajdán kocsi.
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö es kárpitos.

Legolcsóbb I>i*vhk:í rl:i«-i forrás!

A kék csillaghoz.

Stern Testvérek
MOHÁCS, (Hoffmann-féle ház.) 

Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat 
vászon, schiffon, festő, carton, barchet, 
női- és férfi-szövetek, zeugok, stb. cikkek
ben a legolcsóbb szigorúan szabott árak 

mellett.

• Gyógyáro,
S Kötöszerek,
| Gummi áru.
• Állatgyógyászati cikkek.
• Vegyszerek,
• Fényképészeti cikkek,
• Illatszerek.
S Cosmetíkai cikkek.

A
Háztartási cikkek
Rum, 
Tea.
Gyógycoguac, 
Likőrök.
Padlólakk.
Zománclakk, 
Padlóviasz.

MELTZER EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 

MOHÁCS. Telefon 128.

I
$
II

PEZEREDY Kerékpár
U ISTVÁN n ,
MECHANIKUS 
FEGYVERMÜVES Fegyver

JAVÍTÁS 
ELADAS 
GUMMIK 
ALKATRÉSZEK 
ELADÁSA

JAVITAS 
ELADAS 
BARNITAS
ÁGYAZÁS

TTtll SZERELÉSVillany =Á
Varrógép ELADÁSA 

JAVÍTÁSA 
JÓTÁLLÁS

SAL

ibogép JAVÍTÁS 

LÓPOR
BENZIX 
GÉPOLAJ stb

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


