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(Folytatás.)
II.

— Szent István apostoli 
keresztje tette tehát úrrá itt 
a nemzetet. Összenőtt a ma
gyar faju kereszténységgel 
is. Kelet pusztáiról idesza
kadt lelke eleinte igen húzó
dott Krisztus keresztjétől. 
Szent István áldó keze kar- 1 
dót is forgatott, vért is on- j 
tott a kereszt védelmében s 
utóbb is akárhányszor kopog
tak magyar buzogányok a 
magyar földön épült monos
torok nehéz tölgy kapu in. A 
fajnak vad, nemes ereje volt 
ez, lendületes, büszke és a 
régihez ragaszkodó. Azután 
beleszelidült Krisztus csoda
latos világába, ellenkezése 
megtört, idegenkedése szét- 
foszlott, komoly, egyenes 
lelke mélyen megmerült a 
kereszténység örök vizeiben j 
s mig ajka imádságot mon
dott. mig értelme Isten böl
csességével gazdagodott, ke
zei kereszteket kezdtek fa- 
ragni . . . Krisztus keresztje 
nemzeti jel lett, a templomok | 
a magyar lélek házai lettek, 
a kereszténység át- és át
szőtte a magyar köz- és 
magánéletet, úgy, hogy tör
téneti igazságot hirdetek, mi
kor azt mondom, hogy a ke
reszténység a magyarnak lég- | 

nemzeti és faji kincsei 
közé tartozik és igy a keresz- 
lenység ügye igaz magyarok 
szemében soha sem magán- 
ugy> hanem nemzeti ügy, 
so.na sem úgynevezett fele- 
’ezeti érdek, hanem nemzeti 

erdek . ..
~~ Szent István áldó jobbja 

flsztus lovagjává avatta a 
nemzetet, a nemzet pedig 
ójának nemes hűségével in- I 
gadozás nélkül kitartott Krisz- ' 

tus zászlója alatt s minél 
több vesszél kellett megküz
denie. annal mélyebben ütötte 
bele Krisztus keresztfáját a 
magyar földbe és annál mé
lyebbé és átfogóbbá lett val
lásossága. Vallásos érzés 
szentelte meg a szántóvető 
ekéjét és a katona kardját, 
hitvesi hűséget, a gyermek 
lelkét és a haza szenvedé
lyes szeretetét. A magyar 
templomok, a magyar oltá
rok, a magyar harangok 
együtt vigadtak és sírtak a 
nemzettel. A magyar lélek 
az évszázados magyar élet. 
Szent István reménye, a 
Hunyadiak hite, a Rákó- 
cziak keserve csengett-bon
gott hangjában . . . Gyer
meket, jegyest, aranyos bú
zát, hervadt halottat, zászlót, 
győzelmet, zokogó fájdalmat 
ott szentelt meg a magyar 
Krisztus oltárai előtt így 
forrott egybe ezeréven át 
Krisztus szeretete a magyar 
nemzet leikével, igy lett ke
reszténnyé hazafiságunk és 
nemzeti értékké keresztény
ségünk. így lett a régi ma
gyar nép hitvalló nép, igy 
szentelte meg nehéz bucsu- 
járásával és nehéz munkájá
val a magyar földet, igy 
ékesítette Krisztus keresztjé
vel mezőit, határait, igy lett 
pátriárkáiisan szent a család
apa tekintélye és igen nagy 
kincs az édesanya aldása . . .

— Testverek! Ha végig
tekintek a történelmen, azt 
látom, hogy a magyar nép 
nemzeti eszményei mind a 
kereszténységből valók. Min
den, ami szent, nemzeti lett 
s minden, ami nemzeti volt, 
szent lett. A magyar korona 

szent korona, a magyar ki
rály apostoli király, a ma
gyar zászló a szent Szűz 
zászlaja. A magyarság ideál
jai : István. László, Imre, 
Margit, Erzsébet, — .Árpád 
vére s katholikus szentek. 
Magyarország története so
káig a kereszténység vé
delme ; azután kétszáz éven 
át a vértanuság szenvedése, 
vergődés a félhold zsarnok
sága alatt . . . Nyissátok 
meg a magyar nemzet tör
téneti távlatait, ami esemény i 
jelentkezik dicsőségben és 
nagyságban, az mind a hit
ből való. S viszont: nézze
tek oda a hanyatlás, a vissza
vonás, a csúszás-mászás, az 
érdél «najhászat egymást váltó 
századaira, — a mikor bel- 
viszályban a néptörzs pud- 
vás lett, a török alatt féreg i 
lett s a német befolyás alatt 
lágydereku nemzet lett, — 
miért történt mindez, ha nem 
azért, hogy a régi eszmé
nyek elborultak s a nép ha
nyag lett? . . .

— Nézzük a nemzeti élet 
szimbólumait! A magyar 
nemzet egységének, függet
lenségének, alkotmányossá- , 
gának szimbóluma a szent ' 
korona. Ez az arany abroncs, 
mely a nemzetet, törzseit, 
népeit egybefüzi, ez az arany
keret, melybe bele van fog
lalva a magyar nemzet egész 
lelke, élete, történelme. Ezer-
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évnek dicsősége és gyalázata, 
öröme és fájdalma körülötte j 
lebeg. Mi nekünk a szent 
korona ? Dicső magyar tör- ’ 
ténelem. Rajta századok tün
döklő ragyogása s a szent 
korona fényében ott áll a 
nemzet összes hagyományai- i 
eleven s közvetlen hordozója: 1 
a király. A korona körül 
nagy, szent, igazságos kirá
lyaink emlékéből dicssugár 
fűződik, de a legragyogóbb 
fénysugár az első apostoli 
király: szent István emléke. | 
Az első apostoli király s a 

többi dicső utód él a koro
nás királyban, azért aki a 
fölkent király ellen lazad, 
ellenük támad . . .

— S honnan a zászló? 
A zászló a nemzet szivéből 
kinövő rúd, melynek hegyén 
érzelmei színekben feslenek 
ki. Azt nem határozták meg 
nemzetközi kongresszusok, 
az lett, az nőtt, a nép szi
véből nőtt. A mi zászlónk 
is hitünk, reményünk és sze
retetünk színeiben játszik.

— S honnan a magyar 
történelem legkimagaslóbb 
gondolata ? A mi nagy és 
fönséges van a magyar nép 
életén, az mind a keresztény
ség gondolatainak átverő- 
dése. Maga a nép vértanú
nép : a török, tatár s a ke
reszténység vértanúja . . . E 
vérző népnek első segítője 
s folytonos gondozója a kath. 
Egyháznak feje: a pápa volt. 
E népnek legnagyobb fiai jó 
keresztények . . .

— Vájjon elszakadhatunk-e 
szent emlékektől: a koroná
tól, tróntól s hazától ? Vájjon 
a temető emlékei ezek, mely 
alatt erőien, letűnt múlt pi
hen ?! Nem, nem halvány 
emlékezet tükröződik a ke
resztény régi Magyarország 
eszményképeiről, hanem a 
lelkesülés, az együttérzés 
villamosfolyama árad belő
lük szivünkbe. Az a múlt 
bennünk jelen, az az emlék 
bennünk valóság, hitünkben, 
lelkesedésünkben testet ölt, 
küzd, fárad, dolgozik tovább. 
A szent korona keresztjét 
tovább ne görbítsük s a 
szent Jobb műveit ádáz kéz
zel le ne törjük, mert az 
apostoli királyság a nagy 
magyar egység egyetlen biz
tosítéka. Ezt a biztosítékot 
szentnek tekintsük s ne fe
ledjük, hogy a szent ko
rona és az apostoli királyság 
a keresztény gondolattal a 
legszorosabb összefüggésben 
van . . .

(Vége.)
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A képviselőtestületi 
választások előtt.

A napokban kiűzik a képviselő
testületi tag választásokat. — Meg
hirdették a tisztviselői állásokat, 
f. hó 19-ig adandók be a pályá

zati kérvények.
Mohács élete a héten er for

duló ponthoz Legjobb forrásból 
vett értesülésünk szerint valószí
nűleg meg a jövő bet folyamán 
meg lesznek tartva a képviselő
testületi tag választások Az ere
deti terv szerint f hó 22-ére volt 
a választási határnap kitűzve, 
azonban tekintve, hogy ezen a 
napon több közeli helyen vásár 
lesz, az iparosok és a vásározók 
kérelmére ezt a napot elejtettek 
és valószinüleg vagy 17-en, vagy 
19-en lesznek a választások meg
tartva.

Az uj város tisztviselői állásaira 
az alispán már az elmúlt héten 
hirdette meg a pályázatot, azzal, 
hogy a kérvények f. hó 19 ig 
adandók be. Az uj képviselőtes
tület tehat niegvalasztasa után 
pár nappal összeülhet mint tiszt
újító szék a tisztviselői állások 
betöltésere.

A választások iránt nagy az 
érdeklődés, de egyébként minden 
csendes. A korteskedesek még 
nem kezdődtek meg és éles har
cokra nincs is kilátás, mert a va
rosban altaiaban

a Keresztény Városi Párt 
feltétlenül abszolút győzel

mére számítanak.
A Keresztény Városi Part a 

kiszivárgott hirek szerint olyan 
lisztaval megy a küzdelembe, a 
melyből

világosan kitűnik, hogy 
semmi politikai célja a 
jelöltekkel nincsen, azokat 
teljesen pártatlanul, az 
egyéni érdemre való tekin

tettel állította össze.
A jelölések ily elintézését csak I 

örömmel vehetjük tudomásul, mert 
a poiitikai szemüveg sutbadobá- i 
sara soha es sehol oly szükség . 
nem volt, mint ma Mohácson.

IRODALOM.
I

<A vadvirágos Mecsek alján* 
címmel, Sárosi Várady Ferenc, 
varmegyénk aranytollu nyug, fő
levéltárnoka közel 200 oldalas 
könyvet adott ki. — A hazafias i 
versekben az önkéntes száműze
tésben elő kiváló iro lelkének 
panaszos húrjai pendülnek meg, 
szükebb hazaja: Pécs és Bara
nyának a megszállás alatt szen
vedett keserveit sírván.

A kötet végén egy * Renegát* 
című egyfelvonasos verses színmű 
van elhelyezve, melynek meséje j 
Pécsett, a felszabadulás napjan ját
szik. Ezenkívül <Forgószelek* cím
mel egy elbeszeléskötetet is ad | 
ki, mely szintén jobbara helyi 
vonatkozású dolgokkal foglalkozik. 
A kei könyv előfizetési ara egy ütt 
160 ezer papirkorona es megren
delhető kiadóhivatalunkban, Pé
csett Taizs József üzletében és 
végül a szerzőnél Budapest, X-ik 
kerület, Pongrac-ut 17., F 9—2.

A mi Várady Ferencünk Írásait 
bizonyosan szeretetteljes érdeklő
déssel fogadja közönségünk.

T.\ RCA
Tata tája.

A „Mohácsi Hirlap“ eredeti tárcája.

(Folytatás.)

Gerlebugásos ősvadon, az Is
ten által is arra teremtve, hogy 
pajkos kóboldok által szőtt vé
letlenek diszkrét rejteke legyen.

A vén Peterdi háza már nem 
áll, de a hely, az még ugyanaz, 
hol: «. . . Rezzent kézből kis 
pillangó elszólt — S a lány rab 
lett szép szem sugaránál...* 
Óh! szerelem, te üdvözítő és 
kárhozatba döntő szerelem, hogy 
te ide is, a zugó rengetegek rej
telmes mélyibe is megtalálod az 
utat és egyhelyen tündérkasté
lyokat építesz, máshelyen kuny
hókat rombolsz !

Itt is feldúltál egy csendes 
boldog fészket, melyről azt 
mondta a honnak hű fia:
•Jobb nekünk a Vértes vadonában, 
Kis tanyánk ott nyugodalmat ád . . .»

És itt temette el szép Ilonka 
leik *nek keservét. Vadvirágok 
közt borong jeltelen sírja fölött 
bús emlékezetem, csak a szellő 
suttogását hallom . , .:

. . . Hervadása liliomhullás volt 
Ártatlanság képe s bánaté . . .

A tűzhely mellett.

Egy kicsit restellem, de meg 
kell vallanom, hogy bár még oly 
érdekes bányavidéken voltam is, 
az aknába való leszállás izgal
mait aligha birta volna meg ideg
zetem és éppen azért a kínálkozó 
alkalom dacára sem kockáztattam 
meg azt. Szégyenszemre be kell 
vallanom, hogy minden a mi a 
pincénél mélyebb, szédít. Még a 
képzeletet sem szabad saját szár
nyalására bocsájtanom. Érre egy 
eset emlékeztet, melynek érzése 
elől még ma is menekülök, ha 
eszembe jut. Fácánkerten ültünk 
együtt a tágas ebédlőben vacso
ránál s a kocsizással, bolyongás
sal töltött nap emlékeit idézget
tük. Vadölő is ott volt családjá
val s Professor Karakter is, a 
tatai főgimnázium tudós tanára. 
Valaki említésbe hozta a rókát, , 
melyet ott a síkvölgyi puszta 
alatt, a homokbányában láttunk 
a napsütötte fövenyen holtan 
feküdni. Nagyon érdekes, soha 
nem látott s valószinüleg nem 
is minden bányavidéken űzött 
gyakorlat az, hogy a kimerített 
aknaüregeket befövenyeiik. Ter
mészetes is, hogy a I10I ehhez 
a talajviszonyok elegendő fövenyt 
nem adnak, ott ez a nrocessus 
nem is gyakorolható. Tata táján 
azonban láttam ezt a tatabányai 
bányatelep fölötti részekben is, 
meg itt Sikvölgyön is, a hol 
óriási sivár futóhomok területek 
toronymagasságnyi mélységben 
ágyalódnak az agyag alaptalajba. 
Itt aztán valahogyan léket fúrnak 
az aknaüregig, nagy centrifugális 
szivattyúval deréknyi vastag viz- 
sugarat töveinek a homokhegy 
alá, mely aztán a fövenyt a léken 
át belemossa az aknaürbe és ez
zel a beomlás veszélyét elhárít
ják. Ez a szegény róka koma 
valahogy élve e, holtan-e bele- 1 
került a szivattyú csövébe, az 
pökle ki oda a napfényes po

rondra, honnan majd lassan el 
fog indulni a nagy-nagy homok
óra áramával a lékhez, melyen 
belesodródik a rettenetes mély
ségbe, hogy többet soha-soha 
napfényre ne kerüljön.

Nekem felidéződött emlékem
ben a kép, a mint a szomjas 
kvarchomok rohant a vizárral a 
lék t'e'é, hogy ott a feneketlen 
mélységbe temetkezzék, a kit, 
vagy a mit ez a homokáradat 
magával ragad, azt menthetetle
nül viszi le le a feneketlen űr
be ... és ez a képzelet oly iszo
nyattal ült a telkemre, hogy hom
lokomat kiverte az izadtság, a 
füleim csengtek s éreztem, hogy 
közel vagyok hozzá, hogy leszé
düljek a székről.

Szerencsémre e pillanatban 
Vadölő lépett a székem mögé és 
súgva mondja a fülembe:

Te! az éjjeli őr jelenti, 
hogy a kacsák nagyszerűen húz
nak a halfogó alatti ingoványra ... 
gyere . . .

Engem nem lehetne az éjnek 
semelyik órájában vadászathoz 
hívni eredménytelenül, most meg 
éppen jókor jött a hívás, termé
szetes tehát, hogy mindkettőnk
nek csak egy gondolatunk volt: 
föltünés nélkül megléphetni.

Pár perc és lent voltunk a sá
ros ingovány közepét átszelő 
sáncárok partján, ügyet se vetve 
rá, hogy a bőséges esti harmat 
térdig latyakossá tette hevenyé
ben át nem cserélt ruhánkat.

Isteni csend. A telehold széles 
. mosolygással nézett le ránk a 
I csillagos égről. Egy csökött fűzfa 

mögött foglaltam állást és sze
mem a délnyugati égboltot fi
gyelte, mely irányból a húzás 
jött. Apró csörgőkacsák egyesleg 
suhogtak el a nesztelen esti 
csendben, de már távolról hal
lani lehetett a gácsér mélyhangu 
sápogását. Kialudt a pipa a szám
ban, mire egész szunyogfelhő 
rohant meg, de álltam rendület
lenül, csak az bántott módfelett, 
hogy a hátam mögött a kanális 
vizében folyton csobogott va
lami, nyilván egy vidrakölyök 
játszotta apró játékait a méla 
holdvilágnál. De csakhamar meg
kezdődött a mulatság:

— Jönnek a tőkék ... — a 
hogy Vadölő mondta — s vígan 
szólt a puska.

Az uradalmi bognár inasai 
másnap hajnalban egy zsák ka
csát szedtek ki a kákás zsom- 
békok közül.

Haza felé.

Most itt ülök egy budapesti 
bérkocsi fakult ülésén. Nem me
rek egészen elhelyezkedni, csak 
úgy félig ülve, félig állva. Irtó
zom a gondolattól, hogy ugyan
ebben a kocsiban tán fél óra 
előtt valami fertőzőkóros bete
get szállítottak a kórházba. A 
Kőrútról a Rákóczy-utra fordult 
be a kocsim.

(Vége kör.)

Az utcasöprés.
Nagy, nehéz vajúdással 

csak megszűnik ez a kétlaki L 
lapot, mely olyan, mint a sem 
fu, sem fa, se nagyközség , 
rendezett tanácsú város. Még J 
Ián a hónap folyamán megszü 
nik és ezért mi ezen instancián 
kát nem is az érdemes el<51jár/ 
Sághoz intézzük már, hanem = 
közállapotaink javulásának bizto- 
sitékához: az ál lám rendőrséghez

Százszor tettük már e lap0^ 
I hasábjain szóvá, hogy az utca, 

söprését a város ne a délelőtt 
órákban, hanem a hajnali, va v 

1 késő esti órákban végeztesse 
Szavunk a pusztába kiáltó szava 

' volt, százegyedszer e kérelmün
ket már az államrendőrségre 
adresszáljuk.

Nem élünk hivatkozással a fő. 
városra, hol a söprógépek is éj
szakának idején dolgoznak, csalt 
a járó-kelőket tessék megkér
dezni, hogy elviselhető állapot-e 
az, a mi Mohácson történik.

A múlt hét szombatján egv 
Király-utcai üzletben tartózkod
tunk délelőtt 9-10 óra táján. Az 
üzletnek hátsó, az udvar felé eső 
ajtaja nyitva volt. (Istenein! ’iszen 
nyár van még és egyebe sincs 
az embernek már ingyért, mint 
a szabad levegő.)

Egyszer egy vevő jön az üz
letbe, minek következtében ter
mészetesen légvonat támadt s 
abban a pillanatban a nyitott 
ajtón át förtelmes porfelhő csa
pott az üzletbe rongyot, szalmát, 
papírdarabot hozva magával. Az 
emberek szeme-szája menten tele 
lett az utca piszkával, mely min
den bacillus és miazma bérmen
tes hordozója. A szolgák és al
kalmazottak rögtön a törlőron
gyok után kapkodtak, hogy egy 
meddő munkát végezzenek, tudja 
Isten hányadszor aznap márpe
dig teljesen hiába, mert ott kint 
az utcán Matyi dirigálására most 
9 és 10 óra közt végzi hadgya
korlatait az utcaseprő gárda.

És kérem igy van ez nemcsak 
az üzlethelyiségekben, igy van ez 
a privát lakásokban, irodákban, 
műhelyekben, vendéglőkben és 
patikákban egyformán.

Százszor kértük e tárgyban 
már az elöljáróságot és egyetlen 
esetben sem volt az elöljáróság
ban annyi jóakatat, hogy legalább 
őszintén útbaigazított volna ben
nünket: azt mondta volna, hogy 
forduljunk a Matyihoz . . .

Tízszer, harmincszor, hetven
szer, százszor kértük abban a 
reményben, hogy az elöljáróság 
csak megérti, hogy ez a munka 
helytelen is, haszontalan is.

Hja! persze ha tudtuk volna, 
hogy a Matyinak kell szólni, az 
más, annak megmondtuk volna, 
hogy lássa Mátyás gazda! ma
guk délelőtt söpörnek, a mikor 
például szerda és szombati na
pokon 7—8 óra felé megindul a 

I hetivásárra jövő vidéki kocsik 
| felvonulása. Hát mondja, lehet 

ott becsületesen söpörni, a hói 
■ a kocsik végtelen sora zavarja a 
' munkát? De nem ebben van* 

maguk munkájának céltalansága, 
hanem abban, hogy az a jóltar
tott szajki, babarci, liptódi széles* 
faru németló sokat piszkit, oda 
is piszkit, a hol maguk már a* 
söpörtek s mikor délfelé a vidé
kiek visszamennek, megint pi$z‘

H
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,7 egész utcán végig piszkit. 
S ; ehhez nem kell okos varos, 
gazoltnak hogy ezt
a <se ezt Darwinnak akar- 

ősapja is megérthetné, 
Jogv hiábavaló munkát vé- 
.Tt’tu kai. . ,
g Fzuttai már Matyival nem ve
rődünk, hanem a Tek. Rendor- 
JLamsághoz fordulunk s ker- 

h0 V ezt a lehetetlen rossz 
^K^t'ezt az eléggé meg nem 
^h-.to abuzubt szüntesse meg 

vezessen be az utcasöprés 
terén célszerűbb és a nagyköz- 
te£ érdekeit, a közegészségügy 
a' ... is kevésbbé tendáló gya
korlatot.

A kapitány és a taná
csos afférja.

Érdekes eset történt a múlt 
berekben Sopronban. A soproni 
rendőrség élére az uj főnököt 
várták, amikor a rendőrkapitány 
egv szép, hangulatos nyári estén 
nagy vigasságot rendezett az 
egyik ottani nagyvendéglőben. 
Szólt a zene, csengett a pohár, 
palackokban folyt a bor s a mu
lató kompániának leghangosabb, 
egiókedvübb tagja maga a tem
peramentumos, fiatal, hirtelen- 
szcke rendőrkapitány volt.

Éjfél fe e járhatott az idő, ami
kor a vendéglőheiyiségbe kicsi 
kézitáskával, szürke polgári ru
hás. középkorú ur állított be. 
Szerrmel.áthatóan fáradt volt, 
r nt aki hosszabb útról jön. 
Szerényen helyet foglalt a mu
latótól legtávolabb eső fehér
aszta rál es vacsorát rende t. Alig 
fogott az elfogyasztásához, ami
kor üzenettel lépett hozzá a 
pincér:

— Kérem, uraságodat, a rendőr
kapitány ur parancsára szíves
kedjék elhagyni a helyiséget.

A szürke civil ur faradtan szét
tekintett a vendéglőben. Csak 
most vette észre, hogy a mula
tozik között rendőrtiszt is van. 
Sze. den vaiaszolt a pincérnek:

— Mondja meg kérem a ka
pitány urnák, hogy még nincs 
záróra.

A pincér alig távozott el, már 
is jött vissza:

— A kapitány ur azt kívánja, 
hogy rögtön távozzék.

— Mondom, hogy nincs még 
záróra nem megyek!

Nem telt el félperc ettől az 
zeneitől, előre szegezett fejjel, 

haragít vörösre vált arccal, lassú 
ékkel jött a kapitány. Szik

szó szemekkel végignézte az 
idegent, dobbantott a lábával s 
m^sze csengő hangon kiáltott 
* Dugodtan vacsorazó idegenre:

— X Y rendőrkapitány va
gyok parancsolom, hogy rögtön 
^karodjék a vendéglőből!

A civilruhás ur ritka léleknyu- 
p '-Tmal mérte végig a berzen
kedő kapitányt. Még a falatot se 
vet:e t. a szájától, úgy mondta 
csendesen, de mindent leszerelő 
energiává; hangjában:

— N N. rendőrtanácsos va- 
az itteni kapitányság uj 

'ezetője. Nem takarodom, mert 
^ég nincs zaróra . . .

A kapitány kővémeredten né- 
2t’t Uj főnökére, akit nem ismert, 
5' akit vart s akiről azt hitte, 

fényes uniformisban fog 
L. székhelyére bevonulni. Ami-

kor magához tért, halálsápaGtan 
feszesen tisztelgett, aztán - ő 
hagyta el sietve a helyiséget.

T zt noncneVelés.
A modern kor, a haladás egyik 

terméke az 1922. évi XII. t.-c. az 
uj ipartörvény, amely az ipar fej
lesztését főleg abban keresi, hogy 
az ipar üzésére jóltanult iparoso
kat neveljen. E törvény az egyéb
ként szűk keretek között felölel 
mindent, a mit a cél elérésére 
szükségesnek tartunk. Természe
tesen, maga a törvény csak az 
irányelveket tárgyalja, a részlet
kérdésekkel már e tárgyban ki
adott több miniszteri rendelet, a 
végrehajtási utasítások foglal
koznak.

Az 1922. évi XII. t.-c. 118. §-a 
alapján nyert felhatalmazás foly
tán a legutóbbi időben a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a 
kereskedelemügyi miniszterrel 
egyetértőén adta ki a 60 000 1924. 
számú rendeletét az iparostanonc- 
iskolák szervezetére és tantervére 
vonatkozólag. Ezen végrehatási 
utasítás célja, hogy a gyakorlati 
tudást a szellemi tudással kiegé
szítse, a tanulóknak erkölcsi élet
fejlesztését is emelje.

Ezen utasítás amig egyrészt a 
régi elveket szélesebb alapokra 
fekteti, másrészt több, a kor igé
nyeinek megfelelő újítást létesít.

A törvény és ennek alapján a 
végrehajtási utasítás is szigorú 
kötelességévé teszi a tanoncok- 
nak a tanidő alatt az iskolába 
járást és ennek pontos látoga
tásáért elsősorban is a munka
adót teszi felelőssé és csak azon 
esetben felelős a törvényes kép
viselő, ha a tanonc a törvényes 
képviselőjénél lakik. Az iskola
látogatás már a próba dő tartama 
alatt is kötelező, miért is a mun
kaadó a tanonc tényleges alkal
mazásba vételének napjától szá
mított 3 napon belül köteles a 
tanoncot az intézetbe beíratni és 
az iskolába járatni. Iskolamulasz
tás esetén a mulasztás okául 
csak ténylegesen elfogadható 
okok vehetők számításba, azon 
a címen azonban, hogy a tanonc 
bizonyos ideig vidéken dolgozik, 
vagy országos vásárra megy; az 
igazolás csak akkor vehető figye
lembe, ha a távolmaradásra a 
munkaadó az igazgatónak e’őze- 
tes engedélyét kikérte. Ugyan
csak mulasztott órák igazolásául 
nem szolgálhat a sürgős mun
kák végzése, mert ezen esetben 
is legfeljebb egyes órákról adhat 
az igazgató előzetes kérelemre 
felmentést.

Nagy súlyt fektet a miniszteri 
rendelet főleg a tanoncoknak er
kölcsi nevelésére, miért is meg
kívánja, hogy egyes felekezetek
hez tartozó tanoncok megfelelő 
hitoktatásban részesüljenek és 
kötelezővé teszi a tanoncoknak 
az istentisztelet látogatását is.

Az utasítás további részeiben 
részletesen tárgyalja az egyes is
koláknak felállítását, a felügyelő 
bizottságnak működését, tanter

vet, a tanítók alkalmazását és 
kötelezettségeiket.

A törvény intenciója tehát 
szép és helyes, a cél elérése 
azonban ténylegesen csak akkor 
történhetik meg, ha az iparosok 
annak szellemet teljesen átérezve, 
a törvényben efektetett kötele
zettségeiknek eleget tesznek és 
tanoncaikat a kötelezettségeik 
betartására szintén rákényszerítik.

— A föhercegi pár Mohácson. 
Folyó ho 9-en reggel 8 órakor a 
MFTR „Sas* nevű gyönyörű hajó
ján .\ ohácsra érkezett Frigyes 
főherceg es Izabella főherceg
asszony és Albrecht kir. herceg, 
Gabriella főhercegnő, Salm-Salm 
főhercegnő es leánya Izabella 
hercegnő és kíséretük. A hajó
állomáson tisztelgésükre megjelen
tek : Vozáb allamrendőrségi taná
csos, üraef sorhajókapitány. Né
met Karoly főszolgabíró, Szász 
csendőr tiszthelyettes. A főhercegi 
pár lekötelező nyájassággal fogadta 
a tisztelgéseket, a szokott leeresz
kedő kedvesseggel intéztek az urak 
mindegyikéhez pár szót, aztán 
csónakba ülve folytattak útjukat 
a vadászterület fele.

— József főherceg tihanyi 
háziúr lesz. József főh rceg mi
után kistapolcsam i birtokába a 
cselakok ültek be, kénytelen a 
nyarat is a fővarosban tölteni 
csaladjával. A legnépszerűbb fő
herceg nem is kívánkozik a hatá
rokon túlra, sőt mindig beljebb az 
ország szivébe es a magyar nép 
szivébe. Ezért legutóbb elhatá
rozta, hogy a festői Balaton leg
szebb pontján : Tihanyban kastélyt 
építtet s a marat ott fogja tölteni. 
A nemes főherceg elhatarozasa a 
legszebb es bizonyara örömet, meg
nyugvást fog kiváltani csonka 
Magyarországon a leikekböi. A kir. 
főherceg nemcsak a tihanyi vissz
hangot fogja megtalálni, hanem a 
nemzet lelkenek visszhangját is.

— TanttÓK elöl-ptetese. A 
vallas- es közoktatásügyi m. kir. 
miniszter rendelete most jelent 
meg, melyben a vármegye terü
leterői 55 tanítót a \TI-ik fizetési 
osztályba léptét elő. A mohácsi 
járásból e ek között a következők 
vannak: Heigl Lipót Versend, 
Czehmann János Ráctöttös, Frank 
Maria Mohács, Erőss József Mo
hács. Hábel Ignác Liptód, Obiigán 
Maria Lanycsók es Ungár Géza 
DunaszekcsŐ. Igaz, hogy mind
ezek egy negyed évszázadot meg
haladó munkát tudnak maguk 
mögött a legértékesebb es legne 
hezebb közszolgálati tenysedesben, 
mégis jóleső erzessel töltheti el 
őket es bennük az egesz tanitói 
kart, hogy faradságuk méltányolva 
lesz, mert a Vll-ik fizetési osztály 
mar elég szép es nélkülözés ment 
helyzetet biztosi; a nyugalmazott 
aüapotban is.

— Evangélikus istentisztelet. 
Vasarnap, szept . 4-en délelőtt 
11 órakor az allami polgári isko
lában magyar és nemet nyelven 
evangélikus istentiszte.et s utana 
közgy ülést tart lóértesí Zoitan 
magyarbólyi evang. lelkész.

— Halálozás. Szeptember 7-en 
életének 62-ik évében Mohácson 
elhalt Feil Flórián szabómester. 
8-ikan temettek számos ismerő
seinek meleg részvété mellett.

Szeptember 9-en 50 eves korá
ban elhalt Bab.ircz község egyik 
legtekintelyesebb polgára Dittrich 
József, kiben Mayer Vilmos mo
hácsi mészáros mester apósát 
gyászolja. Szept 1 l en temették, 
amidőn egesz Babarcz község állt 
végtisztességadó gyászban ko
porsója körül.

— A villanyi hösöx ünnepe. 
Nagy ünnepség kereteben folyt 
le műit vasarnap, szept. 7-én Vil
lanyon a világháborúban hősi ha
lált halt 84 hős emlékere emelt 
szobormű leleplezése. Őfőmeltó- 
saga a kormányzó képviseletében 
bádoki Soós Károly altábornagy, 
a varmegye részéről Fischer Béla 
várni, főjegyző jelentek meg A 
katonaság részéről Schmidt Gyula 
ezredes, vitéz Alszászy Károly, 
Hoffer K, Cretlier Ferenc őr
nagyok, vitéz Pallay Rezső ’.i ezi 
szekkapitany és Lá >zló főhad. agy, 
a diszszakasz parancsnoka vittek 
reszt es emeltek megjelents ikkel 
a nap jelentőségé. A nemzet
gyűlési képviselők közül ott lát
tuk a kerület képviselőjét: Wild 
Józsefet es Simon Jánost, a sik
lósi kerület képviselőjét. — Az 
állomáson a magas vendegeket 
dr. Szivér István főszolgabíró, 
Teleki Sándor szoborbizottsagi 
elnök nagyszámú közönség jelen- 
leteben fogadtak. A diadalkapunal 
Proksch Arthur ’ örjegyzö es 
Fischer Antal községi biró fogad
ták es Bartonicsek József mint 
cserkész-, Piánk József mint le
vente parancsnok jelentkeztek 
Soós altábornagy Öméltóságánál. 
A rendet a csendőrseggel egye
temben a „II. Rákóczy Ferenc* 
vijlányi cserkészcsapat tartotta 
fenn. Az ünnep tábori misevei 
kezdődött, melyet Berta tábori 
lelkész celebrált, mely alatt a 
katonazenekar uj karmesterük ve
zetése alatt régi, megható mise- 
es gvászenekeket játszott. Az ün
nepi beszedet Koch Ede c. kano
nok tartotta Teleki Sándor szo
borbizottsagi elnök beszéde után 
bádoki Soós Károly altábornagy 
az emelvényről markáns es kato
nás szavakban dicsérté a vérükét 
ontott, a déli végekről származott 
elesett hősök tetteit es az integer 
Magyarország megszerzesere buz
dította a közönségét. — Utána a 
Bartonicsek-fele szállodában nagy
számú felköszöntőkkei tarkított 
tarsasebéd volt, ezt a „11 Rakó- 
czy Ferenc “ villányi cserkész
csapat által előadott cserkesz szín
darabok és Gyeniss Vilmos káp
lán, valamint Prell György képei
déi növendék irredenta szavalatai 
követtek — A szobor Lauber 
László n ernök műve, a .Turul* 
madár művészi teivezete Nagy 
Mihály után az általunk is e 
szakmában kiválónak ismert Ro- 
meisz György pécs gyárosnál 
készült. — Íme az évtizedek előtt 
majdnem teljesen németajkú köz
ség lerótta kegyeletét az elesett 
hőséiért es ezzel bizonyítottak ta
lán legjobban, hogy a déli vege
ken r résen vannak' . . .

— Megszűnt az ebzárlat La
punk zártakor vettük az elöljá
róság telefonértesítését, hogy az 
ebzárlat 12-ikével megszűnt.
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— A Mohácsi II. Lajos Mu
zeum uj alapitó tagja lett 25.CXX) 
korona díjjal Major Károly.

— Adomány. A Szoc. Misszió
társulat anya- és csecsemő szak
osztályi munkájára dr Frey János 
apátplébános ur 200.000 l\'-t, a 
szegény gondozó szakosztálynak 
Erőss Józsefné úrnő 200.000 K-t 
küldött, amiért e helyen is ha as 
köszönetét mond az elnökség.

— A szent Ferenc rendiek 
budapest belvárosi templomának 
kapuján a következő felírás olvas
ható : „ Isten házának szentsége 
megköveteli, 
hívok oda 
jarjanak A 
ködes sérti 
jóizlést es

szent

nála

hogy a katholikus 
illedelmes öltözetben 
felig mezítelen öltöz- 
a szemeremerzetet, a 
romboló hatással van

a leikekre. Kérjük a templomunkba 
járó hölgyközönséget, hogv a hely 
szentsegenek megfelelő öltözetben 
jelenjen meg az Isten hazában. 
A botrányosán öltözködő hölgyek
nek a szent áldozást nem szol
gáltatjuk Ki." Ez a feis ólitás ná
lunk sem volna felesleges. Múlt 
vasárnap láttuk, hogy egy hölgy 
imáját végezni a templom hajójá
nak másik oldalára a szent Antal 
szobra alá haladt. Gazdag napfény 
ömlött be a templomablakokon es 
tisztán lehetett látni, hogy
Antal asketa arca eliorzult a lenge 
rokolya indiskrecióján.

Páncsits ékszerész a 
vásárolt tárgyaKba monogram
mot, évszámot díjmentesen 
vési.

— Szociáldemokrata képvi
selő Lányosokon. Folyó hó 10-én 
délelőtt Esztergályos János nemz 
gyűlési képviselő Fényes László 
pesti újságíró kíséretében — akit 
I isza István meggyilkolásával 
kapcsolatban sokat emlegettek — 
Lánycsókra érkezett, hogy' Hay 
János lanycsóki illetőségű több
szörös katonaszökevény, kommu
nista budapesti szabó által szen
zációnak előkészített, állítólagos 
hatósági túlkapásokat kivizsgálja 
es a leverne egyesület elten iazit- 
son. E célból felkeresték azokat, 
akiknek képzelt serelmeik voltak, 
kihallgatva őket jegyzeteket készí
tettek, majd annak megtörténte 
után a jegyzőségre mentek, ahol 
előadta Fényes László, az ő fen- 
hejazó modorával, hogy ő igaz
ságot tenni jött, a tanító, jegyző 
és a főszolgabíró zsarolásaival 
szemben, mely et azok ellen követ
tek el, akik respektálták a levente 
egyesület szabályait. Különben is ő 
— Fényes László — állítja, hogy 
a leventere semmi szükség sincsen 
es csak azért találták ki, hogy egy 
élhetetlen ember Karafiát Jenő 
álláshoz jusson. Nem kellenek a 
Leventék, mert ezekkel egy uj 
háborút készítenek elő és azzal, 
hogy egyesek vánkosát, kenyeret 
veszik el, rongy csendőrökkel és 
cigányokkal, csak az 1918 at ké
szítik elő. Ez Tisza István müveire 
emlékeztető erőszakos ténykedés, 
ez semmi egyéb, mint katonai ki
képzés. Magyarország ezer eszten
deig meg volt a leventék nélkül i 
és ezután is meg lesz. Fényes ki- | 
jelentette a jegyzői hivatalban, 
hogy ellene van a testnevelésnek 
es tollhegyére veszi, mert szerinte 
tévés es rossz nevelés az ifjúságot 
erkölcsre, hazafias szellemre ne
velni, a 1 8 éves legénykének igen 
is kell a korcsma és a lány. És 
mindehhez brávót integetett a 
törvény hozó testület egyik szélső

1

I

1

társa-
utcán

i

már kissé 
a szigeti 
elmaradt, 
szilvát s

séges tagja, aki ott volt és nem 
kis szerepet játszott az 1918-as 
sírások véres munkájánál, ügy 
latszik egy újabb fellángolás készül, 
a szegény kifosztott, megcsonkított 
magyar hon ellen.

— Koldusok. Mohács utcain 
elég szép számmal járnák koldu
sok, akik közül körülbelül 40 van 
nyilvántartva es ellátva koldulási 
engedélyivel. Ezeket az elöljáró
ság nemregiben összehivatta es 
megkérdezte, hajlandók e szegény
házi ellátás alá kerülni ? Érdekes 
es jellemző, hogy egy sem akadt, 
aki hajlandó lett volna a szegény
házba bevonulni, ahol pedig bár 
szerény, de tisztesseges ellátásban 
van részé. Az elüljáróság termé
szetesen erre a legszigorúbban 
fog eljárni a szabadságvágyó kol
dusokkal szemben és akit csak 
lehet, eltoloncol és eltilt a koldu
lástól. Mi a magunk részéről is 
a legszigorúbb eljárást kérjük ve
lük szemben. A szegényeknek a 
szegén) házban a helye. Akik arra 
tényleg rászorultak, odautasitan- 
dók, akik pedig nem, eltiltandók 
a kéregetéstől. A város és lakos
sága azt a néhány gondozottat 
köm .yen elláthatja esetleg 
dalmi segítséggel, de az 
aztán koldus ne iegyen.

— Behatás. A gazd. ismétlő 
iskolában a pótbeirás 1924. évi 
szeptember 14, 21. és 28 án a 
belv. róm. kath. elemi iskolában 
mindenkor d u. 2—4 óráig tör
ténik. A tanítást pedig jövőben 
vasárnapi napon nem lehet tar
tani, hanem csütörtökön és szom
baton délután tartjuk. Első óra 
október 2-án lesz délután 2—4-ig. 
Pápay János igazgató.

— - Gyilkosság a szigetben. 
Szkróbó Mátyás mohácsi (Barat- 
utca 276.) lakos szept. 7-en fiá
val a szőllőhegyről hazajővén, át
mentek a szigeti szállásukra, hogv 
a szilvát leszedjék A 
úgyis boros Szkróbó 
Szabó-féle korcsmánál 
Ha ezalatt leszedte a 
egv hasonkoru pajtásával kiszál
lítottak a Dunapartra, honnan a 
fiatal Szkróbó áthozta azt Mo
hácsra. a talicskát pedig a paj
tása visszatólta a tanyára, akit a 
fiatal Szkróbó megkért, hogy ki
sérje kissé figyelemmel az öreget, 
hogy rendesen etet e, mert kissé 
boros állapotban van. Az öreg 
Szkróbó este újból elment a 
Szabó féle korcsmába, honnan 
csak éjfél táján távozott. Hajnal
ban irtózatosan összeverve talál
ták meg egy diófa alatt. A kór
házba szállítottak, hol sérüléseibe 
belehalt. A nyomozó járőr lapunk 
zártakor még nem erkezett vissza, 
pedig a fáma az esethez többféle 
feltevéseket fűz. Jövő számunk
ban olvasóinkat a részletekről is 
fogjuk értesíthetni.

— A párbajmania. Nem tud
juk a véletlen szeszélyes évődése-e, 
a szedőszekrény csintalan kobold- 
jainak pajkos játéka-e, avagy a 
kérdés végleges, határozott és 
erélyes megoldását váró nagy 
kérdőjel-e az, de bizonyos, hogy 
egyik nagyon komoly laptársunk 
valamelyik legutóbbi szamában 
okos, tartalmas vezetőcikket olvas
tunk e címen: „A parbajmánia" 
és ugyanazon lap, ugyanazon 
szívnának, ugyanazon első oldalán, 
első hírnek azt olvassuk, hogy: 
Nagy Pál— Haller affér. Buda
pest szept. 6 Vitéz Nagy Pál

tábornok provokálta gróf Haller 
Jánost. A vezetőcikknek igaza volt, 
a jelzett kihívás (még pedig nem 
keringőre) tény. Ha jól emlékszünk 
e s'ázad első éveiben volt ugyan
csak nagy társadalmi nekilendülés 
a parbaj ellen. Kormánykörökben, 
társadalmi egyesületekben 
ankétezés folyt e kórság 
mely ankétezések azonban, hogy 
csak a párbajellenes ligák 
szervezéséig jutottak el,

I legfrappansabb 
hogy amikor a párbajeilenes moz
galom heroldjai a legteljesebb 

j tüdőből fújták harsonáikat, e je- 
richói zajt is elnyomta a vivókard 
csattogása, mert egyik budapesti 
vívóteremben akkor merte össze 
kardját Magyarorszag két első
rangú közjogasza, politikai köz
életünk két portentuma : Polónyi 
Géza es Wekerle Sándor es nem 
assout vívtak. Már most hat a 
közönséges halandó mihez igazod
jék ? Ha a honvédelmi miniszter 
ma sem akarna katonát látni, ha 
a coelibatust hirdető zágrábi ersek 
házasodna, ha a magyar aliam- 
eszme esküdt ellensége : Masaryk 
magyar irredenta nótákat fújna 
Prágában, nem állhatnánk tájéko- 
zatlanabbul, mint az adott esetek 
után a parbaj jogosultsága, alkal
mazhatósága kérdésében ma ál unk.
- Apró hírek. A volt 23-as 

bácskai gyal. ezred volt tisztjei 
és legénységéből a meg életben 
levők szeptember 28 ikan János
halmán ezredtalálkozót rendeznek.
— Erczkövy, a mohácsi Elektra 
előadások után Bajara vonult be 
Halmi társulatához, hol a napok
ban a Vén gazemberben lépett fel.
— A szekszárdi katholikus nagy
gyűlésen a megnyitó Veni Sanctét 
Zichy Gyula gróf apostoli admi- 
nistrator intonalta, ki vasárnap a 
belvárosi templomban a nagymisét 
is pontifikáita. A nagygy ülésnek 
P. Bóhle Kornél volt a legkiválóbb 
szónoka, akit tüntetőleg ünnepelt 
is a közönség. — Apponyl Albert 
gróf Genfben tartott beszéde nagy 
hatást keltett. Apponyit még a 
francia Bourgeois is megtapsolta.
— A zalavölgyi vasút egyik vo
natát úgy megterheltek Balaton- 
szentgyörgyön, hogy a sármelléki 
emelkedőn nem bírta a mozdony 
felvinni. Darabokra szakgatták a 
vonatot és részletekben vontatta 
fel a mozdony. — A pusztulás 
veszedelme fenyegeti az ország 
mohos műemlékeit. A kereskedelmi 
miniszter sorra adja az engedé
lyeket gyönyörű hegyeink bazalt 
anyagának siklópályán való kiter
melésére. A hegyek igy lehordat- 
nak s a rajtuk volt váromladékok 
is eltűnnek.

— A bornak újabb érték
határa. A pénzügyminiszter a 
íényüzési adó alá nem eső belföldi 
bornak értékhatárát 25 ezer, a 
palackokban eladott belföldi borét 
pedig, a palackok arát is bele
számítva 30 ezer koronában álla
pította meg.

— A megkoppasztott liba. 
A cseh néppárti „Lidove Listy“- 
ben „Vigyázat !“ cim alatt kínos 
feltűnést keltő cikk jelent meg. 
A cikk szerint a cseh allamban 
veszedelmes mértekben szaporod
nak a kommunisták. A kommu
nista újoncok túlnyomó részben 
a tisztviselők soraiból kerülnek ki, 
mert a kormány kizárólag a tiszt
viselők bőrere takarékoskodik. A 
kormány milliókat dobál ki, holmi

sűrű
ellen,

tneg- 
annak 

bizonyítéka az,

1

regi kastélyok restaurálására »„,■ 
lekoszlopokra, a sok pénzű® 
panama mellett es közben Pey 
az állam marad a megkopna.? 
tott liba. pasz'

— Nagyobb lesz a zsemly.
A polgármester a városi kö?BVí 
lésen T. J indítványa 
elismerte, hogy a zsemlyék f01. 
Ionosán kisebbednek, még akkí 
is, ha a búza ara csökken. 
ígérte a polgármester, hogy me' 
figyelés tárgyává teszi a dóig!' 
es szükség eseten, amennyire a- 
hatáskörébe tartozik, közbe is f0 
lépni. A polgármester ezt 
ígérte — Zalaegerszegen.

A mi polgármesterünk kétség, 
telenül szintén magáévá teszi ez; 
a dolgot — amenny ire hatáskörébe 
tartozik, — amennyiben pedig ne® 
tartozik útba fog bennünket igaz;, 
tani, hogy kinek a hatáskörébe 
tartozik, mert hát a zsemlye olyan 
kenyérfele dolog, tehát kell, hogy 
valakinek a hatáskörébe tartozzék 
s mert mindenfele dolog valakinek 
a hatáskörebe tartozik, a közélel- 
mezés eo ipso kell, hogy valaki
nek a hatáskörébe tartozzék, az 
a valaki pedig tudni fogja, hogy 
a zsemlyeeves valamikor luxus 
volt, de ma csak az eszik zsem
lyét kinek nem jut kenyérre.

— A magyar bornak nem 
kell cégér, csak vissza visszatér 
ahhoz minden jóbaratunk, ellen
ségünk egyaránt. Az osztrák só
gor, ha arra nézve kissé verseny
képes iesz az olasz bor, átkacsint 
a szomszédba, de holt bizonyos, 
hogy csakhamar visszakullog, mert 
kedvérevaló, jóízű, természetes 
bort csak Magyarországon talál. 
Szeptember elsején 40 osztrák 
bortermelő jött Villányba, hogy 
az itteni szőllő- és pincekezelést 
tanulmányozza. A hatóságok és 
a község is magyaros vendegsze- 
retettel fogadta őket. — Végig
kalauzoltak a társaságot Villány 
óriási és gyönyörű szőllőiben, este 
aztán Teleki kormányfőtanácsos 
a Hűmmel-féle vendéglőben va
csorán latta vendégül a társaságot.

— Egyszerit igazságok cím
mel most jelent meg a „Közér
dekű Levelek" első évfolyamának 
külön köteles kiadása. Az „Egy
szerű igazságok" a mai idők leg
nagyobb, legfontosabb és legége
tőbb kérdésével a szociális kérdés
sel foglalkozik. Nem a nagyképü 
tudományosság magas lovára ülve, 
de mindenki által megérthető mó
don tárgyalja ezt a nagy kérdést. 
Érdekes és élvezetes olvasmány 
úgy a legegyszerűbb, mint a leg
magasabb műveltségű egyének 
részére. Meg nem cáfolható „egy
szerű igazságok" alapján mutatja 
ki a Marx-féle kommunista elvek 
tarthatatlanságát, ösmerteti a kom
munisták táborának szervezetét, 
a testvéri viszonyt a kommunisták 
két fő agazata : a szociáldemok
raták és bolsevisták között s le
leplezi a munkások vezetőiül ma
gukat feltolókat, mint azok igazi 
kizsakmányolóit. Az „Egyszerű 
igazságok" amellett, hogy élveze
tes olvasmány, nélkülözhetetlen 
kézikönyv minden politikusnak, 
közigazgatási tisztviselőnek " és 
mindenkinek, akit a munkáskérdt'S 
vagy a társadalomtudomány ér
dekel. Tanulságos és hasznos ol 
vasinány úgy munkásnak, mint 
munkaadónak, „proletárénak csak 
úgy, mint ,burzsuj"-nak Kapható 
minden könyvkereskedésben és
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i János könyvnyomdájában 
í iarest, 11! . Zsigmond-utca 36 , 

pekanyonként 80 aranyfillerert. 
v erdekes műből szemelvényeket 

. k lapunkban közölni.
2 FIGYELEM! Ha 

részletre olcsón és jó! 
akar vásárolni, ugv for
duljon bizalommal a 
slER>l TESTVÉREK ro- 
fös- és divatáru üzletébe. 
' , A kedvelt és mindig- be- 
. ált Cleopatra-créme, púder és 

békebeli minőségben 
vE/TZEK EMIL drogériájában 
kaphatók*

Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. evi szept. hó 5 tői 
; <4 szept. hó 12-ig. Születések : 
h'tzs Ferenc, Gyurek Mátyás, 

Marton Mária Íren Erzsébet, Boda 
Ferenc, Trupanics Rozália, Száj- ■ 

Maria. Házasságkötések: 
Ezn.ann Ferenc es Auth Borbála, ! 
,aspar Kálmán Géza és Pap Anna, 

Mac cs József es Viaics Karolin. 
Halálozások: Feil Flórian 62 
eves, Lukacz Áron 78 éves, 
Szkrobó Mátyás 53 éves, özv. 
Gyúrok Petemé 73 éves.

Kaposvári MÁV T. E.— Mo
hácsi Levente T. E. 4 : 1 (0 ; 1). 
Biró: Griinbaum. Az első félidő
ben dacára az erős kaposvári 
fölénynek, a Levente vezet egy 
góllal. A második félidőben pe
dig, mikor élvezetes és erős küz
delem folyik mindkét részről, a 
rutinirozottabb Máv. négy gólt 
lő, melyet a Levente dacára an
nak, hogy sokat támad, nem tud 
egalizálni.

A biró sípjelére Kaposvár kezd 
és teljesen a Levente kapu elé 
nyomul. Korner komért követ és 
a gól csak hajszálakon függ. De 
ugylátszik ebben a félidőben a 
Levente mellett a szerencse. A 
védelemnek egy igen vaskos hi
bája, hogy László, a mindig 
becket játszó Puppi helyett 
becket játszik és mindkettőnek 
szokatlan az uj poszt. Mégis a 
félidő közepe táján a Levente 
■tifut és Kiss szépen iveit be
adását Haffner tiszta helyzetből 
1 kapu fölé emeli. A kaposiak 
újabb támadására Kiss mégegy- 
szer lefut és ideális centerét 
Vattay védhetetlenül a kaposvári 
bálóba teszi.

á második félidőben László 
hlyére megy és ez teljesen meg
változtatja a játék képét. Csatár
sorunk sokat támad, de a kapu 
e|ött mindent elront. Kaposvár a 
Dalösszekötő révén hamarosan 
Ket gólt lő, majd a harmadik és 
negyedik is becsúszik és a Le
vente dacára annak, hogy a két 
’ZdsŐ és László szebbnél-szebb 
Abdákkal tömik a belsőket, nem 
cPes a második gólt belőni.

László olyan játékot mutatott, 
jD’b'cnt még nem játszott, sőt 
' °bácsi pályán még nagyon rit- 

-n játszott igy valaki. A me- 
ony legjobb embere volt. Kár, 
°gy csak a második félidőben 

-bll|ogtatta tudását, az első fél

időben becket játszott, ami nem 
ment valami jól. Romsics megint 
maga próbálkozott és persze si
kertelenül. Schmidt az első fél
időben szépen dolgozott, a má
sodikban azonban — Romsics 
példájára — egyedül kísérlete
zett. Haffner és Vattay szépen 
dolgozták magukat előre és külö
nösen Vattay operálhatott volna 
sok sikerrel, ha a belsők többet 
dolgoznak reá. Kiss ugylátszik 
a balszélső helyére való, mert 
itt szép dolgokat produkált, csak 
a gyorsaság az, a mi hiányzik. 
A két szélső haliról csak annyit
— 25-öt érdemelnének. A két 
beck jó volt, Puppinak kár volt 
az első félidőben centerhalfot 
játszania. Németvarga egy na
gyon nehéz labdát védett az első 
félidőben, több védhető labdát 
nem kapott.

A biró nagyon nyomta a Le
ventét. Kaposvár erősen és szé
pen játszó együttes. Különösen 
jó a balszélső és a balösszekötő. 
Látszik a csapaton, hogy a baj
noki mérkőzések hosszú során 
edződött meg.

♦

Testvériség S. C. — Kaposvári 
Máv. T. E. 1 : 1. Biró: Grün- 
baum. Ebéd jó (nem zöldbab, 
mint a Leventénél), — előző 
este kis kiruccanás, — 3 tarta
lék a Kaposvári Máv. részéről, 
egy kis elnézés a biró részéről,
— Pazaurek a kapuban, — kis 
szerencse, — kis tudás a Test
vériség részéről és kész az 1 : 1.

A kaposvári csapat az előző 
napi erős mécseséi a lábában és 
a fenti hendikeppel állott ki, en
nek tetejében még kedvetlenül 
is játszott, ami nagyon lerontotta 
az amúgy jó csapatot. Az előző 
napi játék után nem lehetett a 
csapatra ismerni. (Egy bizonyos 
ebéd utáni megelégedettség vett 
erőt az egész Máv.-on, mely 
lassúvá és kényelmessé teszi a 
csapatot. Mégis csak igen nagy 
lehetett az a sült!)

A Testvériség belső csatárai a 
kapu előtt habozok, a szélsők 
pedig gyengék. A halfsor jó volt, 
ez egyszer Gehringer is mutatott 
valamit, mig az ismeretlen jobb- 
half — habár az alkalmi «szak- 
értők» és football-tudósok min
denáron válogatott formát akar
tak ráfogni — nem volt nagyon 
fényes. Kozma most is a csapat 
lelke volt. Hoffmann jobb volt 
partnerénél; Pazaurek a kapuban 
szépen állta meg helyét, csak az 
a csodálatos, hogy egyik vasár
nap Németbólyon, másik vasár
nap a Testvériségnél játszik.

A Testvériség gólja 11-esböl 
esett, melvet a kaposvári csapat 
csak a 42-ik percben tudott ki
egyenlíteni.

A biró ferde Ítéleteivel sok 
derültséget keltett.

*

Vasárnap, f. hó 14-én d. u. 4 
órakor a Levente a pécsi legjobb 
csapattal és délnyugatmagyar- 
ország bajnokcsapatával játszik, 
a «Pécsi Sport Club»-bal.

A Levente a balszelsö posztján 
Hemrich Károlyt és a balhalf 
posztján Borbélyt fogja szerepel
tetni, ami nagy erősödést jelent 
a csapatra.

Eladom
Szentháromság-utca 909. sz.
HÁZAMAT
Bővebbet megbízottamnál Pécs, 
DECLEVA Szechenyi-tér 8., 

emelet.

KIADÓ
Istálló, félszer, szénapadlás 

„FUTURÁ“-nál 
Kossuth L. u. 7.

II i 1* <1 Ss» S II 

a Mohácsi Hírlapban! 
Előfizetéseket és hir
detéseket a Mohácsi 
Hírlap részére felvesz 
a kiadóhivatal (Telei. 67.) 
és Zsuzsits tőzsde.

—

Közgazdasági 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.

Mi tt

Laptulajdonos és kiadó :
FRIDRICH OSZKÁR.

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedeseben, MOHÁCS.

A keresztény irnyázatot 
nem azzal támogatjuk, 
hogy feltűnően, vagy hallga
tagon helyeslünk neki, hanem 

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük ős 

terjesztjük.

Egy Révai Lexikon 
I—Xl-ig 

jutányos áron eladó. Megtekinthető 
a kiadóhivatalban.
------------- - ----------------------

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedésében MOHÁC , 
Kardos Kálmán utca 148. s*.

••
Üzleti könyvek felfekte
tését, órakönyvelést és 

mérlegkészítést
váiiai: Kronászt Antal,

MOHÁCS. Gözhajó-u. 994.
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Baranyavármcgye alispánjától.
10 981 szám.
alisp. 1924.

Paiyázati hirdetmény.
Mohács nagyközségnek 

rendezett tana'csu várossá átala
kulása folytán szervezett a r. t 
város képviselőtestülete által vá
lasztás utján betöltendő állások 
közül a következő állásokra u. m.:

I. a VI. fizetési osztályba sorolt

polgármesteri
(egyúttal árvaszéki elnöki),

2 a IX. fizetési oszt, sorozott

ügyészi
(egyúttal árvaszéki ügyészi),

3 a IX. fizetési oszt, sorozott 

árvaszéki ülnöki 
(egyben városi közgyámi),

4. a IX. fizetési oszt, sorozott

I. oszt, aljegyzői,
5. a X. fizetési oszt, sorozott

két II. oszt, aljegyzői,
6. a X fizetési oszt, sorozott

I. oszt, közigazgatási 
fogalmazói,

7. a IX. fizetési oszt, sorozott

városi mérnöki,
8. a IX. fizetési oszt, sorozott 

városi számvevői 
(számvevői hivatali főnök),

9. a XI. fizetési oszt, sorozott

számtiszti,
10. a XI. fizetési oszt, sorozott

adótiszti,
II. a X. fizetési oszt, sorozott
kiadó- irattárnoki,

12 a XI. fizetési oszt, sorozott

irnoki és
13. a XI. fizetési oszt, sorozott 

két becsüsi 
állásra pályázatot hirdetek.

A pályázók az 1912. évi LVIll. 
t.-c. 22. §.-ában előirt rendelke
zésekhez képest magyar állam
polgárságukat a most idézett — 
valamint az 1883. évi I. t-c.-ben 
körülirt elméleti képzettségüket 
és alkalmazhatóságukat, valamint 
az u. n. tanácsköztársasági, illetve 
az ellenséges megszállás ideje 
alatt tanúsított magatartásukat 
igazolni tartoznak Ezen utóbbiak 
igazolása alól a közszolgálatban 
állók föl vannak mentve.

Illetmények a fönt megjelölt 
fizetési osztályok legalacsonyabb 
fokozata szerint járó egyesitett 
fizetés, megtelelő lakbérosztály 
szerint járó lakáspénz és az ér
vényben álló rendelkezések sze
rinti családi pótlék.

A fontiek szerint, — valamint 
a születési bizonyítvánnyal és az 
eddigi alkalmaztatásról, műkö
désről szóló okmányokkal föl
szerelendő pályázati kérvények 
hozzám — a közhivatali szolgá
latban állók részéről hivatalfőnö
kük, a közszolgálatban nem állók 
részéről pedig állandó lakhelyük 
törvényhatóságának első tisztvi
selője utján —
folyó évi szeptember hó 19-ik 
napjáig oezárólag ^hivatalos 

órák alatt írásban nyujtandók’be. 
A később érkező kérvényeket 
figyelembe nem veszem.

Á választás határnapjának ki
tűzése iránt külön fogok intéz
kedni.

Pécs, 1924. évi szept. hó 3-án.

STENGE FERENC 
_____________ alispán_______  

FISCHER TESTVÉREK 
SZÁLLÍTÓCÉG SZÉCHENYI-TER 7. PÉCS.

A közeledő idény alkalmára 
ajánlunk kereskedőknek és vi- 
szontelárusitóknak

BRAUN & FLEISCHMANN 
utóda budapesti cég 

nálunk levő állandó bizományi 
raktáráról
1. egészséges 8-as marhabelet
a mindenkori napi áron.

Vidéki rendelések a beérkezés 
napján azonnal elintéztetnek.

FISCHER TESTVÉREK 
szállítók. 

Telefon 1—73.

I

|

*
*

r

A legmodernebb szabású 
kész férfi és fiú ruhákból, 
valamint ragián és fiuraglánokból, télikabátokból áiló uj 

raktárát nyitottam. 
Kérem Mohács nagyrabecsült közönségét régi cegemet 
bizalmukkal megtisztelni és raktáramat megtekinteni. 

Pontos és szolid kiszolgálásról kezeskedem.
Kiváló tisztelettel

BECKER JÓZSEF 
úri szabó mester, Király-u.

----------------- :—:----------- 1 
Merkúr szállítási vállalat

i

Telefon 36. Hoffmann ház.

Wl inden e szakmába vágó szállítást 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl.

halló! hallói
cssipolt és vilA-

D*os xöi*, tízórai pöi'költ ésvii’stli 
kapható

a Scháffer=szállodában.
1-Cste S órától

BÚS P Ll
budapesti priuiáK zenekara

HANGVERSENYEZ.

Hirdetmény.
•r

SOMBEREK KÖZSÉG

nagykorcsmáját
1925 január 1-től 1927 december 
31 terjedő 3 évre bérbeadjuk.

Árverés folyó évi szeptember 
21. délelőtt 9 órakor Feltételek 
sombereki körjegyzőnél betekint- 
hetők.

Az elöljáróság.

Árverési hirdetmény.
Afosí vasárnap, azaz 14-én 

délelőtt 10 órakor Mohácson, 
a községházánál árverés utján 
eladatik 6 drb ezüst evőkanál, 
1 tejmérö kanál ezüst, 3 vánkos, 
1 dunyha. Értesítést ad

Pakusz János
Kossuth Lajos utca 34.

Hazeladas.
Családi ház a Kossuth Lajos- 
utcában eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

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

„Speciális" 
arckenőcsök, pouderek. 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szedek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazettá< 

nagy választékban kapható* 

HALEKSY ALBERT
i.latszertárában 

MOHÁCS, Király-utca.

Olcsó tűzifa.
Két éves,teljesen száraz kemény 
tűzifa kapható mig a készlet tart
I. oszt, hasábfa 850000 K 
I. oszt, gömbfa 650000 K 
fuvarért 60000 K-t és 3 for

galmit számitok fel.

Bálint Miksa.
Egy 

TANONC 
felvétetik

Ehrenfeld Antal
füszeriizletében.

A A A A »

Műhely megnyitás.
Értesítjük a m. t. közönsé

get, hogy Kazinczy-utcában 
(volt ; utavcsics-fele helyiség) 

géplakatos és 
mechanikus 

műhelyt nyitottunk, hol min
dennemű gépjavítást magán
járók átalakítását és minden e 
szakmába vágó munkát válla
lunk. Becses pártfogást kérünk

ARNOLD LAJOS 
és társai.

Molnár Béla 
úri-, női- és rövidáru kereskedő 
MOHÁCS (Bader-féleJbázbanj

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát
HARISNYAKBAN 
FEHÉRNEMÜEKBEN 
NYAKKENDŐKBEN 
ZSEBKENDŐKBEN 
SZALAGOKBAN 
CSIPKÉKBEN 

SZABOKELLÉKEKBEN 
és az összes rövidáru cikkekben.

Szabóknak es szabónöknek nagy 
árengedmény!
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SZÖLLÖ
1501 O-öl, cserepes prés
ház szobával, boltozott 
pince teljes felszerelés és 
termessel együtt eladó.

Lucerna, lóhene, bab, 
mák, d’ó és mindennemű 
olajmagért legtöbbet fizet 

a „H TI K V‘. 
Telefon: 84. Kossuth Lajos-u. 7 

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

Kossuth Lajos utca 34. szám.

8^1 síi cl o
bVIt-íó Diinawoi*

4S7.számii ház. k.<»t 
üz.!<*l hely i!*<'*<»• «»-ol.

Cim a kiadóhivatalban.

Kossuth Lajos és Mező-utcai 
fl. számú sarokház eladó.
Vételár es egyéb felt-telek 
megtudhatók BALÁZS ISTVÁN 
képesített kőműves mesternél 

Rákócz.i-u. 12 15. házszám.

6EP&J0UR0ZÁSI 
TANFOLYAM 

a BELVÁROSI CASIN’ÓBAN f. ho 15-én 
megnyílik. A tanítás ideje naponta 
d. u. 2 órától 4 óráig. — Bővebbet 
MAVTUXEH

rövidáru üzletében.

Értesítés.
A n. é. közönség b. tudomá

sára adom, hogy Kossuth Lajos- 
utca ö7. szám alatt 

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

Szives pártfogást kér

KOLLÁR ANTAL férfiszabó.
Elvállalok 

jutányosán és szakszerűen 
^ivezeseket, épületek, gyár
kémények építését, átalakítás 
es tatarozásokat, bármilyen 
endszerü gőzkazánok befala

zásai és gepalapozást.
teszitek különleges beton 

Munkákat.
Tessék árajánlatot kei ni. 

Teljes tisztelettel

SPERL JÁNOS 
kőműves mester, 

**k: Széchenyi-tér 1031. sz.

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

hogy Deak-ter 570 g saját házrészemben

n
hozni,

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

Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását
kiváló tisztelettel

ARMBRUST JÓZSEF 
asztalos, Mohács.

Ugyanott fiatal segéd felvétetik.

HA PÉCSRE JÖN
ne mulassza el felkeresni

II ÜTNEK SÁNDOR
divatáruházát

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

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

kelme 140 cm. széles 60 „
kockás és csíkos női szö

vetek 50 „
férfi gyapjú szövet 140 cm 80 „

Állami és községi tisztviselőknek 5°, engedmény.

fi 3 ;; i— ---—a e

SAJT SAJT
Hogy a vacsora olcsó, jó es tápdus legyen,
Hozzá sajtot csak a Vogl-nal vegyen;
Kinél csak 32000 K kilója,
A teljeszsiros I. Trappista.

SAJTDORÁDÓ:
Schwarcz Lázár-féle házban

Szerb templom mellett.

fi

fi SAJT SAJT ff

<

_ Üzlet átvétel!
Tisztelettel értesítem Mohács és környéke nagyrabe

csült vevőközönségét, hogy

FUCHS ADOLF ur 31 év óta fennálló 
ékszerüzletét átvettem

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

Szakképzettségemre hivatkozva kérem a nagyrabecsült 
közönség szives pártfogását tisztelettel

Páncsits Márk 
ékszerész.

Női télikabát .... 100 ezertől
Barchendek .... 28 „
Tolltartó.............................22 „
Grenadin ........................50 „
a legnagyobb választékban 

vásárolhatók.

Házeladns.
Nádor - utcában levő 

házam eladó. Lakás át
vehető

Rupp János

Vasárnap délután
azaz szeptember 14-én 

csak BÁLINT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak BÁLI XT 
gyógyszertár tart ejjeli szolgálatot

■1 sELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

■Vi trx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt 

Linóleum ...MARX-féle Borostyán
Zománc iaRl

Marx-féle zomanclakk 
konyha és kerti bútorokra. 
Padló iparkett) fenyesito és 

padlóbeeresztö paszta. 
Gyógycognae. likőrök es likőr

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128.
j cc a1

*K
*

í
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í
♦
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*
*
*
*
A
*

* 
F ...

V
3(azeladás.

Gőzhajó-u. 1038. számú 
ház szabad kézből eladó, 
legolcsóbb áréri azonnal 

áty ehető.
HALMOS ANTAL.

Varrólányok és tanuló-
lányok felvétetnek

V A R 3 A LAJOS
N01 DiVATTER/rit.

Hirdetmény.
Hercegszabar község biká
ját 1924 szeptember 14-én 
délelőtt 8 órakor árverésen 

eladja.

Eladó
egy keményfa ágy loször- 
madracczal, egy szoba függő 

lámpa, egy ámngorló 
Perenyi-utca 598-

Bevásárlási 
utamrol visszatérve, kalap 
újdonságaimat hölgy kö
zönség szives megtekintésére 
ajánlom, a legolcsóbb árakban 
V íi i* £»’ a íi j os 

női ílivutterme.

Irodai állást keresek.
Cim a kiadóban.
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Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 360.000 K
Zab .... 260.000 K 
Rozs .... 300 000 K 
Tengeri morzsolt uj 360.000 K 
Árpa uj . • . 330.000 K 
Bab .... 460.000 K

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése

Teltfon W. MoháCS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

I. rendű sásmentes

H Ó II at
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSi 
házban Kossuth Lajos utca.

Jó házból való fiú tanonc- 
nak, vagy kiszolgáló leány 

felvétetik
Vorisek Lajosnál,

ELADÓ
DEÁK-TER 1257. SZÁMÚ HÁZ 

BŐVEBBET

Wencz Károlynál.
Jenyei dűlőben levő

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

Cim a kiadóhivatalban.
Páncsits Márk

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

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

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G í • .

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

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

H Á Z
a Kossuth Lajos utcában és 
ugyanott 50 hectó BOR eladó 

id Szekeres Sándor.

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNE i
órás, ékszerész és látszerész *
Bl^lláCS, Király-utca Í95. se. $

- ---------------------------------------------------------------------------- ---  
Mindennemű arany, ezüst és duoble « 

áruk, szabályozott zsebórák.------------e

S Z E II í V E <■’ E li, : 
orresapteiők, bormérök, Eázmérök nagy * 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra * 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg $ 

javítások megvárhatok. *
Arany, ezüst beváltása napi áron, J

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA 

MOHÁCS.TELEFON 127. TELEFON 127.

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

barchet újdonságok.

Illatszer és szappan

Szép választék!
Olcsó szabott árak!

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

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

Elsőrendű minőség!
Részletfizetésre is!

•) 
•) 
•) 
•) 
0 
0 
•) 
•) 
•> 
0 
•) 
•) 
•)

’ részletfizetésre
újból bapbatób a

1 SINGER VARRÓGÉPEK
SWSBCaWCQOÉP RÉSZV.TÁPS

bizományi ierakata Mohácson: 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

„Mitől olyan zamatos a kávéja Édesem?
11 Egyszerű, csak UHU kávéval van főzve,”
TO-n —ii ■B'—  ii ii

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

legtartósabb
LEGOLCSÓBB 

HARISNYÁK, KEZTYÜK 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK. 

kek, rövidáruk 
SZABÓKELLÉK 

KAUFMANN és STERN 
CÉGNÉL

telf. 36. HOFFMANN-HÁZ telf. u

Okvetlen tegyen próbavásárlást!

2 kiló használt rongyén 
I kiló finom kenyérlisztet iá 
Landaner gőzmalom, Mohács.
t------------------------

MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 28.

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

ápolja az arcát 
Raktáron vannak továbbá: 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár:
Kölnivizekben és illatszerekben.

Eladó 
egy bórfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

Kiváló jó bor, most, tej és szeszmerókbíl 
állandó raktár.

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és 

Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Továbbá a világhírű 

Zeiss Púnktól 
szemüvegek és orresiptetókből 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő es nászajándékodból 
nagy választék.


