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A választásokhoz.
Mohács életében egy hosz- 

szu éjszaka hasad hajnallá. 
A már régebben várossá érett 
Mohács gyermekcipőit veti le 
ezen héten, hogy mint férfi 
lépjen egy uj élet útjára, uj 
kilátások és uj célok felé.

A szombati képviselőtestü
leti tag választás nem közön
séges tisztujitás, a mikor tisz
tán csak személyi kérdések 
jönnek döntés alá azzal, hogy ; 
az urnában szavazó lapunkat 
elhelyezzük. A mostani vá
lasztás alapkő letétel a fel
építendő város épületéhez.

Ezzel a gondolattal kell a 
választónak a szavazáshoz 
járulnia, mindent meggon
dolva és megfontolva. Ennek 
a varosnak a boldogulásáról 
és lakóinak, önmagunknak 
jólétéről van szó. Le kell 
vetni az eddigi széthúzó, 
gáncsoskodó és akadékos
kodó pártgunyákat mindkét 
oldalon és a jelölteket csu
pán abból a szempontból fe
lülbírálni, hogy képesek lesz
nek e arra a munkára, ahova 
a közbizalom emelni fogja 
őket? Mert a tisztség, ahova 
kerülnek nem csak disz, ha
nem fontos munkahely, ahol 
dolgozni kell, sokat dolgozni, 
hogy helyrehozzuk azt, amit 
eddig elmulasztottunk.

A Keresztény Városi Párt 
azon igyekezett, hogy eddigi 
pártállásra való tekintet nél
kül oly embereket jelöljön, 
akik ennek a fontos feladat- i 
nak meg fognak felelni. Nem I 
azt nézték, milyen gúnyát 
hordott eddig, de igen is 
nézték azt, hogy képességei, 
rátermettsége meg van-e ah- j 
hoz, hogy képviselje meg
bízóit.

Es ha itt azzal az elcsé
pelt nótával jönnek, hogy 
miért kellett kifejezetten ke
resztén}’ pártot alakítani, a 
mikor a másik pártban is 

keresztények ülnek és miért 
kellett állítólag a vallást a 
politikába vinni még a köz
ségi választásoknál is, arra is 
tudunk felelni!

A háború utáni egész vi- ■ 
lág egészen más irányban 
harcol, mint az ezelőtti. Nem 
emberek vetettek fel ezt a 
világnézleti harcot, amely 
most dúl, hanem maguk az 
események. A túltengő libe
rálizmus hozta felszínre a 
sötét odvak lakóit, a marxista 
álmok idiótáit, a kommuniz
must és tultengésével min
denhol megszülte az ellen
hatást, hívjak bar azt fasiz
musnak, fajvédőknek, horog- ; 
kereszteseknek, az eszme, 
habár még kiforratlan formá
ban, utat tör magának és el 
fog jönni az ő ideje is.

Aki ma a politikai életet 
figyeli, láthatja, hogy az 
odvaikba visszavonult hiénák 
ismét előbujtak. Ismét 1918-at 
szeretnének Írni és ismét a 
világszabadság, humanizmus 
és más gyönyörű jelszavakba 
kapaszkodva törnek reánk, 
vélve, hogy elfelejtettük azt, 
hogy 1918. után mi követ
kezett. Egy szörnyű rémura
lom a szabadság jelszava 
alatt. Egy borzalmas gyilko
lás, erkölcstelenség és pos- 
vány, a melynek bűze még 
ma is itt-ott a levegőben van 
és minden tisztességes ér
zelmű emberben az undort 
váltja ki.

Már a falvakba is — mint 
Lánycsókra — elnyúl véres 
körmük és nem szégyenük 
magukat a falu békéjét fel
dúlni, hogy az emberek lel
két megmételyezve, ismét 
felfordulást okozzanak, a 
melyben majd ők fognak ha
lászni. Ez a mindenhova el
jutás mutatja, hogy megszer
vezkedve, mindenre kiterjedő 
figyelemmel készítik elő a 

talajt és ezért van szükség 
arra, hogy még a községi 
választásoknál is a kifejezet
ten keresztény és nemzeti 
eszme arasson diadalt.

Nincs az az ember, nincs 
az a part, a mely tagadni 
merné a keresztény eszme 
szépségét, a mennél erősebb 
nemzeti eszme jogosultságát. 
Mi nem emberekért, hanem

Mohács rendezett tanácsú város!
A képviselőtestületi tag választások. — Hétfőn 
lesz az alakuló közgyűlés és szerdán a polgár

mester választás.
kedden reggel érkezett az elül- 

járósághoz a vármegye leirata, 
amelyben a képviselőtestületi tag 
választások határnapját szeptem
ber 20-ban állapították meg. A le
érkezett rendelet lázas munkát 
váltott ki csakhamar és már a 
délutáni órákban plakátok hirdet
ték Mohács nagyközség lakóinak, 
hogy hol és mikor kell az uj 
város képviselő testületének tag
jait választani.

Az elüljáróság hirdetménye a 
következőképen szól:

Mohács nagyközség elöljáróságától. 
4201 1924. szám.

Hirdetmény.
Baranyavármegye Alispánja 

13.611 alisp. 1924. sz. rendeleté
vel Mohács rendezett tanácsú 
város képviselőtestülete választás 1 
alá eső tagjainak választását el
rendelte és ennek határidejéül 
1924, évi szeptember hó 20-ik 
napját jelölte ki.

A választandó képviselőtestü
leti tagok és póttagok száma, 
továbbá a szavazó helyiségek a 
következők lesznek:

I. kér. 10 rendes és 2 póttag, 
szavazó helyiség: Főszolgabírói 
hivatal.

II. kér. 10 rendes és 2 póttag, ( 
szavazó helyiség: külv. r. kath. ] 
népiskola.

III. kér. 10 rendes és 2 póttag, 
szavazó helyiség: gör. kel. nép
iskola.

IV. kér. 10 rendes és 3 póttag, 
szavazó helyiség: községháza.

V. kér. 10 rendes és 3 póttag, 
szavazó helyiség: Rókus-utcai 
ovoda.

az eszméért lelkesedünk. El
ismerjük azt, hogv az állí
tólagos keresztény kurzus 
nem keresztény és minden 
közösséget megtagadunk vele. 
De igenis akarjuk egy uj 
keresztény idő eljövetelét, 
akarjuk egy uj hajnal hasa
dását és akarunk egy uj éle
tet a mindenéből kiforgatott 
keresztény tömegeknek.

VI. kér. 10 rendes és 3 póttag, 
szavazó helyiség: ref. elemi nép
iskola.

VII. kér. 8 rendes és 2 póttag, 
szavazó helyiség: szigeti sárháti 
népiskola.

Vili. kér. 10 rendes és 3 pót
tag, szavazó helyiség: szigeti rihai 
népiskola, összesen 78 rendes és 
20 póttag.

A választás a jelzett napon a 
felsorolt szavazó helyiségekben 
reggeli 9 órakor veszi kezdetét 
és délután 4 óráig tart, mely 
határidőn tűi szavazat elfogad
ható nem lesz. A választás sza
vazólapok utján történik. A sza
vazati jog gyakorlására adott 
meghatalmazásokat a meghatal
mazottak egy órával a választás 
előtt, tehát reggel 8 órakor a 
küldöttségi elnököknek tartoznak 
átadni. A választók a választás 
megnyitásakor a küldöttségi el
nökök mellé 4 (négy) bizalmi 
férfiút fognak kijelölni maguk 
közül.

Mohács, 1924. évi szeptember 
hó 16-án.

Elüljáróság.
Erre a hirdetményre az elha- 

gyottabb utcákban még külön 
dobszóval is felhívták a lakosság 
figyelmét, hogy mindenki tudo
mást szerezzen róla és gyakorolja 
alkotmányos jogait.

A szavazatszedő bizottságok 
mindegyike élére az alispán meg
bízottakat nevezett ki. Ezek I. ke
rület : Elnök: Brand Ede, h. elnök: 
Fridrich Oszkár, II. Visy Pál, öreg 
Szekeres Sándor, 111. Dobos Hen
rik, Afdr/o/i János, IV. Schmidt 
Lajos, Stollár Ferenc, V. Auber



Vilmos, Meltzer Emil, VI. Varga 
Zsigmond, Pápay János, VII. Dr. 
Paschke Ferenc, Weinacht Kál
mán, Vili, Toprí/ov/rs János, Ha- 
josovics Lajos. A megbízottak 
élére, mint az igazoló választ
mány tagjai Schmidt Lajos és 
dr. Hcck Alajos vannak kinevezve.

A választás előreláthatólag 
csendes lefolyású lesz, mert Mo
hács keresztény polgársága leg
nagyobb részt a Keresztény Városi 
Párthoz csatlakozott s igy heve
sebb küzdelemre kilátás nincs.

A keresztény párt vezetőinek 
egyénisége garancia arra, hogy 
tisztán városi érdekekért küzd a 
párt, programmja pedig keresz
tény és nemzeti alapon magába 
foglalja Mohács város minden 
rendű és rangú polgárának kíván
ságait, érdekeinek védelmét.

Az öntudatra ébredt keresztény 
polgárság már tisztán látja, hogy 
csak ezen az u'.on mehet előre.

Érdeklődtünk illetékes helyen 
a továbbiak után is és megtud
tuk, hogy az uj képviselőtestü
letet már

hétfőre össze fogják hívni , 
alakuló közgyűlésre, amely 
után Mohács már for
mailag is rendezett ta
nácsú város lesz.

Ugyanezen a közgyűlésen lesz i 
intézkedés téve a tisztujitás elő
készítésére, amely értesülésünk 1 
szerint

az alispán intézkedése 
szerint már szerdán, 
folyó hó 24 én lesz meg
tartva.

Ezen a gyűlésen fogja az uj 
képviselőtestület mint tisztújító 
szék megválasztani a polgár
mestert és a többi összes tiszt
viselőket.

Öntudatos keresztény 
magyar a Keresztény Vá
rosi párt listájával szavaz.

Trükkök.
A szombati városi képviselő

választásokra megindultak a kor
tesmozgalmak

Már az első előőrsi portyázá
soknál meglátszik, ki milyen fegy
verekkel megy a küzdelembe.

Lám a Városi Párt nem bízott 
a maga vértjében, nem merte 
nyilt sisakkal felvenni a harcot, 
vezetőinek régi trükkje szerint, 
hát átmázoltatta a cimerpajzsát 
s a Városi Párt helyett egy nagy 
OMKE-t festetett oda.

No hát kérem, ezeknek sem 
lesz olyan orákulum, mely azt 
jósolja, hogy «ebben a jelben 
győzöl», mert elsősorban is an
nak az OMKÉ-nek nagyon mo- 
gendoved szaga van.

Nagy csalódás az is, hogy 
majd azok a keresztény keres
kedők azért, mert egy túlsúly
ban zsidó összetételű társadalmi 
egyesületnek tagjai, fel fogják 
áldozni jobb meggyőződésüket, 
politikai elveiket. Végtére is min
den magyar keresztény keres
kedő tudni fogja, hogy első
sorban magyarnak, másodsorban 
kereszténynek született és csak 
harmadsorban lett OMKE tag.

Láthatja minden magyar ke
resztény kereskedő, hogy a zsi
dókkal szaturált Városi Párt meny
nyire aklimatizálódott abban a

MOHÁCS

légkörben s mily gyorsan átvette 
az ott nem szokatlan erkölcsi el
veket : a mint szorult a kapca, 
mint egy csődbe jutott keres
kedő, elcserélte a firmát és lett 
Városi Pártból OMKE párt.

Hát még a perifériákon! Egy 
szavazólap került a kezünkbe 
ezzel a címmel: <A Mohács- 
Szigeti gazdák és nem csopor
tosult kisbirtokosok szavazó
lapja*; alatta nevek, melyek majd
nem kivétel nélkül mind a Ke
resztény Városi Párt emberei. 
No ezek valószínűleg «nem cso
portosulnak* a Városi Pártba 
ojtott OMKE köré.

Nagyon gyengén állhatnak ott 
a dolgok, hol ilyen kiforditott- 
beforditott, katykaringós címek
kel kell maszlagolni.

Mohács városának nyolc ke
rülete van, két páit áll a küzdő
porondon : egyik a zsidó Városi 
OMKE Párt, a másik a Keresz
tény Városi Párt, a kinek helyén 
van a szive, az tudni fogja, hogy 
hova szavazzon, de «nem cso
portosult* birkanyájnak, melyet 
meglepett a métely és szétzül
lesztett a kergeség, csufoltatni 
nem hagyja magát.

Arra a perfid, elég súlyos kri
tikával el nem ítélhető, jelem- 
gyenge eljárásra pedig, hogy 
egyes olyan egyéneket, a kik a 
Keresztény Városi Pártban éle 
sen és félremagyarázhatatlanul 
exponálták magukat, ott funkciót 
vállaltak s azt lelkes odaadással 
és buzgalommal be is töltötték, 
— ők is jelöltek és a közönség 
megtévesztésére a saját híveik
nek akarnak feltüntetni, méltó 
válasz a szerda esti közgyűlés 
éles tiltakozása, melyből kicsen
dült a Mohácsi Ált. Ipartestület 
átiratának tenorja, mely szerint: 
*130 924. Nagyságos és Főtisz
telendő dr. Frey János apátplebá- 
nos urnák, mint a Városi Keresz
ténypárt elnökének, Mo-hács.

Folyó hó 25-én tartott rend
kívüli közyülés 44 S. 94. számú 
határozatával egyhangúlag ki
mondotta, hogy az Ipartestület, 
mint az össziparosság érdekkép
viselete a Mohácsi Keresztény 
Városi Párthoz csatlakozik, azt 
minden erejével támogatni fogja.

A városi képviselőtestületi vá
lasztásokra vonatkozólag a ki
jelölő bizottságba Menczinger 
József ipt. elnök, Márton János 
ipt. jegyző, Lacher János és 
Gulyás Ferenc testületi tagokat 
küldi ki, melyeket kijelö
lés alkalmával kérjük beidézni. 
Mohács, 1924. május hó 28-án. 
Hive: Márton János, ipt. jegyző.*

Ezeknek az uraknak közbejöt
tével történtek meg a jelölések, 
minden e szabályszerű eljárással 
szemben történő sérálás perfidia 
és politikai ringyóság.

A fogadalmi templom 
ügye.

Egy lépéssel ismét előbbre ju
tottunk. 1926. már nem találhat 
bennünket úgy, hogy semmit 
sem tettünk. Á fogadalmi tem
plom épitésterveire kiirt pályázat 
határideje lejárt s a pályaművek 
(számszerint 18) be is érkeztek. 
18 pályamű, közölük egy Páris- 
ból, a legélesebb cáfolata annak 
a korai és nyilván nem jóakaratu

I JTIRL AP _______________

kritikának, mely az alvégről azt 
kiabálta a fórumra, hogy a pá
lyázati idő rövid.

Közvetlen a pályázati idő le
telte után alkalmunk volt a bel
városi plébánián az összes beér
kezett pályaműveket megszem
lélhetni.

Első benyomásunk a remek 
elaborátumok szemléleténél az 
volt, hogy a mikor a műbiráló 
zsűri össze fog ülni, hogy kivá
lassza a legszebbet, a legprakti
kusabbat, akkor nem a csonka 
Haza, hanem egész nagy Magyar
ország szeme fog odanézni, fel
figyelni, mert nem csak nekünk, 
hanem elszakított testvéreinknek 
leike is érdeklődéssel csüng azon, 
váljon kifejezésre jut e a válasz
tandó pályaműben a nagy nem
zeti katasztrófa gyásza, a nemzeti 
nagylctünk romjain zokögó ke
gyelet és a balsorsa által tépett 
nemzet ősi tradícióiból táplálkozó 
büszke önérzete, szuverenitásá
nak méltósága.

Tapasztaltuk pedig, hogy a pá
lyázók mindegyikét áthatotta tu
data annak, hogy világraszólót 
kell alkotnia. Hogy a Mont Cenis, 
vagy a Simplom alagutak lehet
nek nagyobb technikai konstruk
ciók, de ennek a műnek beszélnie 
kell, érzéseket kifejezni, véres 
múltak regőseként történelmet 

i lehelni, lelkeket idézni.
Toliunk gyenge leírni azt a 

i sok szépet, remeket, gyönyörű
ségest. mit a beérkezett pálya
művek feltüntetnek. Látható ben- 

i nük mennyire szárnyalta túl fej
lődésében a vallásos építészet a 
profán építészetet. Láthatunk ott 
az athenei Parthenon büszke 
oszlopcsarnokának motívumaiból, 
a római Pantheon kupoladiszébe 
szökő merész architektúrái ötlet 
megrögzítéséig, az Alhambra pa
zar ornamentikájától, a jáki tem
plom apsisának szelíd íveletü dí
szítéséig mindent képviselve. Az 

| egyiknél a belső berendezés lep 
meg bennünket mesés főoltárá
val, melyhez stilszerüleg alkal
mazkodik a szimetrikus ambó jó 
sétatávolságnyira esvén az epistola 
oldaltól az evangéliumi oldal. A 
másiknál a külső környezet kap 
meg művészi ízlésű átriumával. 
A legtöbb pályázó alkalmazko
dott a pályázati feltételek szó- 
szerintiségéhez és a belsőnél a 
régi keresztény bazilika rendszer
hez illeszkedett, a külső stílus 
kiképzésénél pedig szent István 

; koronájának szimbólumát igye
kezett érvényesíteni. Az egyiknél 
a kupola fölött alkalmazott óriási 
korona kivilágítható, — tessék 
elképzelni, hogy milyen hatást 
keltene túl a trianoni határon e 
koronának ragyogása honfibútól 
sötét éjszakákon. Két pályamű 
van Ybl fiatal építésztől, a ki a 
lipótvárosi Bazilika építőjének 
unokája. Ezeknek valamelyikére 
ha esne a zsűri választása, az 
Óceánról túlról jönnének Hazát 
sirató magyarok a csodálatára.

A színes tervek a részlet mun
kák nélkül egyik iskolában köz
szemlére lesznek kitéve, hol azok 
beléptidij mellett megtekinthetők 
s ezt melegen ajánljuk is olva
sóinknak, mint megkapó érde
kességet.

A hitközségnek pedig azt ajánl
juk, hogy a költségeket, ha adós- 

I ságba veri is magát, ne kímélje,

__________ 1924. szeptemhprj^ 

ez az egész magyarság adóssá 
lesz, túl a trianoni határon - 
túl az Óceánon is és az (L-S 
után is folytatott gyűjtéssel 
tartozás csakhamar törlesztve le$/

— Keresztény maqya. 
\ rok! futassuk meg, ht>nv 

össze tudunk mi is tartani!

— Ál helyezések. Dr. Papp 
Lajos állam re, dőrségi kapitány 
Pécsről és Német József allam’ 
pénztári tiszt Nagykanizsáról Mo- 

I hácsra helyeztettek, at.
— Előléptetés. A közoktatás

ügyi miniszter Köpj Gusztáv e$ 
Vidákovics Katalin mohács kül
városi tanerőket a magyarosítás 
terén kifejtett odaadó buzgalmuk 
méltánylásával a VII. fizetési osz
tályba léptette elő.

— Hymen hir. Dr. Kuttner 
László Budapesten szeptember 
18 án délután esküdött örök hű
séget a várbeli evangélikus tem
plomban Margitai Lenkének. Ezt 
a hirecskét ma sablonos egyön
tetűséggel leközli az egész fővá
rosi sajtó, nekünk azonban több
féle okunk van, hogy annál egy 
percre megálljunk. Mindenekelőtt 
Ő hozzá, a vidéki uj ágirás atya
mesteréhez száll rokonlelkünk egy 
üdvözlő gondolata, kinek boldog 
emiékét a csaladján csüngő vég
telen szeretet teszi egésszé, — 
mily boldogság töltene el nemes 
lelkét, ha megélhette volna bájos 
unokájának araságát. Aztán illusz
tris föidink : dr. Margitai Valér 
kúriai biró örömapaságahoz gra
tulálunk, ki e trigygyel fiút ka
pott, még pedig napról-napra iz
mosodó közgadasági éleiünk ki
építésének egyik nagyrahivatott 
letéteményesét, ki mint a Magyar 
Tógazdaságok K. t. titkára, érde
mekben gazdag aty jával: Kuttner 
Kálmán miniszteri tanácsos, ha
lászati főfelügyelővel nagy tudás, 
ambíció és ügyszeretettel állnak 
ott a csonka Haza egyik jelentős 
erőforrásánál, hogy az újjáépítés 
nagy munkáját izzó hazaszeretet
te! segítsék elő.

— A közszolgálat öreg ro- 
botosa. Mohács nagyközség elöl
járóságának nem volt több oly 
általánosságban szeretett tagja, 
mint Herger János. Jóindulatú 
készsége, nagy végzőképessége, 
becsületes megbízhatósága, kon- 
ciliáns modora mind-mind ragasz
kodást váltottak ki ügyfeleiből, 
polgártársaiból egyaránt. Szervi 

■ fogyatékosságaiból folyó csudás 
memóriája közismert volt és an
nak a köz szolgálata gyakran latta 

J hasznát. A társadalmi életben is 
! sok sok barátot, tisztelőt hódított 

s ámára fáradhatatlan agilitása es 
a fehér asztal mellett kedves via- 
litasa. — Most megfáradt az öreg 
robotos, illetve tálán a rendezett 
tanácsú varossá alakulas előtt 
fogta el valami fásult konzervati
vizmus és beadta nyugdíjazás iránti 

: kérelmét. Lelkűnkből gratuláljuk 
az öreg robotost, jól megérdemelt 
nyugdijat fog elvezni a ,,város 
esze“.
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Halálozás. Kiss Margit, 
Kiss Alajosné szódagyárosne 

:'nva i hó 16-án tüdőgümőkór- 
han'fejezte be ifjú életét. 17-én 

in temették s lesújtott özv. 
“ via iránt általános a részvét. 

Lipokatics György elaggott ipa- 
- L- nyilván pillanatnyi elme

avarban - e hó 17-én önkezé- 
“• vetett véget életének.

__ A Mohácsi Önkéntes Tűz
oltó Egjlet ma, szept. 21-én 
jg'utnn 3 urakor sajat helyiségé* 
^- rendkívüli közgyűlést tart, 
Telvre tagjait ez eton hívja meg. 

Ipart baleset. Rubint Jó 
■id géplakatos polgártársunkat 
- hó 16 an súlyosabb baleset 
e,[e A wLászió“-közkórháznál 

javítási munkálatokkal volt 
"elfoglalva, miközben a létráról 
r-egy méter magasságból leesett 
esésükos külső és belső zúzó- 
jajokat szenvedett. — Lakásán 
ápolják.

— A hadikölcsönkötvények 
elértek névértékűk kilencszeresét, 
noha nemregen még nevértekének 
ftiet sem kínálták erte. Még meg
érjük, hogj azok spekuláltak leg
jobban, kik nem adtak túl hadi
ív, üsonkutvenyeiken Méltányos is 
lenne, eleg megtakarított arany
korona úszott el e Szerencseden 
papírok revén.

Uj kőszéntelep. Most, hogy 
a csonka ország annyi kőszén- 
bányáját elvesztette, a Gondvise- 
'.es szinte meglepően segít ben
nünket Újabban Zalavarmegye- 
ben Sárhida és Gellénháza között 
30 cm vastagságú kőszénérre ta
láltak 2—3 méternyi melységben, 
mernek hasznalhatóságat gőz
malmok es magánosok is megál
lapították

Ötven kereskedő ment 
tönkre. Budapesten óriási ineny- 
riyiségü burgonya halmozódott 
fel, mert mintegy 200 kereskedő, 
— számítván a rossz termésre — 
rengeteg burgonyát vásárolt már 
korábban össze. A jó termes miatt 
azonban most kénytelenek a bur- 
gony.it kicsiben 1300— 1400, nagy
ban pedig 400—600 koronajavai 
eladni .var 50 ilyen alkalmi ke
reskedő ment tönkre.

Keresztény Vá
risi Jéárt a jobb jövőért 
akar dolgozni! Juttassuk 
diadalra !

Az aariai kikötő építésére 
*zánt hatvan millió dinár 
elúszott. Szabadkáról jelentik: 
K :ios feltűnést keltenek azok a 
leleplezések, amelyek a közleke- 
■ ésügyi minisztériumban uralkodó 
korrupt állapotokat ismertetik. Az 
adriai kikötők építésére a parla- 
n,e:;í i atvan millió dinár hitelt 
szavazott meg, az összeget ki is 
uta -a a közlekedésügyi miniszte- 
■u::.nak, de most, amikor hosszas 

~urgetesek után végre hozza is 
'ellei.c lógni az építési munkához, 
merült, hogy a hatvan milliárd 

egyszerűen elfogyott, még pe- 
a pártkasszán kei észtül Pa- 

s-^ek költöttek el abban a re- 
g igy tálán meg- 

e.itihetik hatalmukat továbbra is.
(*• E. K.)

Vasházak. Az összes fő- 
'ar°k kolumnás cikkekben 

■r Förster Frigyes mérnök uj 
áról, mely nem is uj, 

•Amerikában már reg alkal- 
**a- 'scan van : a vasházakról. 
'Cl'cÉvvlen, hogy a mai lakás- 

inséges világban, a házhely igé
nyek gyakorlati érvény esitése ide- 

. jében általános érdeklődésre tart
hat ez az eszme igényt, mert, 

I ahogy a szakszerű ismertetések 
' állítják, hasonlithatlanu! olcsóbbak 

mint más építkezések és sok 
I egyebek mellett végtelen nagy 
I előnyük az, hogy pár nap alatt 

felépíthetők és szükség eseten más 
helyre athelyezhetők. Mar meg- 

| tettük a lépeseket a Förster cég
nél a vashazak szerkezeti előnyei
nek ismertetését tartalmazó pros- 

I pektus megszerzése tárgyában és 
amint ezen előnyökről meggyőző
dést is szereztünk, nem fogunk 
késni olvasóközönségünk meg
felelő informálásával.

— Lábra festett harisnyák. 
A Prága melletti Podól cseh für
dőben egy fiatal cseh festő tele
pedett meg, a ki kizáróan azzal 
keresi kenyerét, hogy a fürdőző 
nőknek sajat kívánságukra haris
nyát fest a lábukra. A festék szí
nét és a harisnya magasságát a 
megrendelő ailapitja meg. A cseh 
lapok ama reményükét fejezik ki, 
hogy ez a cseh divat az egész 
világ divatnői között el fog ter
jedni. — Hát a cseh lapok ebben 
a feltevésükben nagyon is csalód 
nak, mert ezt a divatot nem az 
egész világ női, csak a nagy
világi divatnők teszik magukévá, 
ezek azonban már rég magukévá 
is tették. Fiatal festőkkel sajat 
kívánságukra meztelen testükre 
festtettek s a harisny a magassá
gát maguk állapítottak meg Az 
egész világ tisztességes női a für
dőben fürdeni akarnak, a mihez 
a festett labak alkalmatlanok, er
ről a divat ról tehát az a vélemé
nyük, hogy : pfuj !

— Báli Mihály öröké. Az ál
lami hóhér aliasara bar még nem 
is írták ki a pályázatot s máris 
sok a jelentkező, a többek között 
Abday Gusztáv volt britanniás 
tiszt is.

Korkép.
— Nem értem magat Julcsa, 

miért akar tőlünk elmenni, hiszen 
ilyen jó helyet úgy sem talál egy
hamar. Minden munkát úgyis en 
vegzek, ezt csak nem tagadhatja.

— Igen, de a naccsága nem 
úgy csinálja, a hogj’ en meg
szoktam . . .

— Bűnök. Egyik vidéki lap 
„Törvény kezes" cimü rovatában 

' olvassuk, hogy a bíróság egy 
i nagycsaladu embert három hónapi 

elzárásra itelt, mert égj peküzlet- 
ből óvatlan pillanatban egy 4 ki
lós kenyeret ellopott. Hogy mik 
voltak a mellékkörülmények, me- 

[ lyek a bíróságot e súlyos ítélet 
j meghozatalára indítottak, nem ke- 
' ressük, de bizonyos szánalom kel 

a lelkűnkben azok iránt, a kik 
nagy csaladusak, aztan nyáron 
kenyeret, télen havas erdőn eső
lek fát lopnak, mer nyáron éhez- 

: nek, télen fáznak s csak akkor 
! nem lopnak, ha be vannak zárva, 
' akkor az apió gyermekeik csak 
| eheznek, csak fáznak . . . Ezeket 

a bíróság elitéli, az ügyészség le
záratja. Rendben van 1 A bűnök
kel szemben legyen az igazsag- 
szolgaitatas kegyetlen. Csak ezt 
látná aztan az ember az egesz 
vonalon végig, de nagyon félő, 
hogy az Esküit Lajosok, amolyan 
morál insanit-ok, a kik még a 
börtönben is kaphatók arra, hogy 
pénzért masok becsületébe gazol

janak, az őrültség kimondásával 
kapnak bürüt, melyen át a bün
tetőjogi üldözés elől menekülhes
senek. a „Magyar—Kanadai 
Bank” papírokat dob a börze
piacra, aztan nagy lármát csap, 
hogj micsoda vagyona van a 
banknak a Váci körúton és túl az 
Óceánon, hogy legközelebb fuzio
nálni fog a „Mennyei Üdvösséget 
Hitelező Bank" kai' stb aztán e 
hírekkel hálójába csalja a jóhi- 
szemüek százezreit, a papíroknak 
a börzén csinálnák is egy ideig
lenes hószt, a mi még több sze
rencsétlent csal tőrbe, aztan egy
szerre csak csinál a „Magyar— 

; Kanadai* egy bukfencet, a papí
rok leesnek, százezrek vesztik ott 
a százezreiket es végül kitűnik, 
hogj' a „Magyar— Kanadai* mö
gött nem áll égj- garas aktíva 
sem s minden fúzió csak lári- 

I fari. — Amott az „Iharos Berenyi 
bánja” dobja piacra a papírjait. 
Ugyanaz a trükk, ugyanaz a 
larma. Milliárdok folynak be bi
zonyos páncélszekrények trésor
jaiba s aztán kitűnik, hogy Iharos 
Berényben van egy szén után 
kutató vallalat, melynek három 
napszámosa egy verem-mélységű 
lyukban ásigál, de egész nap nem 

i kepes 5 métermázsat termelni, 
az is inkább tőzeg, mint szén 

, Persze a 10—15 ezer korona név- 
I értekben kibocsajtott, 35 40 ezer

koronás kurzusáron megvásárolt 
papírokra egy szép napon kövér 
börzeügynökök, kik a hószt csi
náltak, infámis mosolylyal maguk 
mondjak, hogy : hogyan ? Iháros 
Berényi ? Kérem, azok nem börze- 
papirok, azok toilett papírok . . , 
És ezek az emberek, kik tudva 
csaltak, a kik jóhiszeműségeket 
gáládul kihasználtak, a kik ravasz 
fondorlatokkal milliardokat lopnak 
össze, ezek vastag szivarral a 
szájukban autóznak cl az igazság- 
szolgaltatas palotája mellett. — 
Milyen jó, hogy be van kötve 
Justitia istenasszony szeme!

yj szavazó-lappal 
kezünkbe adják a sorsun
kat: okosan éljünk vele! 
Csak a keresztény listára 
szavazzunk!

920 ezer métermázsa 
búzát pusztított tavaly 

a gabonaüszög.
Uj eljárás a gabona csávázására.

A gabonamagvak csávázasanak, a niező- 
gazdasag egyik legfontosabb kérdésének 
lényege tulajdonkepen abban all, hogy a 

I gabonamagot már elvetés előtt kezelik va
lamilyen fertőtlenítő szerrel, mely azt men- 

I tesiti azoktól a gombáktól, melyek ha a 
maggal együtt a földbe kerülnek, a kikelt 
magvut megtámadva óriási Karokat okoz
nak a termésben. A Nagy. Kir. Növény
élet es Kórtanl Állomás becslése szerint 
hazánkban a gabonatermést helytelenül, 
vagy schogysem végrehajtott csavázás 
következtében a múlt évben 50o-os káro
sodás érte, f gyes vidékeken a kar azon
ban a 60—70%-ot is meghaladta. Ez a 
károsodás főként a gabonauszog követ- 
kectébet állott be, mely egyedül a búza
termésben cca 92O.O0O q terméscsökke
nést okozott, mi a mai 400.1'00 koronás 
gabonaarak mellett 368 milliárd korona 
(22.0(|0.0tjü aranykorona) visszavonhatat
lan veszteseget jelent az országnak.

Annak az oka, hogy a csávazas az or
szágban még nem tudott teljesen elter
jedni, főleg két dologban kereshető. Elő- 

■ szőr is az eddig hasznait csávazószerek 
nem minden tekintetben feleltek meg a 

1 követein ényeknek. A csávázószerek né

melyike könnyen bomló vegyulet volt, 
mely hos-zabb beraktarozas es alias után 
nem nyújtotta az üszög ellen a kívánt 
biztonságot. A szerek egy másik csoport
jánál fennállott az agyoncsavazas lehető
sége, azaz az előírtnál töményebb olda
tokban használva károsán befolyásolták, 
vagy teljezen tönkre is tették a vetőmag 
csirakepesseget. N mely csavázószer, így 
pl. a rézgálic még abban az esetben is 
károsan befolyásolta a terméshozamot, ha 
a csávázási az előírást betartva a legfi
gyelmesebben végezték Erre a karos ha
lasra a magy. kir. foldmivelésúgyi minisz
ter legutóbb kiadott csávázási útmutatá
sában fel is hívta a gazdak figyelmet és 
óvja őket a rezgalic csáva használataiul, 
felsorolva uzokat a csáváz szereket (Us- 
pulum, Higosan, Klóról, Formaim, Reztsol, 
Perzol), melyekkel — ha az előírást pon
tosan betartják — a csávázás feltétlenül 
mentesíti a termest az uszogksrtol

Amen.ában, a tökéletes e.-> észszerű 
gazdálkodás huzajabun, ahol a gazdasa
gok a növénykórtani ismeret, k felhaszi a- 
lasaval igyekeznek sokat és hibátlant tér 
nielni, a rezgaliccal való csávázási mar 
regen kiküszöböltek, sót újabban a ned
ves csaiázó eljárások is mind háttérbe 
szorulnak it nemrég bevezetett s a gya
korlatban kiválóan bei alt pucsavazasi 
eljárássá! szemben. Ennek az eljárásnak 
a lényege abban áll, hogy a vetőmagot 
keverő dobban, (melyet a gazda öreg bo
ros vagy petróleumos hordókból maga is 
készíthet) vagy zsákokban bizonyos tinóm 
porszerü csávázó anyaggal keverik össze, 
amely i atapadva a magra, teljesen men
tesíti a termést az üszögtől.

A porpacolási eljárásnak előnye az, 
hogy pontos elvégzéséhez semmiféle elő
zetes szaktudósra nincs szükség. A mű
velet olya: egyszerű és gyors, ,10—15 
percet vesz igénybe) hogy ezt vetés köz
ben is eb egezhetik. Elmarad a költséges 
és időrabló vizhordás, elmarad az olda
tok hosszadalmas készítésé, a vetőmag
vaknak a csávázó lében huzamosabb ideig 
való keverése s a vetőmagnak a léha es 
üszkös szemektől való időt rabló meg
tisztítása.

A nedves csavázasnal a nedves es meg
duzzadt vetőmagvak a csávából való kt- 
sz.dese után a rossz időjárás miatt gyak
ran nem szánthatok ki tökéletesen. Por- 
csavazasnal ez a veszély is elmaad, ami 
tulajdonkepen a legkenyesebb előny, mert 
főleg a tökéletlenül szárított magvak, va
lamint a lassan száradt és befulladt mag
vak elvetése után szokott a vetés hiányo
san kikelni. Azonkívül a porpacolas, ami 
a nedves eljárásra nem áll, teljesen füg
getlen az időjárástól, mert egeszen kis 
helyen is nag mennyiségű mrg pacolasa 
végezhető el, akár hónapokkal a vetés 
tlőtt, akár közvetlenül vetes közben a 
táblán, mert ez sem a pacolas jo eredmé
nyeit, sem a növényzet egészséges fejlő
dését nem gátolja.

A M. Kir. Növénykórtani Állomás ve
zetősége felismerve a porpacolas fontos 
és elvitazhatatlan előnyeit, három évig 
foglalkozott a porpácolás problémájává! 
és három eves kísérletei alapján az ame
rikai eredményeket teljesen beigazoltakrtak 
latja. Kern Hermann kisérletügyi igazgató 
egyik hazai szaklap legutóbbi szamaban 
melegen ajánlja a porcsavazast, rr n’ a 
legmegfelelőbb csávázási eljárást a gaz 
dák figyelmébe

Hogy példát is felhozzunk a porpacolas 
megbízhatóságára, az egyik uradalomban, 
hol a Mezógazdasagi Biokémiai Intézet, 
amely szintén fogla kozott ezzel a problé
mával, kísérleteit végezte, az egyik kísér
leti táblán rezgaliccal pácolt búza 67 ké
vét termelt, mig az ugyanolyen nagyságú 
és viszonyok közt levő másik táblán, 
melynek vetőmagját porcsávázássa! pácol
ták, a hozam 92 kéve volt es üszögmen- 
tesit hatasa is nagyobbnak bizonyult, 
mint a rézgálic-csavázásé.

Akkor teha , a mikor a gazuakozonseg 
figyelmet erre az u csávázási eljárásra 
felhívjuk, nem csak az országos érdeke
ket, hanem a gazdak sajat eminens érde
keit is szolgáljuk, mert hiszen minden 
gazdanak az a törekvése, hogy tőkéjévé! 
és verejtekes nehéz munkájával mentői 
szebb és nagyobb termest tudjon pro
dukálni.

Úgy a porcsávázásról, mint a többi, 
nedves utón való csávázasról a Magy. 
Kir. Növénykórtani Állomás (Budapest, 
II, Debrői-ut 15,17. sz. a hozzáforduló 
gazdaközönségnek készséggel szolgál fel
világosítással s kívánságukra díjtalanul 
megküldi a csávázási eljárások részletes 
leírásai.

Laptulajdonoz éz kiadó :

FRIDRICH OSZKÁR.

gony.it
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Búza . . 
Zab . . 
Rozs . .

Piád árak: 
a szerdai hetipiacon 

. . 360.000 

. . 240.000 
... 300000 

Tengeri morzsolt uj 180.000 
Árpa uj . • • 340.000 
Bab .... 480 000

K 
K 
K 
K
K 
K

I. rendű sásmentes

s % c ii a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

SCHNELL JÁNOS 
főszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MollŐCS. Telefoo 59. 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

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

Cím a kiadóhivatalban.

1 ÖZV. SZÍVÓS ANTALNÉ
2 órás, ékszerész és látszerész
$ MoháCS, Király-utca 195. sz.

E
 Mindennemű arany, ezüst és duoble 

áruk, szabályozott zsebórák.

SZIMI Í V 11 (. UK,
•rcsiptetők, bormérök, lázmérök nagy 
iktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra
vitások elvallaltatnak. A szemüveg t 

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

A—A±*A2—•—L •

Eladó 
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

t 
K

LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB 

legolcsóbb 
HARISNYÁK, KEZTYÚK 
URL ÉS NŐI- DIVATCIK 

kek, rövidáruk
SZABÓKELLÉK

KAUFMANN és STERN
CÉGNÉL

TELE. 36. HOFFMANN-HÁZ tblf. jl

Okvetlen tegyen próbavásárlást!

HÁZ
a Kossuth Lajos utcában és 
ugyanott 50 hectó BOR eladó 

id. Szekeres Sándor.
r

MELTZER EMIL
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

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

Páncsits Márk
ékszerész

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

Készít rendelésre mindenféle 
ékszereket u. m. Solitert, Butont, 
Broscht, ötvös gyűrűt, ötvös 
nyakéket, kézelő gombot, karika 
gyűrűt, pecsét gyűrűt, ezüst bot- 
fogangyut, bőrtárcára dombormű 
monogramot stb. olcsón és 
gyorsan.
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CSERNAYOLGYI
szénsavval telített forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyelem
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üditő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

Egy 4-es

Wertheim-Cassa 
és irodai bútorok eladók 

Weinacht Sándornál.

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° n for

galmit számitok fel.

Bálint Miksa.

VORISEK LAJOS
DIV ATÁRUHÁZA

TELEFON 127. MOHÁCS. TELEFON 127.
-

Kötött blous és kabát, férfi 
Ing és gallér, nyakkendő', 
nadrág- és harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bó'r-ridikűl 

és pénztárca, rövidáruk.

Férfi öltöny és télikabát, 
női ruha costüm és téli
kabát szövetek, flanel! és 

barchet újdonságok.

illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék!
Olcsó szabott árak!

RÉSZLETFIZETÉSRE 
újból bapbatóh a 

S1NGER VARRÓGÉPEK 
SMsnKn®B»«ÉP ohiv.TÁiK

bizományi lerakata Mohácson: 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

HALLÓ! HALLÓ!
Frissen csapolt öaruzi és vilA- 
íjos sör, tízórai pörkölt és virslii 

kuplisitö

a Scháffer=szállodában.
Fste S öríitöl

BÚS PALI 
t»u<l*iposi i prímás zenekara 

HANGVERSENYEZ.

Elsőrendű minőség!
Részletfizetésre is!

9
9
9
9
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Szép és bájos arca lesz, 
szeplője, májfoltja eltűnik, haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá:

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dns raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

Jó házból való fiú tanonc- 
nak, vagy kiszolgáló leány 

felvétetik
Vorisek Lajosnál.

Kiváló jó bor. must, tej és szeszmerökbé! 
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 Punktál 
szemüvegek és orresiptetökböl 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő és nászajándékokból 
nagy választék.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


