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Választottak.
Mohács nagyközség válasz

tói tegnap az urnához járul
tak. hogy ott rakják le a 
leendő rendezett tanácsú város 
alapköveit, — megválasszák 
annak képviselőtestületét.

A választásokat a már 
ilyen politikai mozgalmaknál 
szokásos taktikázások, plakát
harcok és hírlapi csete-paték 
előzték meg. Ilyen taktikai 
húzás volt az ellenpárt ré
széről az OMKE-nak a küz
delembe bevonása, a minek 
nagyon is átlátszó -indoko
lása, — hogy az iparos- és 
kereskedő osztályt juttassák 
nagyobb arányú képviselet
hez, — csak szinleges, rabu- 
lisztikus, mert hisz’ a Ke
resztény Városi Párt már a 
jelölésekbe azzal a vezérelv
vel ment bele, hogy az ipa
ros- és kereskedő osztálynak 
a képvise őtestületben az igé
nyelhető legmagasabb szám
arányt biztosítsa s hogy az 
iparos- és kereskedő osztály7 
ebbe elvben bele is ment, 
azt bizonyítja a Mohácsi Ál
talános Ipartestület 1924. má
jus 28 iki rendkívüli közgyű
lésében hozott 44 S. 24 szá
mú határozata, melyben ki- I 
mondotta, hogy az Ipartes- 
tület, mint az „össziparosság 
érdekképviselete4* a Keresz
tény Városi Párthoz csatla
kozik. — Ezt a határozatot 
igyekezett a Városi Párt az 
OMKE bevonásával megbon
tom, a mi néhány jóhiszemű ’ 
iparos és kereskedő megté
vesztésével sikerült is, a kik 
-cm vették észre, hogy a 
még nagyobb számarány ígér
getésével csak azt akarják 
eierni, hogy az iparosság 
^ltal vont kompon észrevét
lenül az ő jelöltjeik is be
surranjanak a révbe.

fagyon sajnálatos jelenség 
iparosság egységét meg

bontó ez a szakadás. Köny- 
njelmü hiszékenység az, 
melylyel tejüket telebeszélni 
ei|gedték. lagadjuk, tiltako

zunk ellene, hogy bennünket 
elfogultaknak tartsanak, a kik 
képtelenek ember és ember 
közt különbséget tenni.

Igen is, mi készséggel el
ismerjük és szent meggyő
ződéssel valljuk, hogy7 a zsi
dóság közt nagyon sok érde
mes, erkölcsileg is igen ér
tékes ember van, de csak a 
pénteki rendkívüli kiadású 
számunkban vezetőhelyen fej
tettük ki, miért van szükség 
arra, hogy az egész vonalon 
a keresztény és nemzeti esz
me arasson diadalt.

Egyetlen biztosítéka meg
tépett, csonka államéletünk
nek, hogy7 ez a felfogás a I 
legmagasabb helytől, le a 
Mohácsi Hírlapig domináns. 
Hazug, nyomorult rágalmazó, 
a ki azt állítja, hogy7 a ma
gyarság nem szeretettel osz
totta meg mindig anyagi és 
erkölcsi javait a zsidósággal. 
A kínálkozó legelső alkalmat 
megragadta, hogy7 az Alkot
mány sáncaiba emeljük őt 
magunkhoz s az emancipál- 
takkal megosszuk összes po
litikai jogainkat. Mi tehetünk 
róla, hogy egy7 sötét, gyá
szos emlék felhője ereszke
dett a múlt és jelen közé? 
Ismételjük, hogy szent meg
győződéssel valljuk, hogy7 a 
zsidóság közt nagyon sok 
megbecsülni való egyed van, 
de hát mi vagyunk a bűnö
sök benne, hogy folyton 
azoknak a sötét emlékeknek 
holióseregét riasztgatják ben
nünk ? Lám, abban az ellen
párti jelölő-listában láttunk 
neveket, melyekkel a kom- 
mun borzalmaiban oly7 sok
szor találkoztunk, mely7 ne
vek birtokosainak hire a Sza
muely7-ek táborából áttört a 
szerb szuronyok határzárán 
is és fájdalmasan juttatta 
eszünkbe, mily megbecsülés
ben részesítettük mi ezeket 
a neveket egykor! Igaz, nem 
azoknak vétke tapad e ne
vekhez, kik azon a listán

jelöltekül szerepeltek, csak 
azoké, kik emezektől vért és 
lelket örököltek. — de az 
emlékezés borzalmas és gyű
löletet vált ki a lelkekből.

Persze, felejteni . . . felej
teni! az a jó tanács ennek 
a gyászdalnak a refrainja, 
de mikor úgyis a feledés, a 
könnyen felejtés ennek a 
szerencsétlen nemzetnek a 
megölője. Aztán szabad ott 
még felejtést emlegetnünk, 
a hol ezeket a neveket be- 
vihetőnek tartják a város 
municipális életébe?

Lássák ezt be az iparos- 
és kereskedő osztály’ meg- 
tévelyedettjei is és a szerdai 
tisztujitásnál legyünk egyek! 
Xe a pártfegyelem vezesse 
a városatyákat hanem a vá- 
ros és a haza üdve, a salus 
reipublicae!

A Keresztény Városi Párt 
fényes győzelme!

Valamennyi jelöltje meg lett választva! — A 
keresztény magyarság impozáns fellépése! 
Egyhangú választás az I-, VI., és Vili, ke

rületekben !

Csendesen, valami önbizott nyu
godtsággal, méltósággal folyt le 
szombaton a képviselőtestületi 
tagok választása. Az elvetett mag 
termékeny talajra talált: a keresz
tény tömegek öntudatra ébredtek 
és hiába volt ármány, hiába tak
tika megmutatták, hogy bíznak, 
hisznek abban, hogy ezt az újjá
született várost az ezeréves hazá
val együtt a keresztény és nem
zeti eszme vezetheti csak a bol
dogulás révebe.

Szent István koronájának fénye 
ragyogta be ennek a hazának vi
szontagságait ezer éven át, török
tatár duláskor Nagy Boldogasszony 
védelme adót hitet, erőt és a ke
resztény erkölcsnek, a keresztény 
elveknek megerősödése és uralma 
fogja a ma ezer bajából is ki
vezetni

A keresztény magyar polgárság
nak ez az impozáns megmozdu
lása, amely itt-ott teljes néma
ságra kárhoztatta azokat, akik 
most az utolsó percben mint jel
szóba belekapaszkodtak csak és 
taktikának akarták felhasználni

A polgármesteri állásra tu
domásunk szerint dr. Margitai 
Lajos rivális nélkül áll s igy 
megválasztása bizonyosra ve
hető, de ő ezt a megszállás 
alatti odaadó, fáradhatatlan és 
gerinces magatartásával na
gyon ki is érdemelte, mert 
elmondhatja jó öreg Horá- 
tiussal, hogy: Exegi monu
mentum aere perennius, azaz 
ércnél maradandóbb emléket 
állítottam magamnak.

A másik jelentős állás be
töltésénél, a városi tiszti 
ügyészi állásnál a közhan
gulat dr. Schmidt Miklós sze
mélyében latszik megegyezve 
lenni, kinek eddigi közéleti 
agilitása, ügyvédi sikerei, 
közszeretettel dicsekedhető 
egyénisége predestinatioként 
hatnak közre a siker bizto
sításában.

azt, amiről eddig nagy bölcsen 
hallgattak, — végtelen örömmel 
tölt el bennünket is, az eszme 
harcosait és erőt ad a további 
küzdelemre.

Szeretettel öleljük meg gondo
latban mindazokat, akik a Keresz
tény Városi Pártot diadalra segí
tették

A Keresztény Városi Pártnak 
pedig nagy útjára, amely xMohács 
jobb jövőjéhez kell, hogy vezes
sen, ajánljuk, hogy ezt a bizal
mat és szeretetet, amelyet ma 
adott át neki Mohács keresztény 
magyarsága, jól őrizze meg, be
csülje meg munkájában mindig, 
feltő gonddal vigyázzon raja és 
akkor Mohács boldog, nagy és 
szép lesz és a béke fog ural
kodni benne.

A győzelem referádája nem 
volna teljes, ha nem emlékeznénk 
meg azokról, akik immár hónapok 
óta időt és fáradtságot nem ki
méivé dolgoztak a győzelemért 
dr. Frey János elnök és Varga 
Zsigmond társelnökkel az élén. 
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Úgy a kerületi bizottságok, mint 
a központi szerv tagjai csodálatra 
méltó buzgalommal végezték mun
kájukat.

A szervezés nehéz munkája , 
dr. Prakatur Tamásra jutott, 
akinek ezen a téren való képessé
geit általánosan ismerik. Dr. Pra
katur a beléje helyezett várako
zásnak mindenben megfelelt es 
nagy munkával oly precízen szer
vezte meg az összes kerületeket, 
hogy a teknikai rész nagyban elő
segítette a győzelmet. f

A választás eredménye egyén
ként a következő:

I. kér.: Keresztény Városi Párt 
177 szavazat Egyhangú.

Rendes tagok: Dr. Prakatur 
Tamás, Huth János, Simon Gyula, 
Szekeres Sándor, Bosnyák Mihály, 
Pávkovics Antal Pál, Pávkovics 
György, Szajcsán Mátyás, Somogy - 
várácz Mátyás, Verbán Mátyás.

II. kér.: Keresztény Városi 
Párt 143, Városi Egys Pártja 91.

Rendes tagok: Dr. Schmidt 
Miklós, Kész Kornél, Fridrich 
Oszkár, Puppi János. Bablics Má
tyás, Csupics Lukács, Gyúrok 
Antal. Jaksics András, Mohácsán 
Mátyás, Pávkovics János.

III. kér.: Keresztény Városi ' 
Párt 138, Városi Egys. Pártja 36. j

Rendes tagok ; Dobszai Mátyás, 
Rupp János, Reichardt György, 
Steidl Antal, Bárácz Péter, Kale- 
nics András, Kovácsics Péter, 
Szrimácz György, Malesevits Ist
ván, Pánics István.

IV. kér.: Keresztény Városi 
Párt 142, Városi Egys Pártja 102.

Rendes tagok: Inkei József, 
Ehmann József, Németh Károly, 
Kollár Mátyás, Márton János, 
Menczinger József, Papp József, 
Pazaurek József, Pécsi István, 
Tertinszki Gyula.

V. kér.: Keresztény Városi 
Párt 120, Városi Egys. Pártja 89.

Rendes tagok : Báli Péter, Bé- 
regi György, Halász Péter, id. 
Heréb József, Haramza János, 
Molnár Pál, Miszlang János, Kem- 
zsák Kálmán, Pécsi György, Vöő 
András.

VI. kér.: Keresztény Városi 
Párt 148, egyhangú.

Rendes tagok: Varga Zsig- 
mond, Hubai József, Balázs Ist
ván, T. Harczi Sándor, K. Harczi 
János, D. Kiss János, Külőssi 
Sándor, Lőrincz János, Schummer 
József, G. Szabó Ferenc.

VII. kér.: Keresztény Városi 
Párt 70, Városi Egys. Pártja 18.

Rendes tagok: Katari Antal, 
Borján Márton, Brdár Lukács, 
Pap István, Pávkovics Márián, 
Stadler Antal, Szurcsik Ferenc, 
Zombori Peter.

Vili. kér.: Keresztény Városi 
Párt 106, egyhangú.

Rendes tagok: Schmidt Ká
roly, Dobler György, Dobler Fe
renc, Hajósovics Lajos, Kolutácz 
András, Kvala István (nős Kovács 
Lídiával), Kecskés Mátyás, Mojzes 
István, Mausz Mátyás, Tatai Pál 
(nős Laki RózávaP.

*
Az újonnan megválasztott kép

viselőtestület f. hó 22-én, hétfőn ' 
délután 3 órakor alakuló közgyü- í 
lésre jön össze, szerdán, folyó hó j 
24-én délután 3 órakor pedig mint 
tisztújító szék választja a polgár
mestert és a tisztviselői kart.

Tata tája.
A „Mohácsi Hírlap4* eredeti tárcája.

(Folytatás és vége.)

Torlódó villanyosok harango
zása, bérautók tülkölése, magán
fogatok robaja, teherautók dü
börgése, a rajtuk ülő munkások 
éles sípolása egy éktelen hang- 
chaoszba olvad össze s én bá
multam magam, hogy a kit teg
nap idegessé tett egy vidra- 
kölyök csobogása, ma meg nem 
bolondulok e pokoli zajtól.

A Károly-köruton egy zárt 
katonai osztag jött velünk szem
ben. Egy fiatal őrnagy lovagolt 
segédtisztjével a csapat élén. 
Igazi «schneidig» katona, gyö
nyörűen dekorált melle a világ
háború históriáját helyettesíti. 
Eszembe jutott a saját katonás
kodásom. Akkor, ha az ember 
végigvezetett egy osztagot a vá- 
roron, mondjuk Ó-Budától az 
Üllői-uti kaszárnyáig, kimerült a 
jobbra-balra való tiszteletadás ve
zénylésében. Amíg szemem a 
nyalka csapaton felejtem, gondo
lataim per associationem ideárum 
Vadölőre tévedtek, ki egyik este 
vacsoránál azt mondta:

Ha nekem valaki azt mon
daná, hogy «hős», komolyan 
megharagudnék érte. Én ugyan 
haza hoztam a harctérről egy 
rakás kitüntetést, de örökké ta
gadom, hogy ott valaki a hősi 
nekiszántság gondolatával kez
deményezett volna valamit. Min
denki csak a fegyelem hatása 
alatt cselekedett. A büntetéstőli 
félelem kergetett mindenkit nagy 
elhatározásokba s ha aztán már 
benne voltunk, akkor nem mon
dom, hogy nem hősködtünk, 
akkor ötletszerüleg is vittünk 
véghez olyan cselekményeket, 
hogy most látszólagos béke ide
jén az ember maga sem hajlandó 
hittel fogadni.

Ilyen egyenes és őszinte a ret
tenthetetlen Vadölő.

Lélekben mégegyszer átélem a 
Tata vidéki élményeket. Az az 
óriási palota a hajóállomás mel
lett, melynek lapos fedelén fé
nyesen kivilágított terrász van, 
hol hajónk indulása idején is 
valami mulató társaság szórako
zott, eszembe juttatja a környei 
«reformházakat>, ahogy ott a 
földreform révén házhelyekhez 
jutottak által épített uj házakat 
nevezik.

Környe nagy és szép község, 
valami régi római város helyén 
épülve, a mit a gyakori római 
korbeli leletek látszanak igazolni. 
Szorgalmas német lakossága ter
mészetesen szinte túlteng a mai 
viszonyok közt az anyagi jólét
ben. És éppen ezért kapja meg 
az embert a gondolat, hogy ott 
a földreformnak ez a házhely
osztó része már keresztül van 
víve, mig nálunk Mohácson még 
olyan messze jövő zenéje az. 
Egész uj falurészek épülnek ott 
a községi utcák kinyitásával, a 
mi ismét azt jelenti, hogy ott 
nem sokat akadékoskodtak a he
lyek miatt, hol a nincstelenek 
igényeit kielégítsék, mint Mohá
cson, hol évekig fogják még a 

vásársikot makacsul tartani, noha 
biztosak benne, hogy a vásáro
kat most már menthetetlenül ki 
kell helyezni a kültelkekre.

ök már 1921-ben lerótták hősi 
halottjaikkal szembeni köteles 
kegyeletüket, nagy, tágas tem
plomuk oldalfalába (belülről) dí
szes fekete márvány emléktáblán 
arany betűkkel örökítve meg azok 
neveit. A márványtáblán a hősi 
halottak nevei mellett még a kö
vetkező emlékvers olvasható:

Testvér, aki élsz mert 
Érted adtuk éltünk, 
Hogy örökre éljünk 
Imádkozzál értünk. 
Hűséggel szolgáltunk 
Fegyverrel a kézben, 
Meghaltunk, 
Hogy a Haza éljen.

1921 augusztus 1.

A márványtábla fölött pedig 
sem hervasztó nyári nap hevében, 
sem zimankós telidény fagyában 
nem hiányzik a friss, harmatos 
koszorú. Ebben talán sort tarta
nak a jó nemetek.

Feltűnt az uj építkezéseknél a 
cementnek hihetetlen mérvben 
való applikálása. Ott kerítés, 
kapubába, kutkáva, járda mind 
vasbetonból épül.

A kiutalt háztelken még épít
kezés nincs, de a kertnek szánt 
terület már megművelve, benne 
és az udvartéren a gyümölcsfa 
csemeték elültetve és az udvaron 
már ott feküsznek a hatalmas 
vasbeton kutgyűrük, melyek a 
megásott kutmederbe sorjába és 
egymásba ékelődőleg bocsájtat- 
nak le, hogy a legfelső gyűrűbe 
aztán a szintén vasbeton kut
káva ékelődjék bele.

Az építkezésnek ez a módja 
olcsóbb is, tartósabb is, de per
sze az szükséges, hogy a cement 
oly közel legyen beszerezhető, 
mint a Tatavidékieknek Tatabá
nyán, hol az óriási mészkemen- 
céknek a cement egyik mellék
terménye.

Nálunk Mohácson a cement 
is csak nehezen és drágán hoz
záférhető, azért itt nem is a föld
reform segít, hanem az segít
hetne, ha a törvényhozás a ház
helyigények helyett egy egypa- 
ragrafusos törvényben kimon
daná, hogy az állam, a várme
gye, a község, minden bank, 
takarékpénztár, vasút, hajózás, 
posta és gyári jellegű üzem tar
tozik alkalmazottjainak termé- 

I szetbeni lakást adni és illetve 
azt építkezés utján biztosítani. 
Nem volna itt szükség sem föld
reformra, sem házhelyekre, sem 
vásársikra, sem a temető, vágó
híd és dögtér körüli területek 
felkinálgatására, — a lakásínség 

i menten megszűnne s a háziurak 
más szemmel néznének a nincs
telen lakóra.

A Tatatájai kedves, szép és 
felejthetetlen impressziók után 
ezzel a szürke gondolattal zök
kenek ismét vissza a mohácsi 
viszonyok közzé.

Tata,

__ ___  1W4. szeptember 21.

Csapj fel öcsém 
katonának!

A honvédelmi miniszter a 
kir. honvédség részére önkénte 
seket toboroz.

Tiz esztendő választ el ben 
nünket attól a naptól, a miko- 
fegyver alá szólították a nemzet 
virágát. Először az ifjúságát, ké
sőbb a dereshaju férfiakat i$ 
Virágos vonatok vitték fiainkat 
testvéreinket a szerb, a román 
az orosz határok felé és néni 
tudta senki és nem kérdezte 
senki, hogy hova? miért?

Most mindenki tudja, hogy 
ennek a csonka Hazának a biz
tonságára, a védelmére szólítják 
zászló alá ifjúságunkat, tudja 
mindenki, hogy azt a pár meg
maradt vármegyét utolsó csepp 
vérünkkel is meg kell védelmez
nünk, mert ha az is elveszik, ak
kor végünk van, mert a nagy 
világon e kívül nincsen szá
munkra hely.

Azért hát Ifjúságunk! Magyar 
Ifjúság ! ne várjunk kétszeri hivó 
szót, hanem az első jeladásra 
csapatostól tömörüljünk a nem
zeti zászló alá.

Hej! a kik a régi közösügyes 
viszonyok közt szenvedtük az 
osztrák szoldateszka keserveit, 
ha megnyílhatnának a doberdói 
karsztok sziklasirjai, ha a vol- 
hiniai mezők, a fekete hegyek 
sóhajos erdőrengetegei feltárnák 
a jeltelen tömegsírokat, de so
kan, sok ezren mennénk az alá 
a zászló alá, mely apáinknak 
századokon át volt ábrándjuk, 
álmuk, — a magyar zászló alá. 
Mert mi mindenkié voltunk, csak 
a magunké nem. A közös had
seregben ellenséges, gyűlöletes 
volt a felsőbbség hangulata elle
nünk. Meg kellett tagadnunk 
anyanyelvűnket, németül kellett 
még kenyeret is kérnünk és ide
genben éreztük itthon is magun
kat. Most egyedül és kizáróla
gosan a magyar Hazát szolgálja 
a magyar fiú itthon, magyar em
berek parancsnoksága alatt, ma
gyar, hazafias szellemben. És 
minő más szolgálati viszonyok 
várják ma az újoncot! Mi napi 
6 krajcárból szereztük be a va
csoránkat. a pucoló anyagunkat, 
a cipőfűzőt, a subixot, a fütő- 
és világitó anyagot (melyet afe- 
leséges zupásőrmester ellopott), 
a 6 krajcárból mosattunk, borot
válkoztunk és nyiratkoztunk stb. 
Most a katonaság uras, elegáns 
elhelyezkedés, melyet sok-sok 
magas, egyetemi tanulmányokat 
végzett ember joggal irigyelhet. 
Ki az, a ki elmondhatná, hogy 
a természetbeni ruházatán, laká
sán és élelmezésén, a három leg
főbb életszükégletén kívül van 
még neki 25 aranykorona =■ -w 
ezer papirkorona zsebpénze ? 
dig egy ma berukkoló 17 éves 
újoncnak ez az illetménye. Azon
kívül a 12 évi szolgálati idő alatt 
ki lesz a katonai tudományokon 
kivülesőleg is úgy oktatva, hogy 
a katonai szolgálat után a pol
gári társadalomban elhelyezke
dése biztosítva legyen, ilyen ál
láshoz való jutását egyébként is 
elősegítik. Ha az illető újonc 
középiskolát végzett, a főiskola' 
tanulmányainak folytathatása ka
tonai szolgálata alatt is elő le$z 
segítve. Ha a szolgálat folytan 
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munkaképtelenné lenne, részére 
3 nyugellátás biztosittatik. Az 
ónként belépőknek szolgálati ide
jük arányában 4—6 heti szabad
ságot biztosit a szolgálati szabály
it. mely idő alatt összes pénz
beli illetékeit húzza. Hát ki az a 
fiatalember, a kinek polgári szol
gálata ezeket a felsorolt előnyö
ket biztosítja?

Azért hát arany Ifjúság! a 
Haza hív s a kinek lelkében egy 
c5epp hazaszeretet él, az a hívó 
szóra lelkes odaadással megy.

Jelentkezni lehet a járási fő
szolgabírói hivatalban s váro
sokban a katonaügyi előadónál 
a városházán.

Az államrendőrség köz
lései. Mindennemű beadványok, 
de különösen táncmulatság, vagy 
záróra meghosszabbítás iránti ké
relmek legalább három nappal 
előbb adandók be, nehogy a hát
rányára legyen az esetleges kése
delem a közönségnek.

A MANSz szövötanfolyama. 
A MANSz helyi csoportja egy 
három hónapos tanfolyamot nyi
tott, melyen bárkit díjtalanul meg 
tanítanak vászon és később szövet 
szövésre is. Ez idő szerint három 
szövőszék működik. Elvállalnak 
lepedő, törülköző, konyharuha és 
alsóruhának való mindennemű 
vászon szövést.

A mohácsi fogadalmi 
templom tervpályázatán a követ
kező építő művészek vettek reszt: 
Bogdanfy és Gerlóczy, Sebestyén 
Endre, Edelényi Dezső, Kellet 
József, Szende Andor, Arkay Ala
dár, Lechner Lóránd, Rados Jenő, 
Rottmann Elemér, Hegedűs D. és 
Eodor J., Nendtwich Andor, Stil- 
ier J. és Tóth J., Kanta István, 
Hauner Ottokár, Ambrus Z és 
Tóth J., Kilczer Béla, Szentpály 
Károly, Tóasó Pál, Szabó J. Géza 
és Ybl Miklós.

— 1924. szeptember 15-én 
megtartott vásári forgalom : 
belhajtatott szarvasmarha 2119 
drb, eladatott 458 drb, ló és csikó 
5474 drb, eladatott 343 drb, juh 
267 drb, eladatott 119 drb.

— Sajtóper a „Dunavidék" 
ellen. Laptársunk múlt heti szá
ntában a Magyar Távirati Iroda 
mohácsi kirendeltségének támad 
azon a címen, hogy a sporttudó- 
sitásokban tudatosan téves ered
ményeket ad le Budapestnek. A 
táviratirodai kirendeltség felettesei 
utján ezért perrel lép fel a Duna- 
vidék ellen, mert a célzatosság 
eddigi jóhirnevét rontja. A közie
men}- írója még annyi fáradtságot 
sem vett magának, hogy utána 
nézzen, hogy ki adta le ezeket 
a jelentéseket ? t\ kirendeltség 
eddig ugyanis egyetlen egy sport
eseményt sem adott le. A lóláb 
ebben az ügyben ott lyukad ki, 
i0& Keinráth Zsigmond a ki
rendeltség vezetője a mi munka- 
a^unk és hát ezért még ok 

nélkül is rúgni kell rajta. - Ezt 
ntvjak objektivitásnak.

Ha kiesett ékszeréből a
’ azt Páncslts ékszerész ol

csón és jól befoglalja.

A szigeti gyilkosság. Az 
a borzalmas gyilkosság, mely na
pokig rémületben tartotta a szi
getet, nem zárult le egészen. — 
Szkróbó Mátyás teteme a föld 
mélyén pihen. A kegyetlen gyil
kosok még szabadon járnak, 
bárha a nyomozás szálai mind
inkább összeszorulnak, hogy erős 
béklyóba verje a minden emberi 
érzésből kivetkőző emberállatokat. 
Az eddig gyanúba vettek köröm
szakadásig tagadnak, habár a vé
res karó, a meghalt botja, egyéb 
eddig mellékesnek látszó körül
mény, a ' éssel ejtett szúrások 
nyoma ekg tápot adnak a felte
véseknek. Derek csendőreink ki 
fogják hamarosan bogozni a kusza 
szálakat, hogy elvegyék méltó 
büntetésüket azok, a kiknek a 
börtön mélyén a helyük.

— , Zongorahangolás Éber 
Bernát pécsi zongorahangoló es 
javító a jövő hét folyamán Mo
hácsra érkezik. Elfogad minden
nemű zongorajavitást és hango
lást. — Előjegyzéseket elfogad 
I’ ridrich Oszkár könyvkereskedése.

— Orvosi értekezlet. A mun- 
kásbiztositó pénztári orvosok mű
ködési szabályzata és ügyrendje 
előírja, hogy a pénztári orvosok 
évenkint kétszer értekezletet tart
sanak. Ez alapon dr. Hermann 
Manó pénztári főorvos szeptember 
25 ikére a mohácsi kerület összes 
pénztári orvosait értekezletre hívta 
egybe Mohácsra.

A meghívó egy igen érdekes 
pontot tartalmaz, mellyel a Kér. 
M. B. P. rekordot ért el és bizan 
tanulhatna tőle állam, vármegye, 
község, amelyek, még a már meg
levő alapokból is insolvensek és 
nem képesek kötelezettségeiknek 
eleget tenni, mig a Kér. M. B. P. 
imigyen invitál: „az értekezleten 
való megjelenés megkönnyítése 
céljából az útiköltségen felül a 
közös ebéd költsége is a létesí
tendő pénztári orvosi alapból fedez
tetik." Ezt tessék utánacsinálni!

25-én pedig délelőtt 11 órakor 
ismerkedési összejövetel lesz a 
pénztár hivatalos helyiségeben.

Déli 12 órakor közös ebéd a 
„Deák vendéglőben".

Délután 2 órakor az értekezlet 
kezdete, melynek tárgysorozata a 
következő :

1. Elnöki megnyitó.
2 Az orvosi ügyrend és mű 

ködési szabályzat ismertetése és 
ezzel kapcsolatban az orvosi he
lyettesítés kérdésének tárgyalása. 
Előadó : dr. Vida Lajos pénztári 
orvos.

3. Az orvosi fizetések mikénti 
megállapítása és folyósítása. Elő
adó : dr. Vas Jenő ptári orvos

4. Baleseti sérültek kezelése 
körüli administrativ eljárás. Elő
adó : Steidl Antal ügyvezető
igazgató.

5. Pénztári orvosi gyógyszer
rendelés. Előadó: dr. Hermann 
Manó ptári főorvos.

6 Munkaadói igazolványok fon
tossága. Fürdő és szanatóriumba 
való beutalás, úgyszintén gyógyá
szati segédeszközök rendelése kö
rüli eljárás. Előadó: Steidl Antal 
ügyvezető-igazgató.

7. Az orvosi tanács tagjainak 
megválasztása

8. Orvosi alap létesítése.
9. A legközelebbi orvosi érte

kezlet helyének és idejének meg
állapítása.

10. Esetleges indítványok.

— A m. kir. osztálysorsjáték 
sorsjegyeinek árusítását vezette be 
a Zsuzsits-tőzsde Mohácson. — 
Mindazok, akik eddig költséges 
postadijakkal megterhelten Buda
pestről kaptak sorsjegyüket, most 
ettől mentesítve itt szerezhetik be 
A XIII. sorsjátékra a megbízáso
kat mar most kell beadni, mert 
a nagy érdeklődés mellett esetleg 
elfogy a készlet.

— FIGYELEM! Ha 
részletre olcsón és jól 
akar vásárolni, úgy for
duljon bizalommal a 
STERM TESTVÉREK ro- 
fÖs- és divatáru ü zletébe.

Pécsi Sport Club — Mohácsi 
Levente T. E. 7:1 (3 : 1). Az 
utolsó pillanatban történt lemon
dások miatt a Levente 4 tarta
lékkal volt kénytelen kiáltani a 
PSC ellen. A PSC is 5 tartalék
kal jött, azonban egy olyan egye
sületnek, mint a PSC, melynek
II. csapata a szövetségi díjért, 
ifjúsági csapata pedig az ifjúsági 
bajnokságért játszik, nem sokat 
jelent egy pár tartalék beállítása.

A Levente egyedüli gólját, — 
mely vezető gól is volt — Rom- 
sícs lövi, meglepetésszerűen a 
kapusnak hátraadott labdába fut 
és azt az utolso pillanatban utol
éri és az érte nyúló Hoffmann 
nagy ámulatára a kapuba emeli. 
A továbbiakban azonban már 
nem megy semmi. A tartalékos 
halfsor mindent megbénít, sőt a 
beckeket is annyira zavarba hozza 
a halfok tehetetlensége, hogy 
nem tudják szokott formájukat 
kijátszani. A halfsorban ezúttal 
László is igen gyengén szerepelt. 
A második félidőben 3 Pajor ál
tal és egy Ehrenfeld által lőtt 
gól pecsételi meg a Levente sor
sát. Az első félidő mindhárom 
gólját Pajor lőtte, ki remek for
mában van.

A Levente játékosai kivétel 
nélkül indiszponáltan játszottak, 
különösen feltűnt László és Puppi 
gyengesége. A tartalékok közül 
Krosits a második félidőben be
lemelegedett. Haffner a jobbhalf 
posztján gyenge fizikumához ké
pest elég szépen mozgott, — i 
ami azonban a PSC ellen nem 
elégséges. Leovics volt talán az 
egyedüli, ki ha nem is úgy, mint 
szokott, mégis azt megközelítő
leg játszott. Romsics — az egy 
góltól eltekintve — nem igyeke
zett, partnerei kevés labdát kap
tak tőle. Schmidt sokat kalando
zott, Vattay nem tudta gyorsa
ságát eléggé kihasználni, mert az 
ellenfél hamarosan kiismerte tak
tikáját és ha labdát kapott, ket- 
ten is rámentek.

A PSC játéka is csalódást kel
tett. A PSC nevéhez méltóan 
csak Pajor, Kasztl és Gyulai ját
szottak. A Levente jobb össze
állításban és lelkesebb játékkal 
megnyerhette volna a meccset. 
Biró: Láng, sok hibát követett 

el az offsied helyzetek megítélé
sénél. Igaz, hogy nagyon zava
rólag hatott a két csapat teljesen 
egyforma dressze.

•
Bajai S. E. — Mohácsi Test

vériség S. C. 4:0 (1: 0). A 
BSE nem a legnagyobb vendég
szeretettel fogadta a Testvérisé
get. A mérkőzés a BSE részéről 
igen durva volt, minden erejük
ből a múltkori 5: 1-es vereségü
ket igyekeztek kikorrigálni. Pa
zaurek nagyon szépen védett. 
A Testvériség vezetősége a Ma
gyar Labdarugó Szövetségnél fog 
eljárni a BSE ellen s egyben pa
naszt tesz a biró ellen is, ki csak 
az első félidőt vezette le, a má
sodik félidőben szükségbiró bí
ráskodott.

•

Vasárnap, f. hó 21-én a mo
hácsi válogatott, mely a követ
kező összeállításban fog szere
pelni :

Németvarga
Puppi Leovics 

Kozma László Kiss 
Führer Romsics Schmidt 

Vattay Petrin
játszik a pécsi b) válogatott ellen. 
A mérkőzés nagyon erős lesz és 
a mohácsi válogatottnak, ha igyek
szik, egy eldöntetlent feltétlenül 
sikerül kicsikarnia a nagyon jó 
öszzeállitásu pécsi válogatottól. 
1 artalék: Borbély és Hoffmann.

A mérkőzés fél 4 órakor kez
dődik.

♦

Eelkéretnek az alant felsorolt 
Torna Egyleti játékosok, hogv 
f. hó 23-án (szerda) d. u. 6 órára 
a tűzoltó laktanya külön termé
ben fontos megbeszélésre megje
lenni szíveskedjenek. Tárgy: a 
legközelebbi mérkőzés nyélbeütése. 
Zsuzsits, Maislis, Puppi /, Járkó, 
Kocsis, Petricsevics, Katád, Bá- 
novits Ili., Bánovits /., Bakó, 
Dörfner.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi szept. hó 12-től 
1924 szept. hó 19-ig. Születések: 
Vidák Mátyás, Meiszner János, 
1 asinger Maria, Vudi Mária, Mikii 
Erzsébet, Török Julianna. Házas
ságkötés : nem volt. Halálozások: 
Kostanczi József 67 éves, Ivánácz 
Imréné 63 éves, Kiss Margit 26 
éves, Lipokatics János 86 éves, 
Tasi Ferenc 23 éves, Török Ju
lianna 2 napos.

Z^EKKE/ZTÖI 
/ÜZENETEK

K L. Semmiféle kartelnek elvből hivei 
nem vagyunk. Mi a legjobban szeretnénk, 
ha törvény tiltaná az ily érdekalakuláso
kat el, de viszont a molnároknak azt az 
érvelését is el kell fogadnunk, hogy kovács, 
cipész, szabó, bognár stb. mind kartelben 
lévén az övék sem erköicstel nebb, nem 
említve a nagy cukor, bőr, gyufa, szesz 
stb. karteleket. Itt a cél az volt, hogy az 
illető nagymalom tulajdonos ellen hangu
latot csináljanak a választásra. Ez egyszer 
azonban ez nem sikerült, mert Mohácson 
már mindenki tudja, csak ő nem, aki állí
tólag hivatva lenne az eseményeket a kö
zönséggel tudatni, hogy a malom kartel 
már három hete megszűnt.

Laptulajdonoa é» kiadó;
FRIDRICH OSZKÁR.
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Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen 

leányom, illetve nővérünk 
KISS MARGIT 

elhunvta alkalmával részvé
tük kifejezésével, avagy a te 
metésen való megjelenésükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igye
keztek, fogadják hálás köszö 
netünket.

Mohács, 1924 szept. 18
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

I Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

ferjem, illetve edes atyánk 
FEIL FLÓRIÁN 

elhunyta alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétük 
kifejezésével, avagy a teme
tésen való megjelenésükkel 
enyhíteni igyekeztek, úgyszin
tén a Hadastyán Egylet ki
vonult tagjai fogadják hálás 
köszönetünket.

Mohács, 1924 szept. 15. 
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

■■sb nrrrir^
■wíiBKsr'

Köszönetnyiivánitás.
Mindazok, kik felejthetetlen 

férjem, illetve édes atyánk
DITTRICH JÓZSEF 

elhunyta alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétük 
kifejezésével, avagy a teme
tésen való megjelenésükkel 
enyhíteni 
ják hálás

Babarc,

igyekeztek, fogad 
köszönetünket. 
1924 szept. 15.

A GYÁSZOLÓ 
DITTRICH CSALÁD.

a

Nyilatkozat.
A »Dunavidék* mull heti szá

mában megjelent közlemény reáin 
vonatkozó része miatt a sajtópert 
megindítottam.

Ruppert Irén.

Nyilatkozat.
A »Dunavidék< cimü lap 1924 

szept 14-iki számának »A mo
hácsi tévirodai kirendeltség* cimü 
közleményével kapcsolatban szük
ségesnek tartom kijelenteni, hogy 
a MTI. mohácsi kirendeltsége ki
zárólag közgazdasági kirendeltség 
és semminemű más híranyag, igy 
sporthiranyag továbbításával sem 
foglalkozik.

Nevezett lap idézett cikkének 
állítása ennélfogva nem más tu
datlanság szülte valótlanságnál és 
rossz indulatu rágalmazásnál.

A közlemény szerzője ellen a 
megtorló lépéseket folyamatba 
tettem.

Pécs, 1924 szeptember 16-án. 
Dr. Hegyi József, 

a MTI pécsi fiókjának 
fel. szerkesztője.

jNyilíitkoxíit.
A »Dunavidék« folyó hó 14-iki 

számában, -Hogy lesz az ingók 
tulajdonosából sikkasztó és az 
orgazdákból feljelentő* címmel 
egy közlemény jelent meg hamis 
beállításban. Rátkay a háború előtt, 
s alatt többször lakott nálunk, a 
Stollár úrtól vásárolt bútorokat 

nem tudta kifizetni, szüleimnek 
felajánlotta megvételre olyképen, 
hogy a még hátralékos összeget 
kifizetjük, a többi pedig a hátra
lékos lakbérbe lesz elszámolva, s 
erről szerződésünk is van, s igy 
a bútor a miénk lett.

Rátkay elment, majd bevo
nult s mint kadetőrmester haza
jött, majd újból elment. Rátkayné 
szintén hazajött néhányszor, bú
tort is vásárolt Hoffmann urnái, 
majd azokat a nyomorúság miatt 
eladva újból elment. Egyszer az
zal a hírrel jött vissza, hogy 
Rátkay elesett és ó elmegy ápoló
nőnek. Ami még Rátkaynénak a 
nyomorúságából megmaradt oda 
dobta annak, aki enni adott, mert 
a legnagyobb nyomorúságban 
volt Rátkayné Mohácson, 1 Író
asztalt, 1 'karosszéket pedig lak
bér fejében hagyta itt, a többi 
apróságot úgy dobta oda.

* Ezután 1918-ban Rátkay jött 
meg Rátkaynéval és az elöljáró
sággal rekviráitatott bútorozott 
szobát nálunk s az állítólagosán 
hiányzó bútorokról egy árva szót 
sem szólt, sem nem célzott, ha 
követelése lett volna szólt volna.

Az igazság az, hogy a négy 
tonetszék a mi tulajdonunk, az 
íróasztal, mely a mienk volt, a 
karosszék, lakbérben maradt itt, a 
többi apróság ajándék volt, azért 
mert Rátkaynénak enni adtunk. 
Ugyanakkor bemutatkozott Rát
kayné, egy nálunk tartózkodó 
hölgynek mint Rátkayné.

Majd Rátkay elment itthagyva 
Rátkaynét egy bútorozott szobá
ban, miután Rátkayné nem fizetett 
1919-ben a járásbírósággal tetet
tük ki, mert már 5 havi lakbérrel 
tartozott.

Rátkay hazajött 1921-ben, de 
akkor sem kereste az állítólagos 
bútorait.

1922 januárban Horváth tiszt
helyettes csendőrt ide küldötte 
többféle bútorért, de akkor bol
dogult édes atyám haldoklóit és 
igy nem beszélhettünk vele. Azt 
mondottam, hogy ha Rátkaynak 
követelése van jöjjön ő.

Májusban újból átküldötte a 
tiszthelyettes urat, hogy itthon 
vagyunk-e, miután nem voltunk 
itthon, Rátkay is átmerészkedett, 
felkutatott lakást, padlást, szek
rényt, lisztes ládát, a húgom je
lenlétében, s másnap én adtam 
át a mi tulajdonunkat képező 
holmikat, a csendőrnek.

Rátkay nagyon hangsúlyozza, 
hogy a bútorok a padláson voltak. 
Igen, mert a lakásokat kiadtuk.

Rátkay a járásbirósági tárgya
lásra el se mert jönni, nem mert 
a szemünkbe nézni.

Ami e hó 4-iki pécsi főtárgya
lást illeti a bútorok egyelőre az 
elöljáróságnál vannak megőrzés 
végett.

Hogy a butorok a miénk bi
zonyítja egy járásbirósági jog
erős ítélet is.

Hogy nem lett sikkasztásért 
elitélve csak édes anyámnak s 
Ruppert Rétikének köszönheti, 
miután nem kívánták a megbün
tetését, futni hagyták, elég hibá
san tették.

Boldogult édes atyám 63 éves 
volt mikor meghalt, de törvény
ben még nem volt, Rátkaynak 
pedig a törvényszék vagy 12 Íté
leteit olvasott fel.

Ezeket a sorokat a nagyközön

ség tájékoztatására is irom, hogy 
ne vegye be a Rátkay féle meséket.

Ezzel az üggyel egyelőre vé
geztem.

1924. szept. 17.
Traubert Nándor.

Férjemnek,
— öregebb Kántor Lajos kölkedi 
lakosnak ne adjon kölcsön pénzt 
senki, sem hitelbe sammit, mivel 
agyzavarban van. Sem a kölcsön 
nem lesz visszafizetve, sem a 
hitelbe adás nem lesz megtérítve. 
Kántor Lajosné, Kölked.

Értesítés.
Értesítjük a n. é. vásárló közön

séget, hogy sikerült a budapesti 

„A g r á r“ 
cipőgyár ierakatái megszereznünk 
s gyártmányai árusítását a közel 
jövőben megkezdjük.

Raktáron: férfi és női cipők, 
fél- és magasszáru box és scliev- 
reauxból, lakk, antilop és színes 
luxus cipők, Bébe- és gyermek
cipők minden minőségben.

Cummitalpas cipők, vadász- és 
munkáscipők nagy választékban.

Amidőn ezt a n. é. közönség 
tudomására hozzuk, előre is biz
tosítjuk, hogy áruinkat a legjobb 
minőségben s a legolcsóbb árak 
mellett hozzuk forgalomba s 
minden igyekezetünk oda irányul, 
hogy a n. é. közönség bizalmát 
kiérdemeljük.

A n. é. közönség pártfogását 
kérve

maradtunk tisztelettel

Kaufmánii és Steril
„Agrár“ cipőgyár lerakata

Tel. 36. Hoffmann ház. Tel. 36.

Al a Gazdáik öröme 
a csodaszép, nemesített uradalmi

Kapható a
Kossuth Lajos utca 7

I l“-nál
Telefon 84.

Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy 
állandóan nagymennyiségű

dunai élöhalat
sikerült lekötnöm és abban a kellemes helyzetben vagyok, 
hogy bármely időben, bármily mennyiséggel állhatok rendel
kezésre. Rendes napi elárusitásom a piacon. Rendeléseket és 
előjegyzéseket a lakásomon is elfogadok.

Tisztelettel

KISS JÁNOS halászbérlő
, Mohács, Jókai Mór utca 972.

r-——---------- —------- —------------- 1
Merkúr szállítási vállalat

Telefon 36. Hofímann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítást 
legjutányosabban és legpontosabban

eszközöl.

Egy befelé nyíló ablak 
190 hosszú, 90 széles spalet- 
tával eladó, ugyanott eqy 
fíu tanoncnak felvétetik 

ARMBRUST JÓZSEF asztalos 
Deák-tér.

A mohácsi járás főszolgabirájától 
4724 1924. szám.

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az el

kobzott fegyverek visszaszolgál
tatása céljából kiküldött bizottság 
budapesti felszámoló hivatalának 
657 vfb. 924. számú hozzájárulá
sával a jogerős Ítéletekkel elkob
zott fegyverek, forgópisztolyok 
és egyéb vadászati felszerelések 
— továbbá halászati eszközök, 
mértékek, mérőeszközök stb. stb. 
árverése hivatalos helyiségemben 
f. évi szeptember hó 29-én dél
előtt 11 órával kezdődőleg fog 
eszközöitetni.

A fegyverek árverésében fegy
ver, illetve forgópisztoly vásárlási 
igazolvány birtokában levők és 
iparigazolvánnyal rendelkező pus- 
kamüvesek, a vas és illetve réz 
mérőeszközök árverésében csak 
vas és illetve rézöntődé tulajdo
nosai vehetnek részt.

A vásárlási igazolvány és ipar
igazolvány felmutatandó.

Az árverésre kerülő tárgyak a 
legtöbbet ígérőnek fognak el
adatni ; fenntartom azonban ma
gamnak a jogot azon tárgyak 
visszatartására, amelyek a meg
felelő árban értékesíthetők nem 
volnának.

Mohács, 1924 szeptember 16.

Nemet Károly
főszolgabíró.

I i !0
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SZÖLLÖ
1501 D-öl, cserepes prés
ház szobával, boltozott 
pince teljes felszerelés és 
termessel együtt eladó.

Kossntb Lajos és Mező-utcai 
tí, száma sarokház eladó. 
Vételár és egyéb feltételek 
megtudhatók BALÁZS ISTVÁN 
képesített kőműves mesternél 

Rákóczi-u. 1215. házszám.

Elvállalok
jutányosán és szakszerűen 
tervezéseket, épületek, gyár
kémények építését, átalakítás 
és tatarozásokat, bármilyen 
rendszerű gőzkazánok befala

zását és gépalapozást.
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni.

Teljes tisztelettel

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

Szigetben
a László-féle vendéglő közelé
ben egy 306 négyszög öl 
szántóföld, melyben 14 darab 
termő gyümölcsfa van, eladó. 
Érdeklődni lehet Vadász-utca 

373. szám alatt.

Értesítés.
A n. é. közönség b. tudomá

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

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

Szives pártfogást kér

KOLLÁR ANTAL férfiszabó.

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
^Jisntl műtermében es laborator urnában 

MOHÁCS, Felsó Duna-sor 478. sz. sarok, 

vidékiek azonnal kielégittetnek.
- - - - - -- - - - - - - - - - - -
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A legmodernebb szabású 
kész férfi és fiú ruhákból, 
valamint raglán és fiuraglánokból, télikabátokból álló uj 

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

Pontos és szolid kiszolgálásról kezeskedem.
Kiváló tisztelettel

BECKER JÓZSEF 
úri szabó mester, Király-u.

*

HA PÉCSRE JÖN
ne mulassza el felkeresni

UllTXEK SÁNDOR
divatáruházát

Pécs, Király-u. 21. (ffiór-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 „

vásárolhatók.

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

Állami és községi tisztviselőknek 5’, engedmény.

=> I   ■■ r-AfT'-A-, ■ i c=> L. .... . aa 1 J “=

SAJT SAJT
Hogy a vacsora olcsó, jó és tápdüs legyen, 
Hozzá sajtot csak a Vogl-nál vegyen;
Kinél csak 32000 K kilója,
A teijeszsiros I. Trappista.

SAJTDORÁDÓ:
Schwarcz Lázár-féle házban 

Szerb templom mellett.

SAJT SAJT
=1 ■ ---------ATT-Ar-I ■ ■ r-ATTArn ■ • | pd r . . . . 1 11=

Üzlet átvétel!
Tisztelettel értesítem Mohács és környéke nagyrabe

csült vevőközönségét, hogy

FÜCHS 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.

Házeladás.
Nádor. utcában levő 

házam eladó. Lakás át
vehető

Bupp János

Vasárnap délután 
azaz szeptember 21-én 

csak SCHMIDT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E téten csat SCHMIDT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

i* *
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tavaszi cikkei:
Marx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és matt

Linóleum .wMARX-féle Borostyán adl0' 
Zománc

Marx-féle zománclakk
| konyha és kerti bútorokra.

Padló i parkett) fényesítő és 
padlóbeeresztö paszta. 

Gyógycognae,likőrök és likőr
eszenciák.

Reklám árak! Telefoi

FISCHER TESTVÉREK
SZÁLLÍTÓCÉG SZÉCHENYI-TÉR 7. PÉCS.

A közeledő idény alkalmára 
ajánlunk kereskedőknek és vi- 
szontelárusitóknak

BRAUN & FLEISCHMANN 
utóda budapesti cég 

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

Vidéki rendelések a beérkezés 
napján azonnal elintéztetnek.

FISCHER TESTVÉREK 
szállítók. 

Telefon 1—73.

Molnár Béla
úri-, női- és rövidáru kereskedő 
MOHÁCS (Bader-féle házban.)

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
HARISNYAKBAN 
FEHÉRNEMÜEKBEN 
NYAKKENDŐKBEN 
ZSEBKENDŐKBEN 
SZALAGOKBAN 
CSIPKÉKBEN 

SZABŐKELLÉKEKBEN 
és az összes rövidáru cikkekben.

Szabóknak és szabónöknek nagy 
árengedmény ’
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Had árak: 
a szerdai hetipiacon 

. . . 360.000
. . 240.000

_ _ _  . ... 300 000 
Tengeri morzsolt uj 180.000 
Árpa uj . • • 340.000 
Bab .... 480.000

Búza 
Zab 
Rozs

K
K
K
K
K
K

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

Cím a kiadóhivatalban.

Eladó 
egy börfedeles hintó 

és egy homokfutó. 
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö es kárpitos.

LEGTARTÓSABB 
legolcsóbb 

HARISNYÁK, KEZTYŰK 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK

KEK, RÖVIDÁRUK
SZABÓKELLÉK

KAUFMANN és STERN
CÉGNÉL 

telf. 36. HOFFMANN-HÁZ tblf. 3j.
I. rendű sásmentes 

szénit 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

SCHNELL JÁNOS 
főszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MoháCS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNE 
órás, ékszerész és látszerész 
MoháCS, Király-utca 195. sz.

Mindennemű arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák.

SZILVII VHGÉli, 
orresipteiők, bormérők, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások dvállaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

Okvetlen tegyen próbavásárlási!

HÁZ
a Kossuth Lajos utcában és 
ugyanott 50 hectó BOR eladó 

id Szekeres Sándor.

2 kiló használt rongyért 
t kiló finom kenyérlisztet ád 
Landaner 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.

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G

VORISEK LAJOS
Dl VATÁRUHÁZA

MOHÁCS. TELEFON 127.TELEFON 127.

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

barchet újdonságok.

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

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék!
Olcsó szabott árak!

Elsőrendű minőség!
Részletfizetésre is!

9
9
9
9
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Jó házból való fiú 

tanoncnak 
fizetéssel felvétetik 

Balogh pál 
fiiszeri* ei-e«lce<lóuél.

KIADÓ
borkereskedésre különösen al
kalmas nagy borpince, 
a „FUTURÁ“-nál Kossuth 

Lajos-utca 7.

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.

1 részletfizetésre
• újból kaphatók a «
| SINGER VARRÓGÉPEK
'• S«H«RCaVASKKéP réSW.TÁPS

bizományi ierakata Mohácson : 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

HALLÓ! HALLÓ!
F’rissen c&tipolt barna és vilA- 
gossör, íissémi pörkölt és virslii 

kfiplititö

a Scháffer-szállodában.
l^ste 8 órától

BÚS PALI 
budtipesti prímás z<‘nekara 

HANGVERSENYEZ.

r----------------------
MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és hajós arca lesz, 
szeplóje, májfoltja eltünik.haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát. 
Raktáron vannak továbbá: 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

jó házból való fiú tanonc
nak, vagy kiszolgáló leány 

felvétetik

Vorisek Lajosnál,

Kiváló jó bor, must, tej és szeszmerótból 
 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 orresiptetökból 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai munkát 

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, keresztelő és nászajándékekbó. 
nagy választék-

FRIDRICH OSZKAR“KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


