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Isten nevében!
Ezekkel a szavakkal nyi

totta meg a vármegye meg
különböztetett szeretettel kö
rülvett főjegyzője, mint alis
pán helyettes, Mohács ren
dezett tanácsú város képvi
selőtestületének alakuló köz
gyűlését hétfőn a városi 
tornacsarnokban és közel száz 
ajak sóhajtotta utána, hogy: 
Isten nevében !“

Nem tudjuk, célzatosan 
történt-e a hivatalos aktus
nak eme szokatlan formabani 
bevezetése, avagy csak ön
feledt véletlen adta a szava
kat a közbecsült alispán
helyettes ajkaira; egy azon
ban bizonyos, hogy’ min
denki érezte, mennyire stil- 
szerüleg alkalmazkodott ez 
a fohászszeiü két szó a nap 
jelentőségéhez, a Keresztény 
Városi Part egész vonalon 
győzelmes zászlói alól kike
rült városatyák első közgyű
lésének megnyitója mellé.

Ma, a mikor visszaérnie- 
kezünk annak a történelmi je
lentőségű közgyűlésnek csen
des, ünnepélyes, méltóság
teljes lefolyására, melyben el- ' 
hangzott a nagy enunciátió, 
hogy: „ezzel Mohács rende
zett tanácsit város képviselő
testületét megalakultunk jelen
ten ki . . ,u, önkéntelenül 
jutott eszünkbe a világhírű 
nagy tudósnak, D’Alembert- 
nek az az üdvözlete, mely
bei a francia akadémiában 
Franklin Benjámint köszön
tötte :

Eripuit coeló fűimen 
Sceptrumque tyrannis... 

(Kiragadta az ég kezéből a 
villámot, a zsarnokéból a kor- 
nianypálcát . . .)

igen, ezzel a két szóval: 
»lsten nevében“ kivette az 
‘’lispán helyettes is a kor- 
n-arypálcát azok kezéből, kik 
soha sem vették azt Isten 
nevtnen a kezükbe, mert 
vgyik tagadta, a másik szé
fje te az Istent s ezért sar-

jadzott lábaik nyomán a 
visszavonás és durva irigy
ség.

*

Es ezért volt a hétfői köz
gyűlés hangulata csendes, 
ünnepélyes, méltóságteljes, 
mert az Isten nevében kezd
ték, mely név maga a leg
szentebb csend, mely név
ünneppé szentel minden ak
tust, mely név a legfőbb 
méltóság s szuverenitása nem 
földi, véges erők talajából 

I sarjadt.
Lám, mily nagy két szó

nak a varázsa és miért nem 
hathatja az at minden köz
életi ténykedésünket, politi
kai és társadalmi életünk 
minden mozzanatát, hogy 

I eredmény, siker, áldás rü
gyezhessék belőle?

Hétfőn délután a válasz
tottak voltak ott együtt a 
tornacsarnokban, 16 ezer lé
lek bizalmának letéteménye
sei, tehát voltaképen 16 ezer 
lélek dörögte azt a lelkes él
jent az alispán helyettes felé, 
érkezésekor mert telepatikus 
sejtéssel érezte, — távozása
kor mert jóleső megnyug
vással vette, hogy békesség
gel is lehet, szeretetteljes, 
őszinte közvetlenséggel lehet 
csak ezt a renitensnek, gyü- 
lölködőnek, ármányosnak ki
kiáltott mohácsi népet ve
zetni — az Isten nevében!

A hétfői példa szolgáljon 
oktató tanulságul mindazok
nak is, a kiknek hatalom 
adatott a kezébe, hogy a ha
talom a köz felsegitésére és 
nem lenyügözésére adatott 
nekik.

Lám, a vármegye alispán
helyettese egy ez ész var
megye erkölcsi súlyával tette 
kezét a törvénykönyvre, de 
e nemes gesztusát is a sze
líd jóság, a megértést kereső 
becsületes jóakarat kisérte, 
ezért volt munkája könnyű, 
eiedményes és megnyugvást 
keltő —* az Isten nevében!

Mindig jóleső érzéssel em
lékezünk a hétfői alakuló 
közgyűlésre, mert bonum 
omen-jét, kedvező előjelét 
látjuk, titkos megsejtését 
érezzük annak, hogy a nagy 
átalakulás, mely közjogi jel
legében e napon városunkat 
érte, — békés, áldásos fej
lődést igér ennek a so
kat hányatott sorsú, külel- 
lenség és enfiai áltál sokat 
tépett, tiport, szerencséién 
varosnak.

Halás köszönettel adózunk

Gurulnak a moszkvai aranyak.
Egy a dicstelen múltjából visz- 

szatérő lélekrontó ismét felütötte 
fejét, hogy romboló munkáját a 
nemzet kárára folytassa. Ezúttal 
Lánycsókra tette át igazságot 
0,5 7‘ó és ítélő székét, mert itt a 
deli végeken, ahol ravasz szemű, 
álnok szomszédaink minden lé
pésünket figyelik, akadt egy meg
mételyezett lánycsóki kecske, aki 
nemrégen még a mindent meg
váltó kommunista eszmékkel igye 
kezeit megfertőzni a falu tiszta 
csendjét. De a föld népét, a kik 
verejtékes munkában görnyednek 
reggeltől napestig, nem lehetett 
hazug jelszavakkal eltántorítani 
a tulajdonjog eszméjétől. A pénz
éhség, a meggazdagodás vágya, 
a jómód ugyan elfelejttette né
melyikkel a megszállás keserű 
napjait, hazájuk iránti szent kö- | 
telességet. Féktelen tobzódásuk
ban, az ösztön által irányított 
beteges hajlamaiknál fogva nem 
gondoltak arra, hogy mindennél 
többet ér a lelki és szellemi fej
lődés. Messze a politika hori
zontjától, messze égy rejtett 
vágytól, távol emberek ábránd
jaitól, csak a kultúra terjesztését 
célzó testi fejlődésért végzett 
munka lehet az az eszköz, mely
lyel ennek a nemzetnek erős, faj- 
fentartó generációt nevelhetünk.

És ez a törekvés fáj azoknak, 
akik a moszkvai guruló aranyak 
csengő hangja mellett végzik 
szörnyű vétkes munkájukat, azok
nak, akik a háború előtt vészt 
kiáltottak és tüzet szítottak ; a20** 
nak, akik a pénz irtó hatalmával 
ezerszámra taszították a magyar 
aranyifjuságot a pusztulás gye
hennájába; akik a magyar és ma
gyar közé évtizedeken keresztül 
verik az éket, hogy apa fiú elleti, 
testvér testvér ellen késhegyig 
menjen. Az ő szemükben bűn a 
testi épség, bűn az öntudat, de

vármegyénk szeretett alispán
helyettesének. a ki ezt a jó
érzést nekünk megszerezte, 
mert a vezetése alatt szelíd 
simasággal lefolyt alakuló 
közgyűlés megtanított ben
nünket bízni abban, hogy 
még Mohácson is lehet ered
ményes, alkotó munkát vé
gezni, ha nem önös, egyéni 
és pártérdekek árkain, bokrain 
keresztül, — hanem a tiszta, 
önzetlen közérdek ösvényén 
vezetjük szekerét — az Isten 
nevében.

legnagyobb bűn az, hogy egy 
agyontaposott nemzet, egy meg- 
rablott ország százezreinek leg
hőbb óhajtását hordják elrejtve 
szivük mélyén és bosszúért kiál
tanak. Most, amidőn pénz, va
gyon, hatalom az ő kezükben 
van, amikor az elorozott nemzet
gazdaság az uj földesuraké lett, 
amikor fény, pompa, jólét, palota, 
bíbor csak a kiváltságosaké, ak- 
kor nem kell háború! akkor nem 
kell öntudat, józan élet, ép test, 
egészséges lélek, hanem igenis 
kell, mikent ennek az országnak 
az eminens kutinérgezője mondta 
Lánycsókon, kell a korcsma és 
kell a lány.

Kell a szesz, a korcsma bűzös, 
vétkes odúja, kell az erkölcste
lenség, fekélyes condráival, hogy 
az a nemzet, mely évezredeken 
át minden pokollal szemben meg
tudta védeni ezt az országot, 
megfertőzött lélekkel, foszló, min
denre képtelen akaraterővel fet- 
rengjen tehetetlenül az általuk 
előkészített posványbán.

Bor, kártya, mámor! ez kellene 
a falu józan polgárának, azoknak 
a patyolatlelkü, kérgeskezü, be
csületes, nemzetfentartó emberek
nek ? Az, aki végignézte mar 
belső életüket, akik megfigyelték 
a sors csapásaival megalkuvó, 
vészben-bajban Istennél menedé
ket kereső lelkűket, azok tudhat
ják, hogy itt nincs mit keresni 
hazug jelszavakkal dobálódzó, 
fizetett bérenceknek, hogy itt 
nem találnak talajra az 1918. bri- 
gantijai, itt nem hinthetik el ár
mányt, kínt, poklot, szenvedést 
ránk zúdító kóros miazmáikat, 
mert itt mindenki élni, élni akar 1 
Élni abban a megrendithetetlen, 
erős hitben, hogy egykor kidől
nek Trianon átkos határkövei és 
szabad lesz az ut e:rabolt édes 
testvéreinkhez. K. Zs.



■
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4 kötclessééiiérzct a 
társadalmi jólét alapja.

Tagadhatatlan, hogy a legtöbb 
társadalmi bajnak okozója a kö
telességérzet hiánya az emberek
ben, kik a nemzet nagy épületé
nek külön-külön mindmegannvi 
kövei. A tapasztalás bizonyítja, 
hogy meghitt családi élet, jól 
rendezett társadalmi és állami 
élet csak ugy képzelhető, ha 
mindenki kötelességét lelkiisme
retesen teljesiti. Társadalmi alap
igazságot fejezett ki csupán hal
hatatlan Kölcseynk, amidőn mon
dotta: Jog és kötelesség egy
mástól soha el nem választhatók.*

Vannak kötelességeink önma
gunkkal, felebarátainkkal és az 
állammal szemben. Legfontosabb 
kötelességeink azonban Istennel 
s kinek-kinek a maga egyházá
val szemben vannak. Az állam
nak is érdekében van, hogy min
denki teljesítse Istennel, ember
társaival, az Egyházzal s önma
gával szemben tartozó kötelessé
geit, mert harmonikus rend, béke 
es egyetértés, igazi haladás, va
lódi kultúra csak akkor fejlődhe
tik és uralkodhatik, ha az egyes 
egyedck megteszik a köte'essé- 
güket. Ezért szorítja az állam is 
polgárait kötelességteljesitésre, az 
erkölcsi és isteni parancsok meg
tartására. S ha valaha szükség 
volt arra, hogy a kötelességérze
tet neveljük és a kötelességtu
dást hangoztassuk, ugy ma van 
arra szükség, mikor a forradal
mak folytán a telkekből minden
felé kiveszett a kötelességérzet, 
a tekintélytisztelet és a feísőbb- 
ségek elismerése.

Évekkel ezelőtt Pompejiben 
ásatásokat rendeztek. A várost 
ugyanis vagy kétezer évvel ez
előtt a Vezúv tűzhányó lávája 
öntötte el. Midőn a város egy 
kori kapuja mellett több méter
nyire a földben ástak, a város 
kapuja előtt a római katonát, aki 
a város kapuját őrizte, megköve- 
sült állapotban találtak. A katona, 
látva a Vezúv borzalmas kitöré
sét, nem ijedt meg, hanem köte- 
lességszerüen ott maradt őrhe
lyén még akkor is, midőn a láva 
térdét, mellét és fejét is elbo
rította.

Ilyeneknek kell lennünk ne
künk is, mint a milyen ez a római 
katona volt. És ha majd olyanok 
leszünk mindannyian, akkor ha
zánk számára is be fog követ
kezni <egy jobb kor, mely után 
buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán.* Cserta János.

Olcsóbb lett a szén. 
Dunagőzhajózási Társaság közli, 
hogy a szén ára e hó 15 ével 
olcsóbb lett. És pedig apró szén 
kicsiben 70.500 K, nagyban 62.600 
1\ helyben, ab bánya 42.000 K. 
Mosott kocka szén kicsiben 82.500 
Ív nagyban 73 000 K, ab banya 
55 ihjO K Mosott borsó, vagy 
kovács szén kicsiben 88 600 K, 
nag\ 'an <8.000 K, ab bánya 
60 COO K.
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X'ASUÁZAK.

Múlt számunkban ígéretet tet
tünk, hogy Förster Frigyes buda
pesti fémárugyáros uj találmá
nyának lényege, előnyei és al
kalmazhatósága iránt információ
kat szerzünk és azokat olvasóink
kal is közöljük.

Sikerült is e tárgyban a rész
letes prospektust megszereznünk 
s igy közreadhatjuk a követ
kezőket:

A szállítható, szigetelt falu 
vasház meglepő olcsósága, gyors 
felállithatósága, valamint a kő- 
épitkezéssel majdnem egyenrangú 
tartóssága folytán hivatva van a 
súlyos lakásínség azonnal meg
szűntetésére,

E szabadalmazott építkezés 
cca 30—40" () al olcsóbb a ha- 
sonméretü kőépületnél. Minthogy 
a gyár már elég nagy mennyi
ségű kész anyaggal rendelkezik, 
a házak azonnal szállíthatók s 
azokat bárhol 6 óra alatt felállítja 
a cég.

Az épületek teljesen tüzbizto- 
sak, abszolút stabilak, szárazak, 
szakértői megállapítás szerint 
egészségügyi tekintetben semmi 
kívánni valót nem hagynak, fű
tési szempontból jelentékeny 
fűtőanyag megtakarítást tesznek 
lehetővé, földrengés és villám
csapások ellen minden eddigi 
építkezési módnál biztosabbak.

A házakat tetszésszerinti terv
rajzok alapján (hallókkal, erké
lyekkel, lépcsőházakkal, üveg
verandákkal, tornyokkal, — de 
légföllebb egy emelettel és mand- 
sarddal) bármely építkezési stí
lusban kívánatra megtévesztésig 
a kőépület impresszióját keltő 
külalakban, a szükséges méretek
ben szállítja a gyár

A találmány lényege, hogy a 
Förster-féle szabadalmazott szál
lítható, szigetelt falu vasházak 
kettős, préselt vaslemezből ké
szülnek, melyeknek közét első
rendű szigetelőanyag tölti ki. A 
falak (blokkok) vastagsága a me
revítő fakeretek vastagságától 
függ, melyek közé a repülőgép
hez hasonló faborcázat van el
helyezve.

A falak tetszésszerinti vastag
ságban készülnek, azokban a kí
sérletek azt bizonyítják, hogy a 
10 cm.-es falvastagság minden
féle épületcélra a legalkalmasabb 
Magának a falnak anyagából ugy 
kívül, mint belül tetszésszerinti 
mintákat (stukkószerü díszeket) 
pr :sel a gyár, melyek egyrészt a 
falak tartósságát növelik, más
részt pedig azok külsejét teszik 
csinosabbá. E minták és díszek 
teljesen törhetetlenek és igy tö
résnek és kopásnak nincsenek 
kitéve, mint a hogy ez a veszély 
a kőházaknál fennáll.

A falak kívül és belül olaj- j 
festéssel vannak átdolgozva, te
hát moshatók, por- és féreg
mentesek, tökéletesen szárazak 
és így egészségügyi szempont
ból minden eddig ismert épít
kezési módnál alkalmasabbak la
kás céljaira.

A tető minizált sima vaslemez, 
esetleg a cserép, pala, avagy 
más tetőfedő anyag külsejének 

és színének teljesen megfelelő 
formában van előállítva.

Kívánatra a gyár ugyancsak 
sajáttaiálmányu fémbútorokat is 
szállít. A fürdőszoba fürdőme
dencéjét s a szobák szekrényeit 
kívánatra a falakból képezi ki a 
gyár. A falak szükség esetén 
már beszerelt villany-, gáz- és 
vízvezeték csövekkel szállíttatnak.

A szabadalmazott vasház sta
bilitása minden kívánságot ki
elégít, anyaga és építési módja 
minden más építkezés fölött 
egyedül nyújt biztonságot föld
rengések ellen.

A tüzmentességet a találmány 
lényege már magában biztosítja.

Csupán ideiglenes felállítás 
céljaira a ház csupasz földre is 
állítható, hosszabb időtartam, 
vagy végleges felállításra pedig 
a talajhoz rögzíthető.

A Förster-féle vasházakat mi
nimális költséggel jókarban tartja 
és az esetben bármily hosszú 
időre jótállást vállal értük a gyár. 
Egyébként a kőházaknál időről- 
időre szükségszerűen jelentkező 
tatarozási munkálatok és költsé
gek elesnek, illetve csupán 2—3 
évenkinti átfestésre korlátozód
nak. Az épületek bármely célra 
alkalmasak. Az épület kibővítése, 
a szobák megnagyobbitása, szű
kítése, vagy átcsoportosítása órák 
alatt lehetséges. Ablakos és ajtós 
falak bármikor kicserélhetők tö
mör oldalakkal és viszont.

A házak lebontása és elszállí
tása még 6 órát sem vesz 
igénybe.

A vasházak árai: egy szoba 
18 millió, konyha hozzá 10 mil
lió, másik szoba 16 millió, har
madik szoba 14 miiló és feljebb.

Megrendelések a raktári készlet 
erejéig azonnal szállíthatók,egyéb
ként 4—6 hét alatt elkészülnek 
s az építés helyszínére szállított 
épületrészek 2 8 óra alatt be
költözésre teljesen készen átad
hatók.

E lehetőség biztosítja a Förster- 
féle vasháznak azt az utolérhetet
len előnyt, hogy ideiglenes épü
letcélokra minden eddigi épület
anyagnál és módnál összehason
líthatatlanul jobban megfelel.

Bérgazdaságok, valamint bér
telkeken felépítendő lakás, mű
terem, orvosi műtő, iroda, üzlet
helyiség, műhely, telep stb. cél
jaira még a legrövidebb bérletidő 
tartamára is ideálisan és minden 
másnál olcsóbban válik be.

Különösen nagy jelentősége 
mutatkozik a találmánynak csa
ládi lakások, munkás- és tiszt
viselőtelepek építése szempont
jából, a mely célokra az ismer
tetésből láthatóan kiválóan al
kalmas.

Ideális lehetőségeket nyújt 
azonban a találmány nyaralók, 
villák építése tekintetében is, 
a mennyiben a tulajdonost 
teljesen függetlenné teszi a 
nyárilakás gondjaitól, szállítható 
lévén.

1924. szeptember

A vajúdás napjaiban.
Az elmúlt héten éltük át 

hács nagyközség rendezett ta 
nácsu várossá átalakulásának " 
hogy' ugy mondjuk _ ren. 
szánszát. ne'

Már hétfőn, 22-én délután volt 
az uj képviselőtestület alakuló 

' közgyűlése, mely teljesen nyu. 
' godtan. simán folyt le.

Kevéssel 3 óra után megjelent 
a városi tornacsarnokban Német 

1 Károly főszolgabíró kíséretében 
Fischer Béla vármegyei főjegyző 
mint az alispán helyettese. — \ 
majdnem teljes számban megje
lent városatyák lelkes éljenzéssel 
fogadták az alispánhelyettest, ki 
többeket tisztelt meg barátságos 
megszólításával mielőtt az el
nöki széket elfoglalta, aztán pe
dig költői lendülettel szárnyaló 
szép beszédben szelíd, atyáskodó 
hangon figyelmeztette a város
atyákat az összetartó, vállvetett 
munkára. Hivatkozott a mai nap 
nagy jelentőségére, melynek em
léke kell, hogy eltörüllietetlen be
tűkkel legyen beírva Mohács vá
ros történetébe. Megkapó szé
pen fejtegette, hogy Mohács vá
ros közönsége történelmi tradí
ciók révén lélektanilag leghiva- 
tottabb íz összetartás, a megértő 
együttműködés fontosságának 
belátására, mert hisz’ itt vonta 

i a visszavonás a legszomorubb 
emléket a szerencsétlen nemzet 
sírja tóié. 1926-ban emléket leg
méltóbban ugy állíthat Mohács 
a sötét emlékű nagy nemzeti 
katasztrófának, ha a pártkeretek 
lerombolásával összefognak a 

I becsületes hazafiak és a Haza, a 
I város felvirágoztatásán dolgoz- 
i nak. Abban a reményben, hogy 

az ui vezetők ebben az irányban 
| fogják tevékenységüket érvénye

síteni, Isten nevében megnyitotta 
az alakuló közgyűlést.

A jegyzőkönyv hitelesítő tagok 
! kinevezése után felolvasta a szep

tember 20-iki választás eredmé
nyét és annak minden legapróbb 
részleteit, a melyek egyhangú tu
domásul vételével az ui képviselő
testületet megalakulnak mon
dotta ki.

A tisztujitószéken megejtendő 
választáshoz a kandidáló bízott- 
ság tagjaiul dr. Frey Jánost es 
Varéra Zsigrnond távolléte követ
keztében dr. Prakatur Tamást 
választották meg, a mivel az ala
kuló közgyűlés tárgyanyaga ki
merülvén, az alispánhelyettes a 
helyiséget dörgő éljenek köze
pette elhagyta.

Szeptember 23-án este fél 7 
órára az alispánhelyettes fő
jegyző a főszolgabírói hivatalba 
értekezletet hivott össze, mely
nek célja az volt, hogy megköny- 
nyitse a következőnapi válasz
tásra kandidáló bizottság mun
káját. Erre a szükebbkörü bizal
mas értekezletre csak a közéleti 
tevékenységben magukat jobban 
exponáló s a közügyek irányítá
sába jobban befolyó egyénisé
gek voltak hivatalosak, a kik ez 
irányban eredményes munkát 
fejtettek is ki.

Szerdán, szeptember 24-én ér
kezett el a nagy nap, melyen az 
uj rendezett tanácsú város vá
lasztás alá eső és átminősítés 
utján betöltetlen állásai gazdát 
kapjanak.
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v.véssel 3 óra után jelent
* LFcher fítla vm. főjegyző, 

nli.oán helyettese a városi 
-írnokban, melyet a válasz

ai. mf,r zsúfolásig megtöltöttek 
n kit a választók ismét rokon- 

’ "ne> tüntetéssel fogadtak.
\ jegyzőkönyv hitelesítésére 

í <1 Pál és Schmidt Lajos kép- 
Jiestiileti tagokat ktrvén tel, 

Ajjelöló választmányt dr. Frey 
UnPS dr. Prakatur Tamás, 

fíeck AlüJ0S és Né,net Ká- 
rci- képviselőkből megalakítván, 
J tözg)ülést a kijelölő választ
mány funkciója tartamára felfüg
gesztette. Ez megtörténvén, el
nöklő alispán helyettes a köz- 
gvülést ttjbói megnyitotta és fel
olvasta a kijelöltek neveit, me
lyeknél közfelkiáltással jelezte a 
választó közönség szándékát.

így közfelkiáltással egyhangú
lag lett megválasztva a város 
polgármestere: dr. Margitai La- 
j0S, A városi tiszti ügyészi ál
lásnál 10 aláírással névszerinti 
szavazást kértek, mely elrendel
tetvén. dr. Schmidt Miklósra 87, 
dr. Rüll Bélára 22 és dr. L^aschke 
Ferenc re 2 szavazat esett.

A névszerinti szavazást 
igen rossz szolgálatot 
dr. Rüll Bélának, mert ez 
mekben gazdag úriembernek 
csepp szüksége sem volt arra, 
hogy a Városi Párt és Keresz
tény Városi Párt mérkőzéseinek 
erőpróbáiban nimbusa meghur- 
coltassék és az elért gyenge 
szavazataránynyal megingattassek 
a közönség abban a szent hité
ben, hogy egy dr. Rüil Béla 
csak egyhangúlag választható.

A következő állások aztán már 
mind egyhangú felkiáltással töl
tettek be és pedig:

I. aljegyzőnek választatott Szün- 
steiri Lajos,

II. a iegyzőnek LAircsetics Béla, 
fogalmazónak dr. Bartók Lajos, 
mérnöknek Fejérváry István, 
számtisztnek Herger Zoltán, 
adótisztnek Vereby József, 
kiadónak Kiss Aurél, 
írnoknak Izsák Zoltán, 
becsüsöknek Cselinácz Antal

és Horváth Pál.

kérők 
tettek 
érde-

Kz árvaszéki ülnöki, egyik II. 
aljegyzői, a számvivői állásoknál 
a választmány a jelölést diskre- 
cionális jogából folyólag mellőzte.

Volt a választásnak egy meg
hatóan érintő érzelmi momen
tuma is. Az irnoki állasra pályá
zott Darázsi István mohácsi so- 
kac fiú is, ki évekig állott a mo
hácsi főszolgabírói hivatalnál vár
megyei szolgálatban. Nagyon jó 
megjelenésű, szorgalmas hivatal
nok. A megszállás első napján 
letette a tollat s sz!áv anyanyelve 
dacára megtagadta a szolgálatot 
a szerbeknek. Most a kandidálás 
során senkinek nem jutott eszé
be, hogy ez érdemére emlékez
zék azok mellett, kik nem láttak 
abban semmit, hogy a szerb éra 
alatt megmaradtak’ a szerb köz
igazgatás mellett. Reméljük, hogy 
a varmegye jóvá fogja tenni azt, 
a mit a varos mulasztott.

A választások befejeztével 
Schmidt Lajos indítványára dr. 
Lrey Junos, Slajevits János, Szie- 
berih Ferenc és Ball Ferenc ta
gokból al ó küldöttséget menesz
tett a tisztújító közgyűlés dr. Mar
gitai Lajos megválasztott polgár
mesterért, ki megérkezvén, az 

összes megválasztottak letették 
a hivatalos esküt az alispán
helyettes kezébe.

Fischer Béta vm. főjegyző, 
alispánhelvettes meghatóan szép 
beszédet intézett az uj polgár
mesterhez: «. . . Mohács város 
sorsát, jövőjét az Ön kezére bíz
tam, a mi súlyos hitelt jelent - 
mondta - és Ön esküvel köte
lezte magát, hogy tehetségének 
legjavával, becsülettel és ernye- 
detlen szorgalommal fogja szol
gálni e varost. Én Önt törvény
hatósági szolgálatából rég isme
rem és ez ad megnyugvást, hogy 
Mohács közönsége ebbeli vára
kozásának fényesen meg is fog 
felelni.*

Dr. Alargitai Lajos polgár
mester meghatottságtól el-el- 
csukló hangon mondott köszö
netét a közgyűlésnek az előle
gezett bizalomért. Programmot 
adni ma nehéznek találta, mégis 
nagyobb kontúrokban meggyő
zőig ismertette a gazdasági 
szervezési szabályrendelet kidol
gozása, a városházépités, az 1926. 
augusztus 29-iki évforduló méltó 
megünneplésének előkészítése, a 
fogadalmi templom építése, duna- 
hid, utcák öntözése, szegényügy, 
Szepessy-park, vásártér áthelye
zés, hősök emlékének felállítása 
körül tervbevett feladatait.

A hallgatóság igézetes hatása 
alatt állt a szép beszédnek s ta
lán e szuggesztiv hatás tette, 
hogy oly türelemmel viselkedett 
valami borízű hang folytonos 
közbeszólásaival szemben, me
lyek pedig különösen akkor, 
a mikor szónok a tekintélyek 
tiszteletéről beszélt, annyira bosz- 
szantók kezdettek lenni, hogy 
bámultuk az elnök türelmét, mely 
megnyugodott abban, hogy .. . 
a karaván halad.

Margitainak harsány éljenek és 
tapssal honorált gyönyörű szék
foglalója után dr. Frey János 
apátplebános üdvözölte a kép
viselőtestület és Mohács város 
közönsége nevében az uj polgár
mestert, mire a Magyar Hiszek
egy és Hymnus után alispán
helyettes főjegyző a tisztújító 
közgyűlést azzal zárta be, hogy 
a rendezett tanácsú város műkö
dését — mint ilyen — október 
elsejével kezdi meg.

„Atrocitások*1
a választáson.

A Pécsi Lapok álma. A liberalizmus 
fejlett teknikája.

A méregkeverésnek igen érdekes 
példájáról győződhetik bárki, aki 
a Pécsi Lapok c. pécsi liberális 
napilapnak a mohácsi választásról 
irt tudósítását elolvassa. A P. L. 
akkor, amikor elsirankozik azon, 
hogy a keresztény párt minden 
jelöltje bekerült a képviselőtestü
letbe maga is beismeri, hogy az 
ellenpárt teljesen telkeszületlenül 
varia meg a választást. Mégis, 
hogy rúghasson egyet a keresz
tény eszmén odaszurja, hogy a 

íkisebb atrocitásoktól el
tekintve* simán folyt le.

Azt hisszük ehhez nem kell 
kommentár. Senki Mohácson at
rocitásról nem tud, csak a P L- 
tudósítója Ha pedig ezekró! senki 
sem tud ug\ azok bizonyára meg 

sem történtek, tehát a P. L. tudó- I 
sitója egész egyszerűen

álmodott.
A P. L. azonban itt sem áll 

meg, hanem Margitai dr polgár
mesteri jelöltségéről írva azt 

: mondja, hogy Margitai dr. akkor, 
amikor megpaxazta azt az állást 
nem »gondolta. hogy ilyen színe
zetű képviselőtestületre hárul majd 
a polgármester választás, amellyel 
Mohácson boldogabb es békésebb 
világnak kellett volna elkövetkezni, 1 

amire a választás mai 
eredménye után alig lehet 
kilátás .. .<

Erre azt üzenjük a P. L.-nek: < 
A Keresztény Városi Part, mint a 
választás eredményéből is latható 
Mohács egesz keresztény magyar- 

I ságat képviseli, elén pedig dr. Frey 
• János c. apát-plébanos all, akinek 
; ugy politikai múltja, mint papi 

tiszta palástja az ilyen gyanúsító 
célzásokat egyenesen visszauta 
sitja. A másik társelnök Varga 
Zsigrnond ref. lelkész, akiről senki 
sem mondhatja, hogy valamikor 
is a békétlenkedők közzé tartozott i 
volna, egyébként az ő magasztos

| papi hivatása is már eleve kizárja, , 
hogy ne a bekéért és Mohács

i boldogságáért dolgozzon.
Egyébként Margitai dr. maga is 

közbecsülésben levő keresztény 
magyar ember, akivel a keresztény 
part minden kilátás szerint a lég- , 
jobb egyetemesben fog a varos

' javáért dolgozni
Mohács keresztény magyarságá

nak ügyeimébe ajánljuk ezt a tej
lett teknikát, amikor a sajat eseten 
legjobban győződhet meg, hogy I 
milj en utakon szokták a közve- 

i lemenyt informálni az
»igazi keresztények*.

Akik Mohács város 
képét képviselik.

Szerdán délután polgármester 
választásra jöttek össze az újonnan 
megválasztott varosatyák. Tekintve 
ezt a fontos aktust mindenki ün
nepi arcát vette tel es a lehető 
legkomolyabban igyekezett hiva- 
tottsagat feltüntetni. Mar ruhában 
nem igen becsülték meg az ünne
pélyességet, mert alig egy páran 
öltöttek sötét ruhát. Sötétben je
lent meg Fischer főjegyző, az al
ispán helyettese, dr. Német Karoly, 
teljes papi díszben dr. Frey, sötét 
szürke zsaketben dr. Beck Alajos, 
de már I>rakatur dr. csak zöldes 
szürke ruhát vett fel.

Izgatott suttogás, itt ott élénkebb 
beszelgetes. Kiváncsi mindenki a 
gyűlés lefolyásara. Az egyik sarok
ban Beck suttog Radóval, majd 
Visy Pállal, aztán Vida Bélával, ; 
a másikban a keresztény párt 
egy- két embere beszel meg nagy 
titkokat.

Érdekes különben az elhelyez
kedés is. A pártok majdnem parla
menti szigorúsággal vigyáznák az 
elhelyezkedessel. A i.óerális bal 
szél alkotják élén Beckkel \ ida Bé
la, Vida Dezső, Schvarz, Miskolczi, 
\\’olf, Freund, Ehrenfeld, Roheim 
es még egy páran. Xárt sorokban i 
ülnek egymás mellett vagy tizen
öten harcra készén. Az első sor
ban előttük ül Visy Pál és Brand 
Ede, aki azonban később a jobb 
oldalra is átül egy időre jelezve, 
hogy eg}ik parthoz sem tartozik.

A jobb oldalon ül legeiül dr. 
Frey, mellette dr. Prakatur, a 
második sorban Schmidt Karoly, 
a szelén Schmidt Lajos, majd Pap 
Jóska, Tertinszky, akik ugy lat
szik a legszélsőbb jobb oldalt 
akarják kifejezni. A Keresztény 
párt többi része már nem vigyá- 
zott annyira az elhelyezkedésre, 
de azért a nagyobb része a jobb 
oldalon foglal helyet

A Városi Egység Partja: leg
jobban Rado jellemezte, aki a 
középre ült. Keresztény is meg 
liberális is. Amint parancsolni 
tetszik, mert a középről könnyen 
lehet majd akár jobbra, akár balra 
ülni, ha szükség lesz rá.

Össze is kavarodott később az 
egesz, amikor latiak, hogy minden 
hiaba. A egszélsőbb jobb oldal
nak jött at udvarolgatni Freund, 
de a többiek is megmozdultak es 
a liberálisok zárt sora meg.őrt.

Akárcsak az erejük is. No, de 
jó volt igy, ahogy volt. A több
ségi part imponáló komolysága, 
ereje és komoly magatartasa ugy 
latszik meghódította a baloldalt is, 
mert ep onnan helyeseltek a leg
jobban, amikor Frey a bekerül es 
a destrukció letöréséről beszelt.

Majd meglátjuk később a munka 
idején együtt leszünk-e ?

MCBSSc

— A Városi Keresztény párt 
elnöksége megköszöni Gulyás 
Ferenc paittagnak es elismerését 
fejezi ki az ö önzetlensége felett, 
hogy a part érdekében más javara 
a jelölésről nagylelkűen lemondott.

— K itnolikus Népkönyvtár 
Mohácson. A körök és külön
böző egyesületek könyvtarai job
bára csak a tagok számára hozzá
férhetők es igy nem felelnek meg 
teljesen a népnevelés céljának. 
Ezen kivan segíteni faradságot 
nem ismerő kitartással Árpás La
jos teológus es az a lelkes kis 
labor, mely a kezdeményező melle 
alh, hogy nagy munkájában — 
melynek nevelő értéké kiszámít
hatatlan — segitsegere legyen. 
A könyvtár máris rendelkezik 
könyvekkel, pénzzel, de hathatos 
támogatást remél a pécsi püspök
től, az egyházmegyétől es a va
ros katholikus társadalmától.

— Hírek polgári iskolánk 
köréből. Az uj polgári iskolai 
rendtartás értelmében a népesebb 
iskolák igazgatói maguk melle 
igazgató-helyettest kérhetnek — 
Ezen rendelkezés értelmében a 
vallás- es közoktatásügyi miniszter 
Brand Ede igazgató felterjeszté
sere állami polgári iskolánkhoz 
Mayer Ferenc tanárt — igazga
tónk volt tanítványát — nevezte 
ki igazgató helyettesnek. Az uj 
igazgató helyettes végzi ezután az 
igazgató beosztása szerint az is
kola anyagi ügyeit es vezeti az 
irodát.

A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter az egészségtan tanításával 
a fiiuiskolaban dr. Faltay János, 
a leányiskolában dr. Vida Lajos 
orvosokat, — a leánv iskolai ének
tanítással pedig Tóbei Ágoston 
róm. kath. kántort bízta meg.
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— A rongyos pénz. Mindenki 
előtt ismeretes, hogj a niag\ ar 
pénzjegyek a folytonos használat
tól mar annyira lerongyolódtak, 
hogv egvik-masik inár csupa ra
gasztás Az ilyen pénzt azonban 
hacsak nem hiányzik belőle sehol- 
sem lehet becserélni, mert a Nem
zeti Bank nem veszi ai. Világosán 
következik ebből, hogy azt el kell 
fogadni. Be is latja ezt mindenki, 
csak a piac melyen tisztelt árusai 
r.en és kereken visszautasítják 
meg akkor is ha csak egy kicsit 
meg van sérülve. Az államrendőr
séget kérjük, utasítsa közegeit, 
hogy az ilyesmit gátolja meg es 
adjon védelmet a közönségnek, 
hogy egyébkent jó pénzéért a 
piacon is vásárolhasson.

Helyreigazítás. Lapunk 
múlt heti szama a választás után 
készült, hogy az eredményt is 
közölhesse a közönseggel. A sza
vazatok hivatalos összeszámlálása 
igen sokáig húzódott el. ami a 
lap teknikai elkészítését az éjjeli 
órákba meg jobban elnyújtotta 
volna s igy még nagyobb költ
ségét okozott volna a kiadóhiva
talnak, azért az eredmény szám
szerinti közlésénél kénytelenek 
voltunk a keresztény part magán
adatait felhasználni. Ezek teljesen 
pontosak már csak azért se lehet
tek, mert az Omke az utolsó per
cekben — persze a legbecsülete
sebb szándékkal — ugyanolyan 
szinü szavazó lapokkal jött és igy 
megtörtént, hogy számszerű ada
taink nem voltak teljesen pontosak 
ebben a kerületben A különbség 
egy pár szavazat, de mert már 
ez is fájt itt ott, a közönség fel- 
vi'ágositására meg kellett magya
ráznunk a hibá okát.

— A Mohácsi Múzeumnak 
ajándékoztak : A M Kir. Föld
tani Intézet (dr. Spolarich Lajos 
utján): M. Kir Földtani Intézet 
évi jelentése 1915. és 1916. évek
ről, Földtani Intézet 1917. évi 
balkáni munkálatainak eredménye, 
magy arázatok Magyarország agre- 
geológiai térkepében 10 füzet, i 
Földtani Intézet kiadványai 5 fü
zet. Mutató a aí. Kir. Földtani 
Intézet jelentéséhez 1892.es 1901. 
ev. Székelyföld földtani es őslény
tani leiiasa, g ológiai térképek 
6 darab — Major Károly nyíl
hegyet, — Árpás Ferenc 1 drb 
Kossuth- bankót.

— Sokac fiuk a polgári is
kolában. A mohácsi sokacok 
tanulni vágyására érdekes és jel
lemző tünet az, hogy mind töb
ben nem elégszenek meg az elemi 
iskolával, hanem a felsőbb isko
lába is beíratják gyermekeiket. így 
az idén a mohácsi állami polgári 
fiúiskola első osztályába 5 sokac 
fiú iratkozott be. A sokacsagnak 
ezt a törekvését érdemes lesz az 
illetékes tényezőknek komolyab- 
bán megfigyelni s helyes irányba 
terelve, azt hisszük ez a leghe
lyesebb nemzetvédő politika lesz, 
amelynek kulturális kihatása is 
beláthatatlan perspektívákat nyújt 
a jövőt illetőleg. — Ezek a fiuk 
úgy anis ott az iskolában magyar 
levegőt szívnak és műveltségi fo
kuk is természetesen emelkedve, 
önmaguktól jönnek ra, hogy en
nek a hazának különösen ma igen 
nagy szüksége van aira, hogy’ a 
nemzetisegek a nemzetbe beol
vadjanak.

M O H A C S1

— MANSz részére adakoztak: 
’l'hür Gyuláné, Pazaurek Józsefné, 
Tóth János, Frigyes Ferencne, 
Pazaurek Ferenc, Schleicher Jó
zsefné, Scháffer Antal, Fridrich 
Oszkár, Halász László, Pazaurek 
János, Hemrich Károly, Bauer 
Károly, Uhl József, Haffner N., 
Baranvi Mariska. Neubauerné, 
Bauer Vilmosné, Perénvi Ignácné, 
Pendl Antalné, özv. Kőnig Fe- 
rencné, Artner Antalné, Endl Kál
mán, Tömör Kálmánná, Molnár 
Józsefné, Puppi Jánosné, Kiss 
Lajosné. (Folytatjuk.)

— A Szociális Missziótársu
lat okt. l en, szerdán délután i 
tartja rendes havi értekezletét, 
melyre a tagokat tis/.telettel meg
hívja az elnökség.

— Szüreti mulatság. A Mo
hácsi Iparosok olvasóköre október 
hó 5-én nagyszabású szüreti mu
latságot rendez, melyre tagjait 
családostól tiszte ettel ez utón is 
meghívja.

— Hirlapárverés. Az Iparo
sok olvasóköre vasárnap délután 
4 órakor tartja hírlapjainak árve
rését.

— Az Ipartestület elüljáró- 
ságanak közlései: Az 1922. évi
12. t.-c. 104. § a súlyt helyez
arra, hogy a segédi vizsgálatot 
minden kesedelem nélkül azokban 
az esetekben, a mely ekben a tan- 
viszonv a tanidő kitöltésével nyert 
befejezést, minden munkaadó 
tartsa kötelességének, hogy lehe
tőleg a tanidő két utolsó hetében 
a vizsgára való bocsájtást az 
Ipartestületnél jelentsék be, ne
hogy a tanonc a segédi vizsgálat 
halogatása s ezzel segéddé válá
sának késleltetése által kárt szen
vedjen. — Az a munkaadó, aki 
a tanviszonynak megszűnését a 
törvény 104. § ának megszabott 
időben az Ipartestületnél be nem 
jelenti, egyfelől a törvény 124 
§-ának 3. pontja szerint bünte
tendő kihágást követ el, másfelől 
anyagi felelősséggel tartozik azo
kért a károkért, a melyben a ta
nonc annak következtében szen
ved, hogy a késedelmes bejelen
tés folytan csak később tehette 
le a segédi vizsgálatot és válha
tott segéddé. — A vizsgalatok a 
jövőben csak a bejelentés sorrend
jében foganatosíttatnak, — Egy
ben a tanonevizsgáló bizottság 
tagjai felhivatnak, a vizsgálatról 
való elmaradásáért a már hivat
kozott törvény s az arról szóló 
végrehajtási utasítás 181. § ának 
3 ik bekezdése értelmében 2 arany 
korona pénzbírsággal bűntetteinek.

Az Ipar testület elnöksége.
~ Régi ékszereit divatossá 

PÁNCSITS ékszerész alakítja át.
~ Egy pofon története. Va- i 

sárnap délután kínos jelenet ját- \ 
szódott le a Korona kávéházban. 
Godán Tibor a F'utura bizomá
nyosa pofon ütötte Rátkay István 
lapszerkesztőt. A pofon előzménye i 
az volt, hogy Rátkay egy vitássá j 
vált ruhaszámla miatt sertő hangú 
levelet irt Godánnénak, amiért az- j 
tán Godán felelősségre vonta és ■ 
felhívta, hogy kérjen bocsánatot | 
feleségétől. Többször ismételte ezt 
a kérését, mert békésén akarta az i 
ügyet elintézni, de Rátkay ismé- 
telten megtagadta. Az egyébként 
nagyon békés természetű és álta- ; 
lánosan kedves és udvariasnak 
ismert Godánt ez annyira kihozta 
a sodrából, hogy pofon ütötte 
Rátkayt.
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— A Kath. Legényegylet re
neszánsza. A Mohácsi Kath. Le
gényegylet is kiszorult a gyermek
cipőkből. Évek óta érzi ezt, azért 
kereste már rég a fúzió lehető
ségét az Iparosok Olvasókörével. 
Most aztán hirtelen merész, de 
mégis jól előkészített elhatározás
sal Phőnixként kikel hamvaiból 
és büszkén, fényes díszben fo
gadja tagjait. — A Legényegylet 
100—110 milliós költséggel átala
kítja helyiségeit. Uj, állandó, tá
gas színpadot épít teljesen mo
dern stílben, külön zsinórpadlás
sal es sülyesztövel. Egv uj te
remmel toldja meg eddig is tá
gas, de látogatottságának mégis 
soha meg nem felelt helyiségeit. 
Ezeket a helyiségeket október 
második felében adják át a köz
használatnak. A munkálatok már 
a befejezéshez közelítenek. — A 
költségek fedezésére az egylet 
részvényeket bocsájt ki, melyek
nek jegyzese oly lendülettel in
dult, hogy mielőbb a túljegyzés 
fog beállani Egy-egy részvény 
6 arany korona. Az ügy iránt 
érdeklődőknek ajánljuk idejében 
intézkedni a jegyzés iránt.

— Korhadó fakeresztek ve
szélytelenül húzódnak meg elha
gyott sírok katángkórói közt, de 
korhadó villanyducok ezer ve
szélyt rejtegetnek és végzetes bal
esetekkel fenyegetik a járókelőket. 
Azért őszinte hálával és elsme- 
réssel adózunk Leovits János ér
demekben gazdag volt községi 
bírónak, — úgy is mint város
gazdának, hogy ezeket az össze- 
toldott-foldott korhadt villany
dúcokat bírói működésének utolsó 
felvonásában is csinos, tartós és 
biztos vasvázas vezetékoszlopok
kal kicserélni megkezdette Tud
juk, hogy csak lassan, successive 
mehet ez a kicserélés a mai vi
szonyok közt, de ez is elég. Más 
képet fognak Mohács utcái az uj 
vas vezetékoszlopokkal nyerni és 
ennek érdeme Leovits János ne
véhez fog örökre fűződni.

Nem győzi nyállal a kö
zönség a póstabélvegeket és még
sem ragadnak. Sok-sok panasz 
után Írjuk meg csak ezt, mely 
panaszok közt volt olyan is, mely
ben igazolták, hogy nyomok bi
zonyítják, miszerint a levélre az 
előirt bélyeg fel volt ragasztva, 
de lepergett róla, mert rosszul 
volt gummirozva s igy a szegény 
panaszosra 200 korona bélyeg
hiánya címén kiróttak 1500 kor. 
bírságot, mert hát ez a legmini
málisabb bírság — (a maximális 
e szerint a fejvesztés keil, hogy 
legyen.) Hát ’iszen hallottunk mi 
már postás körökből valamit a 
tojásparitásról, hogy békében volt 
egy tojás ára 2 krajcár, a levél
portó akkor 5 krajcár volt, most 
egy tojás ára 1400 korona, tehát 
arányosan egy levélportónak 3500 
koronának kellene lenni és elis
meréssel is adózunk a postakincs- 
tarnak, hogy nem tartja méltónak 
magahoz versenyt futni a tojásos 
kofával, de azért csak gummiroz- 
tassa jobban azokat a bélyegeket, 
mert igy úgy veszi ki magát a 
dolog, mintha a szünőhaszon pót
lására bírságokra utazna

— Kereskedők és iparosok 
országos kongresszusa. Októ
ber hó 12-én Budapesten, mint 
lapunknak írják országos keres
kedő és iparos kongresszus lesz 
a régi képviselőház üléstermében.
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Az országos kongresszus szám 
olyan sérelemmel kíván f0 - I 
kozni, amely nem csak a fővárrl' ’ 
de különösen a vidéki kereslte?' ' 
két és iparosokat érinti, ezel(0’ 
fogyasztási szövetkezetek és ha- * 
sági üzemek ügye, valamint a fOr‘ 
galmi adó kérdése. A kongressZus 
rendező bizottsága ez utón is me, 
hívja az összes vidéki kereskedő 
két és iparosokat. A kongresszust 
Szterényi József báró v. kereslte 
delmi miniszter nyitja meg. a ha' 
tározati javaslatokat a kongresszus 
elé dr. Szász Elemér a Fűszer 
kereskedők Országos Egyesülete, 
nek titkára, Farkas Vilmos társ
elnök, Kovács Hermann alelnök 
és dr. Bodrogi József az Orsz 
Magyar Kereskedelmi Egyesülés 
titkára terjesztik elő. A kongresz- 
szust Hoffmann Mihály kir. ta
nácsos a Füszerkereskedők Orsz 
Egyesületének elnöke vezeti. Mind- 
azok a kereskedők és iparosok 
akik ezen nagyfontosságu és je
lentőségű országos kongresszuson 
résztvenni óhajtanak jelentsek be 
október hó 8-ig az előkészítő 
bizottságnak a Füszerkereskedők 
Országos Egyesülete Budapest, 
VII. Rákóczi-ut 30.

— Találtatott f. évi szeptem
ber hó 21-én a Szentháromság- 
téri piacon egy piros fehér-zöld 
színnel díszített, feher alapszínű, 
szőllővel telt piaci vesszőkosár 
Igazolt tulajdonosa a m. kir. 
rendőrkapitányságon átveheti.

— Megvesztegetés. A mai té
vés erkö esi felfogásra élénk fényt 
vet Müller Imre lippói lakos 
esete, aki az őt csendre intő 
rendőrt előbb jól leszidta, min
dennek elnevezte, majd amidőn 
nevét felírva őt igazolásra hívta 
fel, meggondolva tettének követ
kezményét, a rendőr kezébe 100 
ezer koronát csúsztatott fájdalom
díjul. — A kötelességtudó rendőr 
ezen összeget felettes hatóságá
nak szolgáltatta be és most már 
megvesztegetés címén is megin
dul a renitenskedő ellen az eljá
rás Szolgáljon ez az eset okulá
sul azoknak, akik még ma is a 
megszállás undorító emlékeit idé
zik vissza, azokat a balkanizmust 
ide plántáló hatósági közegeket, 
akik az igazságot, jogot és egyéb 
előnyöket pénzért osztogattak A 
magyar állam közegei a köteles
ségtudás, pontosság és erkölcsi 
felfogás tekintetében mindenkor 
megbecsülést vívtak ki.

— Tiltott szerencsejáték. .J
könnyű pénzszerzés vágya, nem
csak sima parkettal lerakott és 
különböző fényes név alá rejtőző 
klubokba csalja be áldozatait, ha
nem a borgőzös korcsmák odúi
ban meghúzódva, remegő, sápadt 
arcok, a társadalom legszánandóbb

is, hódolói lesznek a sze^ 
csaló kerekének. Müller

alakjai 
rencse
József korcsmájában a kártyi 
razziát tartó detektívek Simity Ja 

Kulutáczkabot, Skróbó Istvánt,
és Imre 
bankot,

Istvánt, Kovácsevity Istvánt 
Józsefet tetten érték. A
mely tekintélyes összegre rúgott 
lefoglalták és ellenük a rendőrség 
megindítja az eljárást. Az egész 
egy kis hir tölteléknek látszik. De 
ha végig nézünk a város éjjeli 
csendjében és látjuk a különböző 
körök és egyesületek öregeit és 
sajna az ifjúságot is a halál tor 
nákban résztvenni, akkor meginog 
bennünk a jövő hite.
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_ Pécsett 30 uj lakóház épül.
. nunantul“ laptársunk névleg 
porolja azokat, akik a városi 
Lesi' szakbizottság engedélyei 
kertek ki uj lakóházak építésére. 
.• nagyobb arányú toldások és 
□t lakitasokról nem is szólva har
minc nevet olvasunk olyat, akik 
ui'építkezésre kaptak engedélyt, 
'eientuségteljes dolog ez, mert úgy 
tudjuk, hogv Pécsett allami kis
lakások is épülték és igy a lakás
ínség enyhítésére mar történt elő- 

is intézkedés. Már most 
"essek megérteni, hogy Mohácson, 
ih.na meg semmi allami támo- 
’gtas nem jutott el, a lakásínség 

a rendezett tanácsú várossá át
alakulás folytán még hatványo
zni fog, miért stagnál állam, 
egyesületek, vasút, hajózás és 
magánosok részéről ennyire telje
sen az epitesi hajlandóság ?

— Mi a különbség az angol 
és a magyar pofon között? 
Az angol ha valaki pofon ütné 
azt mondaná Goddam, az egy
szerű magyar pedig azt mondta 
Godán ...

A sárkánykigyót, melyről 
múlt számunkban mi is megem
lékeztünk, nem csak Mohácson 
latiak, hanem a poklosi biró hi
vatalos jelentést is tett a sziget
vári főszolgabíróhoz. A főszolga
bíró hatósági vadászatot rende
zett a sárkány kígyó ellen, mely
ben Szigetvár és vidéke leghíre
sebb vadászai vettek részt, de a 
sárkánykigyót nem találtak Most 
a poklosi mezőőrt fegyelmi alá 
vontak es ha 5 nap alatt elő nem 
keríti a sárkánykigyót, hamis je
lentéstétel címen elcsapják. Pedig 
hát a sárkánykigyó nyilván a de
markációs vonal felé tart, mert 
Mohácson is látták, de aki látta 
az szerencsésebb, mint a poklosi 
mezőőr, mert nem indítanak ellene 
fegyelmit.

Szüretre alkalmas tűzi
játék kapható MELTZER EMIL 
drogériájában Mohács.

A jóvátétel réme. Egy 
becsi magyar nyelvű kőnyomatos 
azt a hirt közli, hogy a Magyar
ország áltál fizetendő jóvátétel 
összeget Parisban már megálla
pítottak és az 200 millió arany
koronát tenne ki. Illetékes körök 
a hirt minden alapot nélkülözőnek 
jelentettek ki.

A m. kir. osztálysorsjáték 
^jegyeinek árusítását vezette be 

1 /suzsits-tőzsde Mohácson. — 
- odázok, akik eddig költséges 
rostadijakkal megterhelten Buda- 
U- ről kapták sorsjegyüket, most 

mentesítve itt szerezhetik be.
MII. sorsjátékra a megbizáso- 

at mar most kell beadni, mert 
érdeklődés mellett esetleg 

elfogy a készlet.
Anyakönyvi bejegyzések 

^24. évi szept. hó 19 tői 
szept. hó 26-ig. Születések: 

?-anizsIaiVerona Mária Dorottya, 
hó' JU'’anna. Tóth József, Trunk 
An'tÓ’ J^°,snyak Károly, Reiter 
f, a . Házasságkötés: Kasznai 

9-vula es Borján Teréz. 
^/ü2űSí)Á... Csóka Fergnc ?0 

Jani,’ i°ZV lstvanné 74 éves, 
karolta kpCZSef 3 hónaPos> ülasz 
Istvó ,^erenc 3 hónapos, Szili 
janf P éves, Bölcskei István 
hóno ° hónapos, Szűcs Anna 10 

1 pos, (- loderer Éva 6 éves.

— A közönség köréből Vet
tük a következő levelet, melyet 
szószerinti eredetiségében közlünk: 
„Mohács, 1924. IX 23. Igen tisz
telt Szerkesztő Ur! Tekintettel 
arra, hogy én a toliforgatásnak 
mestere nem vagyok, kérem Ónt 
szíveskedjék ezidő szerint Mohá
cson professzionális alapon mű
ködő cirkuszról b. lapjában arról 
a felháborodást keltő birkózásról 
amely folyó hó 20-án (szomba
ton) este történt, néhány sorban 
megemlékezni, az eset a követ
kező : Első birkózók, Lindmayer 
es Weisz, kiknek birkózása, illetve 
fogásai határozottan inkább vere
kedés mint műbirkózáshoz hasonló 
lett volna, úgy annyira, hogy a 
közönség felháborodását vallotta 
ki s mi sem természetesebb, hogy 
az ilyen felháborodásnak rendsze
rint élő szóval adnak kifejezést, 
igy a többek közt én is éltem 
ezzel a vindikált joggal, azonban 
vesztemre, mert a szemtelenkedes 
áradata zudult felém, anélkül, 
hogy védekezhettem volna ellene, 
később amikor az előadásnak, 
illetve birkózásnak vége lett, az 
egyik clbizakodott birkózó (Czája) 
ki egy másikát legyőzött, mindkét 
kezével intve nekem, hogy most 
én jöjjek (itt nevessünk egv ki
csit) ugy-e bár kedves szerkesztő 
ur, dacára, hogy nevetünk, mégis 
megállapítjuk a szemtelenség ne
továbbját. Alig hiszem, hogy bárki 
is, aki egy kis jóizlest táplál ma
gában, ezt szó nélkül tudná 
hagyni ? Én is mint ilyen a Mo
hácsi H rlap i. t. szerkesztőjét, 
annak ismert s mint annyiszor 
tanujelét adta partatlanságara 
apellá va kérem a védelmet. Hogy 
állításom igazolt legyen, hivatko
zom dr. Fazakas r ndőrfogalmazó 
ur, a birkózóhoz (Lindmayer) in
tézett felszólítására, hogy ismételt 
esetben ki fogja vezettetni, mig a 
másiknak megtiltotta, hogy a kö
zönséget molesztálja. — Kérésem 
kedvező elintézésének reményé
ben fogadja előre is i. t szer
kesztő ur hálás köszönetemet s ma
radtam kitűnő tisztelője : Pintér 
József főmolnár.

— FIGYELEM! Ha 
részletre olcsón és jó! 
akar vásárolni, úgy for
duljon bizalommal a 
STERN TESTVÉREK rö-
fős- és divatáru üzletébe.

— A kedvelt és mindig be- 
Aált Cleopatra-créme, púder és 
szappan békebeli minőségben 
MELTZER EMIL drogériájában 
kaphatók.

IRODALOM.
Sípos Károly vezérkari ezre

des könyve.
Városunk illusztris szülötte: 

Sípos Károly áv. vezérkari ezre
des *Nemzeterősités> címmel egy 
könyvet ad ki, mely, hogy nagyobb 
számú példányban legyen kiad
ható, kívánatos a megrendelések 
szamának elözőleges ismerete.

A munkát a tudományos világ 
több nevezetessege approbálta, 
mindennél azonban több garancia 
nekünk zseniális földink egyéni
sége, a kiről tudjuk, hogy a mi

hez nevet odaadja, az csak szép, 
nemes es emberi értelemben töké
letes lehet

A mű az ..egészember*-ré ne
velés tudományának enciklopé
diája, mely tudománynak eleven 
hirdetője maga a szerző, ki az 
autodidaktikus önképzés csodála
tos sikereként a kis bognármű
helyből, volt magas intelligenciájú 
hadseregünk vezérkarába tört ma
gának utat.

Őszinte, meleg szeretettel ajánl
juk a gyönyörű, nagy, nemes 
nemzeti célt szolgáló, kb. 320 ol
dalra terjedő s szinte lehetetlen 
70 ezer koronában megszabott 
olcsó áron kapható művet min
den mohácsi és mohácsvidéki 
honfitársunknak megrendelésre. 
Ezzel igazan tartozunk szükebb 
hazánk büszkesége iránt érzett 
tiszteletünk tolmácsolásának A kik 
október 1. előtt rendelik meg a 
művet, 15°,o kedvezményt élvez
nek, azaz 59500 koronáért kap
ják azt meg. A mű megrendel
hető lapunk kiadóhivatalaban is.

Pécsi válogatott b) — Mohácsi 
válogatott (3 : 2) (2 : 0). A mo
hácsi válogatott a Németvarga, 
Puppi, Leovics, Kozma, László, 
Hoffmann, Vattay, Führer, Rom
sics, Schmidt, Petrin összeállí
tású csapattal megnyerte volna 
a mérkőzést, ha több lélekkel, 
nagyobb ambícióval játszott 
volna. All ez különösen a véde
lemre. mely az első félidőben és 
a második félidő elején valóság
gal lazsálta a meccset.

A kapuválasztás jogán Mohács 
előnnyel indul, amennyiben nap
pal szemben Pécs játszik. Az 
első 5 perc tapogatódzással telik 
el, mely után a mohácsi csapat 
hamarabb magára talál és 10 per
cig fölényben van a pécsi válo
gatottal szemben. Schmidt és 
Petrin lövései kapu mellé, Rom- ( 
sics lövése kapu fölé jut, Vattay 
pedig lefutva az egész védelmet, 
a mögötte futó négy pécsi játé
kos által izgatva és zavarva, az 
utolsó pillanatban kifutó kapusba 
akad és labdája annak martaléka 
lesz. Ezután Pécs jut lélekzethez 
és Vadon révén egy ideálisan 
szép kapufát lő. Hosszabb me
zőnyjáték után újból Pécs támad 
és a 16-os vonalon hands-et 
vétő pécsi balösszekötő támadás 
nélkül helyezi a bal sarokba lab
dáját, — a mohácsi védelem az 
egészet nyugodtan nézi azon hi- 
szemben, hogy a biró hands-et 
ítél, feleslegesnek vélte a tárna- ' 
dást. Hasonló ehhez a második 
gól is, mely a beckek indolen
ciája miatt csúszott be.

A második félidőben a pécsi 
válogatott még erősebb tempót 
diktál és egy kornerből a kis 
Vadon gólt lő, melyet a bal- 
összekütő még jobban beszorít. 
Most Mohács is lábrakap és so
kat támad. Schmidt egy 30 mé
teres lövéséből meg is születik 
az első gól, melyet a meglepett 
kapus a kezéből kiejt és a ka

puba emel. A nem várt gól uj 
lelket önt a csapatba és állan
dóan szorongatja a pécsi csapa
tot, melynek eredményeként egy 
a kapu előtt ide-oda guruló lab
dát Schmidt elhalász és azt a 
jobb sarokba nyomja. Romsics 
még két komért fejel kapu mellé 
és Führer lő egyet a kapus ke
zébe, a várva-várt kiegyenlítő gól 
azonban nem jön.

Németvarga jó volt, de az első 
gólt feltétlenül védenie kellett 
volna. Puppi az első félidőben 
különösen gyenge volt, de a 
vége felé már belejött. Leovics, 
— habár az egész védelem leg
jobb embere volt — nem nyúj
totta azt, a mit tőle elvárhatunk. 
Kozmát betegsége erősen meg
viselte és játéka nem is hason
lított eddigi játékához. László 
ugyancsak nehezen mozgott és 
csak a vége felé kezdett dol
gozni. Úgy látszik igazak a hí
rek, hogy egyes játékosok na
gyon sportszerűtlen életmódot 
folytatnak és mérkőzések előtt 
nem pihenik ki magukat Ennek 
káros hatását már többször ta
pasztalhatták és még sem igye
keznek megváltozni. Hoffmann 
erélyte énül játszott, passzai tul- 
magasak és erősek voltak. Vattay 
az első félidőben kiszökéseivel 
sok veszélyt jelentett Pécsnek, 
beadásai azonban nagyon hátra 
mentek. Führer az elején kissé 
idegeskedett, később azonban 
biztosabban mozgott. Romsics 
hataimas lövegei — sajnos 
kapu fölé és mellé kerültek, de 
a csatársor irányítását ez alka
lommal szépen végezte. Schmidt 
nagyon gyengén játszott, de a 
két góllal minden bűne meg lett 
bocsátva. Petrin, ki máskor tul- 
erélyes szokott lenni, most irtó
zott a rámenéstől, nagyszerű futó 
és jó labdákat ad be, de nem 
volt elég erélyes.

A pécsi csapatból kitűnt a kis 
Vadon játéka, ki nagyjövőjü já
tékos lesz. A halfsor legjobb em
bere Benkő volt, Bencsik a ka
puban — az első gólt kivéve — 
kitünően megállta helyét.

Balogh biró túl kényelmes és 
a játékosokkal, sőt a közönség
gel is sokat vitatkozik.

Z7ERKE/ZTÖI
/ÜZENETEK

P. J. Nem akarunk mélyebben bele
keveredni ebbe a vasárnap délu áni esetbe, 
nekünk az az ember nem oly fontos, de 
mar másoknak sem. A még állítólagos 
jobarátai örültek a legjobban. Egyébként 
igaza van : Szív adta szívnek szívesen. . .

Lapzártakor értesü
lünk, hogy a szolnoki 
kir. törvényszék a cson
grádi bombapör vala
mennyi vádlottját fel
mentette.

Laptulajdonol él kiadó :
FRIDRICH OSZKÁR.
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..Tessék** 
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében 
városházával szemben.

A„ Mohácsi Hírlap" 
Baranyában a legtöbb 
példányszámban meg

jelenő hetilap, tehát 

hirdetései 
feltétlenül eredményesek.

r

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:

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevételről 

kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében f/Lohács. Kardos Kálmán
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Lsjos és Mezö'iitcaí 
i7 számn sarokház eladó. 
* ’ a egyéb feltételek

dhatók BALÁZS ISTVÁN 
kőműves mesternél 

1215. házszám.

VPtelAr és
jnegtuL-

Rakóczi-u

"Elvállalok
i „llányosan és szakszerűen 

íveléseket, épületek, gyár-
I ^menyek építését, átalakítás 
L tatarozásokat, bármilyen 
rendszerű gőzkazánok befala- 

’ását és gépalapozást
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessek árajánlatot kérni.

Teljes tisztelettel

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

Egy jó

nagy munkás 
szabó segé d

felvétetik

BECSEK JÓZSEF
férfi szabónál.

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

„Speciális44 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagj választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT 
illatszertárában

MOHÁCS, Király-utca.

I. rendű sásmentes

* C il <8
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

Alkalmi vétel.
Elköltözés miatt jutányosán 
eladó házi berendezésem:
- ágy, 2 éjjeli szekrény már
vánnyal. egy plüss garnitúra 
(ottomán, 2 fotel, egy szék, 
asztal) Kredenc márvánnyal, 
Műik asztal és egyéb dísz
tárgy, 50 darab művészi kép,

2 öl felvágott fa stb. 
’liX’Kpj 131 
>w,,k-tér 1O2J. Langer-

Féle ház..

Ügyes kiszolgáló leányt, 
németül is beszél azonnal 

alkalmazunk 
Kraiuef Antal fiai.

darab egyéves 

félangol sertés 
eladó.

1 i,n kiadóban.

Egy Révai Lexikon 
i-xnj 

jutányos áron eladó. Megtekinthető 
akiadóhivatalban.

Házeládás.
Nádor. utcában levő 

házam eladó. Lakás át
vehető

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

Rupp János

Vasárnap délután 
azaz szeptember 28-án 

csak A U B E R gyógyszertár 
lesz nyitva.

E heten csak A L> B E R 
gyógyszertár (art éjjeli szolgálatot.

HA PÉCSRE JÖN
ne mulassza el felkeresni

IIWIWEK SÁMHHt
divatáruházát

Pécs. Király-u. 21. (iftór-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 SO

r

»»
>»

>»

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

a legnagyobb választékban 
vásárolhatók.

Állami és községi tisztviselőknek 5° 0 engedmény.

e •

Üzlet átvétel!

év óta fennálló 
átvettem 
mindenféle ékszer és öt-

Tisztelettel értesítem Mohács és környéke nagyrabe
csült vevőközönségét, hogy

FUCHS ADOLF ur 31
ékszerüzletét

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

Szakképzettségemre hivatkozva kérem a nagyrabecsült 
közönség szives pártfogását tisztelettel

Páncsits Márk
ékszerész.

I

r —-------- ---- . /" 1
Merkúr szállítási vállalat

Telefon 36. Hofhnann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítást 
Segjutányesabban és legpontosabban 

eszközöd

Megjött a Gazdák öröme 
a csodaszép, nemesitett uradalmi 

VETÓ-BUZA 
Kapható a „FlTI II 
Kossuth Lajos utca 7. Telefon 84.

A iiiELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

i.’i irx-féle szalmakalap 
lakk, fényes és

Linóleum MARXféle Borostyán
Zománc

f 
I♦i
i
■II
«
<♦
■
3
I<*i i
♦
4

Gyógycognae. likőrök és likőr- 44
4

Telefon 128. •

matt

padló
lakk

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

padlóbeeresztő paszta.

? eszenciák.

j Reklám árak!

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 marbabelet
a mindenkori napi áron.

Vidéki rendelések a beérkezés 
napján azonnal elintéztetnek.

FISCHER TESTVÉREK 
szállítók.

Telefon 1—7 3.

Legolcsóbb bevásárlási foirás!
vá ln«z.t <ilc I

Molnár Béla
divat Áruházában

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

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

fizetéssel felvételik
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Piaci árak:
a szerdai? hetipiacon
.... 380000
.... 240.000

. . . 350 000

Búza
Zab
Rozs
Tengeri morzsolt uj 200 000
Árpa uj . • • 340.000
Bab .... 500 000

K 
K 
K 
K 
K 
K

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

Cím a kiadóhivatalban.

Hirdetés.
Bár község

nagy korcsmáját 
1924 október 5-én d. u. 2 óra
kor 1925. évre nyilvános szó
beli árverésen bérbe adja.

Jó házból való fiú 

tanon ónak 
fizetéssel felvétetik 

BALOGH pí. 
ÍÜHxer 1<

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon ». MohÜCS. Telefon 59. 
Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

2 kiló használt rongyért 
1 kiló finom kenyérlisztet ád 
Landauer 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

•'özv. SZÍVÓS ANTALNÉ i
órás, ékszerész és látszerész *
MoháCS, Király-utca 195. sz. í

Mindennemű arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák. 
SZSvllCVKG 1114, 

orrcsiptetők, bormérők, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvalialtatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron

♦•w w8
ww•
$88
S
wVww♦8«*w
*
* arany, ezusi nevaiiasa napi áron. *

LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB

LEGOLCSÓBB 
HARISNYÁK, KEZTYŰK 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK

KEK, RÖVIDÁRUK 
SZABÓKELLÉK 

KAUFMANN és STERN 
CÉGNÉL

TELF. 36. HOFFMffl-HiZ TIW. »

Okvetlen tegyen próbavásárlást!

r • 
(• 
(• 
(• 
(• 
<• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 

gyűrűt, pecsét gyűrűt, ezüst bot-it' £ 

fogangyut, bőrtárcára dombormű V 
monogramot stb. olcsón és \v >

V w • • • V w V r V V r V V

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

MOHÁCS. TELEFON 127.TELEFON 127.

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

barchet újdonságok.

Illatszer és szappan

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

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

Szép választék!
Olcsó szabott árak!

IIIV11VH1 Ciliiül OIU. UlLÖUll yr -
- - V í • A • • JV • A • • .. • A • • •

gyorsan./

Olcsó tűzifa. |
Két éves,teljesen száraz kemény í 
tűzifa kapható mig a készlet tart:

I. oszt, hasábfa
I. oszt, gömbfa
fuvarért 60000 K-t

galmit számitok fel.

Bálint Miksa.

850000 KÍÍ
650000 KÍ

és 3° „ fór-
. 7

J t I
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Elsőrendű minőség!
Részletfizetésre is!

• .. •

• i
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9
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H Á Z
a Kossuth Lajos utcában és 
ugyanott 50 hectó BOR eladó 

id. Szekeres Sándor.
r

MELTZÜR EMIL
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

• RÉSZLETFIZETÉSRE
újból hapbatób a % -

j SINGER VARRÓGÉPEK
• SngerCQ. varrógép részv. társ

CSERNAVOLGYI
szénsavval telitett forrásvíz 
az 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.

bizományi ierahata Mohácson: 

iBEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

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.

Dús raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.k___________ J

.MIM —

Kiváló jó bor, most, lej és szeszmerökbil 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ állandó raktár.

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

i
4

HALLÓ! HALLÓ!
csapolt barna és viL-a- 

íi’os sör. tízórai pövlcölt os 
kupim t <"»

a Scháffer=szállodában.
S ói‘utol

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és

Budapest, Kossuth Lajos u. 15- 
Továbbá a világhírű 

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

saját műhelyemben pontosan 
készítek. 

Egy 4-es

Wertheim-Cassa 
és irodai bútorok eladok 

Weinacht Sándornál.

u
Inniap<‘>l i prímás zen

HANGVERSENYEZ.
FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Jegygyűrűk, kere ztelö es ní-8zajánde <oxból 
nagy választék.


