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POLITIKAI ÉS TÁRSADALMA HETILAP.

Irta: Hantos Béla.

A világ haladasa nemcsak 
technikai, hiszen nemcsak 
kifelé él az ember, hanem 
van belső világunk is, mely
nek a rendje nem marad < 
örökké ugyanaz. Amint a 
külső világ képe és elhelyez
kedése változik az örök fej
lődés menetén, változások
nak kell történniük a belső 
világban is, már csak azért 
is, mert az ember tulajdon
ságai is mindig a kor leve
gője, szelleme szerint érvé
nyesülnek rang és elevenség 
dolgában egyaránt. Képessé
gek és erények, amelyek az 
emberi tulajdonságok rang
sorában valamikor az első 
helyen állották, ma már 
messze mögéje kerültek 
olvan társaiknak, melveket 
a ma náluknál sokkal többre 
becsül.

Valamikor a lovagi eré
nyeknek voltak hatalmas ün- . 
népségéi, ma szelidebb eré
nyek ünnepeit termi a kor 
lelke. A ma uj ünnepei esz
mék, szociális gondolatok, 
humánus törekvések oltárai 
körül folynak le . . .

Az emberiség arculatáról 
azon mértékben tünedeznek 
a vadság foltjai, amily mér
tékben halad a kultúra. Mert 
az igazi kultúra az egész 
embernek minden irányban j 
'aló érvényesülésében, szel- i 
lemi, erkölcsi, lelki, és anyagi 
elet lehetőleg szép és célra- 
'ezető kifejtésében áll.

Az igazi kultúra szabadsá- 
erkölcsiséget. előkelő ér- 

zesb nemességet, szépséget 
dkar. Az igazi kultúra meg 
•‘karja tisztítani a társadal- 
11;at az antiszociális tenden
ciáktól es nemtörődömségtől, 
•‘ szociális hajlamokat ma

gasabb nevelésre akarja se
gíteni, ki akar emelni az 
önfejű kulturátlanságból, az 
egyéni elbizakodottságból, a 
kizárólagos önérvényesitési 
ösztönből és részvétre, szere- 
tetre, szerénységre, sajat egy
oldalúságunk tudatára, egy
szóval — lelki műveltségre 
akar nevelni.

Sok-sok évszázadba került, 
mig a társadalmi fejlődésben 
némi szerep jutott a fent- 
vázolt törekvéseknek. Kul
túra alatt eddig úgyszólván 
csak a technikai kultúrát ér
tették. Hogy milyen egyol
dalú, szegény és felszeg volt, 
borzalmasan illusztrálja a le
tűnt háború. A technika bá
mulatos, száguldó haladása 
a népeket közelebb hozta 
egymáshoz, de nem lélek
ben, hanem csak a földrajzi 
távolság legyőzésével. Ha
ladt ugyan a szociális, lelki 
kultúra is, de csak ólom
lábon. Nehéz dolog az er
kölcsi haladás és tökéletese
dés mérlegét felállítani, de 
azért pár momentumra rá
mutathatunk.

Gondoljunk arra a legna
gyobb egyenlőtlenségre, mely 
a rabszolga társadalmat jel
lemzi. A középkorban a job
bagynak már emberibb sorsa 
van, de a munka itt is na
gyon egyenlőtlenül van meg
osztva. Ő a teherviselő, de a 
joga vajmi kevés. Százados 
véres küzdelmek után mind 
több és több joghoz jut. 
Majd a termelési viszonyok 
változásával, átalakulásával, 
tökéletesített termelési mód 
mellett új társadalmi osztá
lyok keletkeztek. A munkás 
egészen más szerepre került 

a XIX. században, a munka 
társadalmában. Itt tulajdon
képen ő az úr, a társadalom 
tengelye. A vezércsillagzat a 
társadalmi átalakulások egén 
az egyre fejlődő és térfoglaló 
munka. A munka társadal
mában a munkásoké a leg
nagyobb teher, következés
kép a javak és terhek is 
máskép oszlanak meg, mint 
a hűbéri társadalomban. A 
javaknak ezt a megosztását 
nem forradalom, vagy ön- 
Kény, erőszak, hanem a cél
szerűség, a társadalmi fejlő
dés hordozza.

Ennek a fejlődési irány
nak természetes következ
ménye, hogy részesítsünk 
minél több embert a társa
dalom javaiban, az igazság 
felismerésében, a tudomány, 
művészet kincsében, a be
tegség, szegénység enyhíté
sében. Mindez legalább olyan 
fontos, mint az, hogy meg
kapja a tisztességes, emberi 
élet feltételeit, hogy a vállára 
nehezedő munka ne lapítsa 
benne agyon a lelket.

Mert ne gondoljuk, hogy 
a szociális kérdés mindössze 
abból áll, hogy kenyeret ad
junk a munkásnak. Legalább 
ilyen, vagy nagyobb fontos
ságú az, hogy uj, méltányo- 
sabb felfogást juttassunk ér
vényre az által, hogy az úgy
nevezett munkás- és szolgáló 
osztályok tagjaival való érint
kezésben letegyünk minden 
gőgről és urhatnámságról. A 
durva és lélekölő munka tár
sadalmából jött emberrel épp 
oly gondosan kell bánnunk, 
— mondja Foerster — mint 
az u. n. magasabb munka 
képviselőjével.

Sőt ez sem elég! Csak 
akkor részesítjük őt igazi 
kártalanításban, ha különö
sebb ben őségét és kitüntető 
figyelmet tanúsítunk iránta, 
éppen mert munkája elzárja 
őt sok olyasmitől, ami az 
embert különben fe emeli az 
anyagiasság és mindennapi- 

: ság körén.
Az osztályban elkeseredett

sége elsősorban nem is a 
a nyomorúságos gazdasági 
állapotokból menti táplálékát, 
hanem a gőgös, lenéző visel
kedésből és a magasabb osz
tályok képviselőinek pöffesz- 
kedéséből.

r rA szeretet es testvériség 
hiányát tapasztaljuk lépten- 
nyomon. Kevés kivétellel 
minden bajnak ez az oka 
s ezt a kevés kivételt is 
könnyen lehetne rendezni, 
elsimítani, ha a társadalom 
több szeretettel, megértéssel 
közelednék tagjaihoz.

Micsoda bántó embertelen
ség pl. az, hogy a munkás 
az év legelső napjától egé
szen a legutolsóig gazdájá
nak csak két reprezentánsát 
látja: pénzét és munkafel
ügyelőjét! A gazdának szük
sége van rájuk, mert ha ők 
nem volnának, maga dolgoz
hatnék. De hol van a szo
rosabb kapocs, hol van a 
közös ünnepnap, hol a szí
vélyes jó viszonynak min- 

' dennapi. vagy legalább gya
kori megnyilatkozása, hol a 
jóakarat, mely egyedül tud 
megbirkózni az érdekellen
tétből eredő féltékenységgel ?

A mai nagy városokban 
külön negyedeik vannak a 
szegényeknek és külön a
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gazdagoknak. Mindegyik a 
maga negyedében el. vagy 
hal. mulat, vagy sir. Csak 
elvétve itt-ott van némi nyo
ma a kapcsolatnak Ez a 
harcnak legfőbb oka. a többi 
követelések csak mellékes 
kísérői

De.-ztojewszky ino; dj a a 
szív és jóság hat '.-airo :

Megfoid.ilvan a -zi- 
béri .i f ogházakban, nem egy 
jó.elku. emberséges felügye
lőre tál Itam. Megfigyeltem, 
mit fognak így elemi s azt 
vettem észre: né'n ny baiát- 
sagos szó s a fogoly erköl
csileg csaknem feléledt. Olya
nok lettek örömükben, mint 
a gyermekek s szeretni kezd
tek újra, mint gyermekek.“

Csak ilyen esetekoen nyílik 
meg igazán a szemünk s lat
juk azt. milyen durván bán
nak egymássá! az emberek a 
közönséges életben, meny
nyire elcsüggesztjük és meg
bántjuk embertársainkat min
dennap a nélkül, hogy tud- 
nók s milyen ritkán akadunk 
olyan emberre, aki egész 
érintkezésében és szavainak 
megválasztásában arra gon
dola. hogy a gyengébb em
bertársain ik segélyt nyújt
son s beléjük szeretetet cse
pegtessen . . .

Mily messze vagyunk még 
az igazán keresztény társa
dalmi berendezkedéstől! De 
mindenki: ck dolgoznia kell 
hogy miiéi előbb belelép- 
jünk ebbe a fértikorba.

Prohászka püspök feled
hetetlen szavaira gondolok :

. Hiszünk a lehető
ségben, hogy a söpredéket 
is. a züllötteket s alávalókat 
is menteni lehet s azokat is 
emelni kell s hogy ezekhez 
a társadalomnak úgy van 
köze, mint az édes anyának 
köze van a gyermekéhez, 
könnyeik s szégyenükhöz s 
hogy ehhez mindnyájunknak 
is közünk van, mert addig. 
míg körülöttünk milliók bol
dogtalanok s atkozzak sor
sukat, addig egy ember sem 
lenet igazán boldog és meg 
elégedett, csak ónfeledés arán, 
tehat emberhez nem illő és 
nem méltó módon.“

■

Athén fellegvára a porba ha
nyatlott inár. a büszke Róma is 
megtörött az idő vasfoga alatt. 
Az Olympos istenei örömtele- 
nül nézték magasságos trónjuk
ról a barbár embereknek balga 
játékait. Mert mit ér az örök di
csőség, a nektár, a mámor, a sze
relem, mit érnek az örök Har* 
mónia, a szférák zenéjének vég
telen akkordjai, ha odalent a föl
dön az mind hiányzik, ahol csak 
gyűlölet és barbárság honol.

Eiküldé tehát Zeus a gyors
lábú Mercurt, keresné meg az 
istenek kertjében a buja virág
ágyak között a legpompázóbb 
rózsaszálat, a melynek illatában 
fürödhessen a durvult Ember, 
hogy megtalálja ismét elvesztett 
kincseit: a Szépséget és Szerel
met Lehozták az örök rózsafát 
a földre: Apolló ültette azt de
rült mosolyával s a veszélyek 
ellen nyilával védte. Maga Dio- 
nysos öntözte tüzesvérü nektár
ral s mielőtt Auróra elvágtatott 
volna az ég peremén, leszállt 
Vénusz a habtestü Zephir leá
nyaitól kisérve s csókot lehelt 
a rózsatöre. Nemsokára csodás 
illatú virágot termelt az isteni 
fa, melytől az emberek inegré- 
szegüitek s hirdetni kezdték a 
Szépség diadalát Az. istenek pe
dig ott fönn az Olympon egy 
nagyot ittak és széles jókedvük
ben Parisnak nevezték e< a bűvös 
rózsatőt.
... És lön Páris az istenek 

mosolyából . . .
« **

Anatoie Francé a jelenkori 
Franciaország bizonyára legtipi
kusabb irodalmi vezérférfia, min
dig fajának ütőerén tartja kezét. 
Ez a csodálatosan finom érzésű 
aggastyán kikereste Epikur kert
jének legbuiább termését és egy 
Thaist alkotott belőle. Ez a lán
goló vérű nő követi determinált 
hivatását, magára vállalja, mint
egy önmagába olvasztja a férfi
emberiség összes bűneit, hogv 
féktelen szenvedélyében elham
vassza azokat öntestével együtt. 
Thais jött mint egy pogány meg
váltó, hogy megvaitsa az embe 
riség bűneit a szerelemben, hogy 
megsemmisítse azokat és lehe
tővé tegye a tisztultabb feltá
madást.

Ez a nő a legkristályosabb 
szimbóluma lehetne Parisnak, 
ennek a féktelenül bűnös, gaz
dag városnak, amely a történe
lem egy végtelen lihegésével már 
évszázadok óta engedi rabolni 
kincseit. Páris egy örök levezető 
csatornája az emberiség szenny
áradatának, csak azért, hogy ez 
a sok bűn egyszer meggyűljék, 
fölemésszen korcsuk századokat, 
hogy világitó fáklyája legyen az 
újnak, a jövőnek. Ha rápillan
tunk a Lajosok alatti Francia
ország történelmére, látjuk, hogy 
a Napkirály birodalmában ne°m

l'ARCA
Párisi levelek.

Irta: JAKAB FERENC.
„Szép ámulások szent városa
Paris ! . . . Köszöntelek . . 

Ady.
A „Mohácsi Hírlap' eredeti tárcája.

minden tény és dicsőség, hogy 
a többi európai uralkodók mel- 
lékbolygóskodása, a sok káprá
zatos pompa csak arra jó, hogy 
eltakarjon egy nagy posványt. 
Egész Európa minden szociális 
bűne akkor a Lajosok udvarába 
szorult s a Napkiráiy fénypalástja 
alatt húzódott meg. Láp volt ez, 
melynek felszínén pompázott egy 
pár szindús virág, de a melynek 
gyökere förtelmes szagu ingo
ványba nyúlt le Az örök bűnös 
Thais vajúdott és ki kellett gyűlni 
a lidérctüzeknek, melyben elham
vadtak a láp virágai. A francia 
forradalom pedig terjedt, hogy 
világosságot, megújulást vigyen 
az uj századoknak.

Ma egy város sincsen Euró
pában, a melyet annyira félre
ismernének, mint Párist. Vén só- 
nyalók, a kiknek szakálla már 
rég anakronizmusba őszült, ha 
félfüllei hallanak valamit Párisról, 
szabadszere cmről és más egyéb 
élvezhetetlen csemegékről, öklük 
tiltakozó védelembe szorul és 
mint néhai öreg szent Antal a 
ki-értés alatt, mellét verve kiáltja: 
Apage Satanas ! Nem igy az ifjú
ság. Minden letiltott vágyako
zása beteges fantáziában gyulád 
ki s mint egy ifjú Faun, éhesen 
ugrik minden olyan témának, 
mely Párist érinti.

Ezt a véleményzavart csak nö
veli az a riporter hadsereg, kiket 
a lapok küldenek Párisba, számít
ván a nagyközönség szenzáció
éhségére. Képzeljünk el egy új
ságíró hadat, a kik főként a 
lexikonokból ismerik csak Párist, 
megbízásuk 2—3 hétre szól s 
mindegyikük túl akarja licitálni 
egymást a szenzációhajhászásban, 
amit ha kell, megtoldanak színes 
fantáziával is. Igy születnek azok 
a sok lehetetlenül ferde beállítá
sok, melyek közül még a legjob
bak azok, melyek becsületesen 
és pusztán csak a külsőségeket 
ragasztják tollhegyre. Csakhogy 
a francia mentalitás tu'finomult- 
ságánál fogva olyan bonyolult, 
hogy egyes szokások, miután 
nem ismerjük az előidéző okot, 
észszerütlennek, logikátlannak tű
nik fel.

Tapasztalatból tudom, ha va
laki meg akarja ismerni jól azt 
a csodálatos morális gépezetet, 
a mely Párist oly különös helyre 
állítja az európai városok között, 
annak évekig kell a légkörében 
élni, érezni, szevedni és szeretni 
azokkal a milliókkal, kik falait 
lakják.

Ezekkel a sorokkal szeretnék 
rávilágítani teljes objektivitással 
az igazi Párisra, azzal a szubjek
tív, rajongó szeretettel, amely 
minden szépért, igazért neme
sülő testet-leiket rabul ejt, kik en
nek a bűnében is virágzó, lük
tető város szellemét megértik.

(Folyt, köv.)

Feladatok.
A múlt héten lezajlott városi 

tisztujitás során elhangzott pol
gármesteri exposé elé nagy vára- 
kozással nézett a közönség, a 
mi érthető is, hisz- a végbement 
nagy átalakulással, a mely Mo
hács közjogi jellegében beállott 
kell, hogy az eddig stagnáló köz
élet uj. erőteljes lendületet kapjon.

Az uj polgármester a váios 
gazdasági viszonyainak rendezé
sét, a városházépiiést, 1926. aug. 
29-ikének előkészítését, a foga
dalmi templom építését, a duna- 
hidat, utcák öntözését, vásártér 
áthelyezését, kősók emlékének 
felállítását jelölte meg olyan fel
adatoknak, melyek a legközelebb 
jövőben megoldás* várnak.

Nem tudjuk, váljon a felsorolt 
feladatok sorrendi elsőbbségében 
kifejezésre kivánta-e juttatni a 
polgármester annak a feladatnak 
sürgősségét is, de nem is keres
sük azt, mert véleményünk sze
rint egy olyan feladat viseli első 
helyen a sürgősséget, mely a 
felsorolt feladatok között nem 
foglaltatik.

Mohács város vezetőségének 
első és iegsürgósebb feladata a 
lakásínség enyhítése. Talán kissé 
furcsán hangzik ez, de maga a 
vezetőség a saját nehéz helyze
tén fog meggyőződést szerezni, 
hogy igaz, a mikor a rendezett 
tanácsú várossá alakulás folytán 
szervezett uj áliások betöltésé
hez idegenből városunkba köl
töző tisztviselők elhelyezéséről 
lesz szó.

A polgármesteri székfoglaló
ban van ugyan említés építke
zésről, de ez észrevehetőt nem 
fog lendiieni a lakásínség enyhí
tésén, mert egy uj városháza 
legfeljebb újabb és modernebb 
hivatalhelyiségeket fog biztosí
tani a városnak, de lakásokat 
nem. Már pedig a felszabadulás 
óta kapott folyamőrséget, vám
őrséget, a rendezett tanácsú jel
leggel egy pár uj hivatalt, a kü
szöbön levő téli kikötővel is va
lószínűleg fog kapni pár uj em
bert a város, hát csak elképzel
hetetlen, hogy mindezek elférje
nek ott, hol ezek nélkül is 
szinte elviselhetetlen volt a lakás
ínség.

Több éves panasz már, hogy 
a polgári iskolánál nem lehet 
állásokat betölteni, mert a tan
erők elhelyezésén nincs lakó
hely. — Szinte kuriózumszámba 
megy, hogy az államr.ndőrség, 
a lakásügyi hivatal vezetője, a 
saját tisztikarát és nős legény
ségét nem tudja azok jogos igé
nyeinek megfelelőleg elhelyezni.

Baja. Pécs használtba adta 
immár az allami segélyiyel épí
tett kislakásokat s ez az eszme 
nálunk évek óta álomkórságban 
fekszik, pedig ismételjük, a mit 
már oly sokszor említettünk, 
hogy a kislakások eltűnése 
okozta a lakásínséget, tehát a 
kislakások építésével kell és le
het a normális viszonyokat visz- 
szaterelni.

A lakásínség enyhítése legyen 
tehát az első feladat, mely nem 
zárja ki, hogy egyidőben a többi 
feladat megoldására is megtétes
senek az intézkedések.
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Előfizetési 
felhívás!

úkiober elsejével lapunkra 
pk fizetést nyitunk Azt 

Psszuk, teljesen felesleges in- 
Rínunk arra, mily becsii- 
Idts /< akarattal, odaadó buz- 
cőhnmual szolgaink eddig is 
l'c’vasók< ’zönség ít nk érdekeit,

arra sem tartjuk szükséges
ek olvasóközönségünk figyel
mét felhívni. hogy árban is 
olcsóbbak vagyunk sok nálunk 
kisebb terjedelmű lapoknál is, 
csak a keresztény és magyar 
szellemű sajtó nagy, nemzeti 
adekeket munkaló hivatására 
utalunk, midőn közönségünk 
további támogatását kérjük.

Előfizetési ár: 
hegyed évre . 20000 K
Egyes szám ára 2000 K

Korábbi előfizetőinket kér
jük előfizetéseik idejébeni meg
újítására, nehogy a lap szét
küldésében zavarok álljanak be.

A városi képviselőtestület 
első közgyűlése

október 2-án zajlott le a városi 
tornacsarnokban Lezajlott, mert 
annak egyes pontjainál erősen 
kerestek a városatyák a páriá
it érni jogszokásokat, azok pedig 
— mint tudjuk — zajjal járnak.

3 óra után 5 perccel hátulról 
a kis népkönyvtári szobából, mint 
elszánt toreadorok léptek a te
rembe a polgármester és a város 
funkcionáriusai.

Az erős es akut katarrusa által 
beszelőkepességeben is jelentéke
nyen korlátolt polgármester a ma
gyar hiszekegygyei nyjtotla meg 
az ülést. Pár meleg szóban je
lenti be a közgyűlésnek a vár- 
megye gyászát, hogy Stenge Fe
renc alispán az elmúlt éj folya
mán meghalt. Indítványára a köz
gyűlés elhatározta, hogy’ özvegyé
nek részvetet fejezi ki s ezt jegy
zőkönyvi kivonatban közli vele. 
Stajevics indítványára e határo
zatot meg megtoldják azzal, hogy 
a temetésen kisebb küldöttséggel 
képviselteti a varos magát, mely 
küldöttség a ravatalra a varos 
nevében koszorút helyez E kül
döttségbe nyomban beválasztot
ok: Stajevics János, dr. Margitai 

,j^s» Nemet Károly és dr. Beck 
Alajos városi képviselőket. Ugyan- 

kozgyüiés, hogy jelen első 
“Ikaimaból köszönő táviratot me- 

tanácsu várossá
: a 

belügyminiszter- 
Ferenc főispán- 
Bela főjegyző,

^Sak napirend előtt elhatározta a 
özg\ ülés, hogy jelen első illése

alkal ........
neszt a rendezett
aakulas legtöbb ténye ölhez: 
^rnianyzóhoz, a 
“e2» dr. Fischer 
h.02 es Fischer , 
al‘spanheh etteshez.
r ^jelentei e a polgármester a 

l- városi szervezet működésé- 
‘fck megkezdései. Átvétel roha

maiban.
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A tárgysorozat 2-ik pontjánál 
már kiélesült a tárgyalás tenorja. 
Dr Schwartz a létszámapasztás- 
nak az egész vonalon tervezett 
érvenyesitesére való tekintettel in
dítványozza, hogy a közgyűlés 
ve vegye hivatalosan tudomásul 
a mull tisz'ujitó közgyük•> ered 
menyet. Dr. Frey az állasoknak ‘ 
választás utján történt betöltését 
szabályszerüleg befejezett ténynek 
kívánja tekinteni, éles bírálatban 
részesíti a minisztérium „schlen- 
drjánságát“, hogy az ez ügyben 
eléje került feíebbezéseket ma 
sem intézték el Schmidt Károlv, 
dr. Prakatur, Német Karoly, Beck 
Alajos dr. és \ arga Zsigrnond 
hozzászólásai után polgármester 
elrendelt a szavazást, melynek 
eredményéhez képest a többség 
tudomásul veszi az uj állasok 
betöltését.

A tárgysorozat 3-ik pontja is 
kemény dió volt. Az árvaszéki I 
ülnöki és főszámvivői — meg be 
nem töltött — állásokat a polgár
mester a \ 111-ik fizetési osztály 
I-ső fokozatába kéri beosztani, 
mert lehetetlen csak feltenni is, 
hogy a IX-ik fiz. oszt. 3 ik foko
zatában ezekre a fontos es leg
fontosabb állasokra a varos érde
mes pályázókat kapjon.

A vita enyhültével dr. Prakatur 
és Schmidt Karoly indítványukat 
visszavonván, a pályázatok ki 
írása határoztatott el.

A közgyűlés a pénztárosi ál
lásra Banovics Sándornak, az el
lenőrire Vereby Józsefnek adott 
ideiglenes megbízást.

Az adótiszti és irnoki állasok 
betöltésere a szanálási bizottság 
véleményét határozta bevárni, 
mely bizottságba: dr. Frey, Varga , 
Zsigrnond, Simon Gyula, dr. Pra- 
katur, Lőrincz Sándor, Schmidt 
Lajos, Katary, Menczinger, Böröc< ' 
István, Varga Pál, Pávkovics 
György, Vida Dezső, Visy Pál, 
Beck Alajos dr., Stajevics János 
és Roheim Jenő tagokat válasz
tottak be.

A varosháza helyiségének át- I 
alakilasa tárgyában a tanacs meg 
bízást kapott a „Korona “-szálloda 
bérlőjével megindítandó tárgyalá
sokra.

A többi tárgy kisebb viták es 
kitnagyarázások során leginkább 
tudomásulvétellel nyert elintézést, 
mégis öreg este lett, mire az első j
közgyűlés veget ért.

„Takarékossági bizottság.“
Ily címen a kormány egy bi

zottságot szervezett, melynek 
célja az, hogy a szanálás által 
megkövetelt takarékosság az ál
lami üzemek és a közigazgatás 
minden vonalán s igy a váro
sok és községek él tében is be- 
tartassék.

Ml nyilvántartást fogunk ve
zetni egyes észleleteinkről, me
lyeket a takarékossági bizottság 
figyelmébe fogunk ajánlani.

Ilyenek:

I. A bíróságok ne idézzenek 
???szor a legnagyobb munka
időben feleket, hogy aztán dél- 
taján a második-harmadik idé
zésnél is azzal küldjék őket haza, 
nogy nincs ügyészi megbízott, 
nem lesz a tárgyalás megtartva, 
mert az veszteség a félre, az idé
zéseket gyártó tisztviselőre nézve 
s drága nyomtatvány pazarlása.

II. Ne égjenek délelőtt fél 10 
órakor is még egész utcasorok 
villanylámpái, mert igy aztán a 
szén ára még jobban eshetik. 
az áram dija mégis emelkedni fog.

Hl. Ne takarékoskodjék a vá
ros annyira az öntöző kocsival 
nyáron át, mert ez pazarlás. A 
mit megtakarít fuvarban, tízsze
resen megfizeti aszfaltjavitásban. 
Tessék csak megnézni, milyenek 
a tavasszal sok milliós költségen 
javított aszfalt kocsiutjaink már 
az idén ősszel!

IV. A közkórház 8—10 betege 
mellett ne költsön milliókat tele
fonra. A szolgálat érdeke ezt 
nem követeli. Valamikor 60-70 
beteg is megfért ott telefon nél
kül. Szegény legénynek nem illik 
a monokli.

V. A forgalmi adót az állam 
a termelőtől vegye be, a ki azt 
a bizonyos cikket forgalomba 
hozza, ne pedig a fogyasztótól, 
ki azt a forgalomból kiveszi. Ak
kor nem fog egy árucikk a for
galmiadó miatt is drágulni és 
rengeteg kezelési nyomtatvány 
lesz megtakarítva.

VI. Ne helyezzen az állam régi, 
kipróbált erőket, néha többtagú 
csalácdal biró embereket B) lis
tára csak azért, hogy helyükre 
két három gyakorlatlan ifjú seker- 
cet állítson és igy 3—4 embert 
fizessen egy helyett.

VII. A kormánytanácsosi címek 
ádományozásánal is elkel egy kis 
takarékosság. Ha pénzért adják 
ezeket a titulusokat, akkor mi írt 
nem hirdetnek nyilvános árverést 
s azon adják a többet Ígérőnek, 
ha pedig irigyért adják, akkor ta
karítsák meg a dekrétumot, elég 
ha a hivatalos lap közli a kine
vezést a nyomdatechnika mai 
drágasága mellett.

Tehát mégis Asszonyt!
Még a sziniévad alatt sok szó 

esett arról, hogy Mohácsot a jö
vő sziniszezonra Mariházy, vagy 
Asszonyi kapja e meg? A ‘Du
nántúl’ híradása szerint a szín
igazgatók kerületi beosztásáról 
szóló kultuszminiszteri rendelet 
szerint Asszonyi László pécsi 
színigazgató játszási területe 
Pécs és Mohácsban állapíttatott 
meg, a mi észszerűbb is, mint
hogy Mohács Kaposvár, Sátor
aljaújhely és Egerrel képezzen 
egy szinikerületet.

Mi mohácsiak mindenesetre 
jó cserét csinálunk.
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Csongrádi gondolatok.
A szolnoki ítélet, a mely a 

csongrádi nagy perben elh ing
zott, még sokáig fogja foglal
koztatni a közvéleményt, de meg
nyugvást egyhamar nem kapunk. 
Mert a megnyugvás ebben az 
ügyben az volna, ha az igazi 
bűnösök elnyernék büntetésüket.

Ezt azonban ugy látszik senki 
sem akarja. Legalább is jelenleg 
az a helyzet, hogy az lett volna 
fontos, hogy Piroskáékat ítéljék 
el, a mellyel ztán a bíróság az 
ébredő gondolatra mondta volna 
ki a bűnösséget ő szerintük.

A cél tehát az ébredő gondo
lat kompromittálása és mellékes 
a bűnösök bünhődése, a mely
nél pedig találkoznának a keresz
tény felfogással is.*

A liberális lapok nagy lármája 
volt a hét szenzációja. Mindent 
megírtak, a mit csak megírni le
hetett az ügygyei kapcsolatosan.

Egyről azonban csak a keresz
tény lapokból értesülhetett az 
olvasó. Ez pedig a szolnoki íté
letnek nagy hasonlatossága a 
tiszaeszlári Ítélethez.

Ulain védőbeszédében egyik 
legfőbb érv volt pedig ez az ana
lógia, mert ott szintén azért 
mentették fel a vádlottakat, mert 
a tárgyaláson kiderült, hogy’ a 
vizsgálat alatt szabálytalansá
gok történtek. A tiszaeszlári per 
pedig még súlyosabb volt any- 
nyiban, hogy ott még egy ter
helő vallomás is volt, a mely 
névszerint nevezte meg a bű
nösöket.

Ulain beszédének ezt a részét 
egyetlen-egy liberális újság sem 
közölte . . . Miért ? . . .

♦

A budapesti detektivtestület 
egyik vezető tagja nagy hibának 
tartja, hogy a csongrádi nyomo
zás a vádlottak vallomása alkal
mával nem kerestette meg a le- 
fürészelt nyeles gránát nyelét. 
Ez bizony tárgyi bizonyíték lett 
volna, ha akármelyikük a vádlot
tak közül azt előad a. És leta
gadhatatlan bizonyíték.

Minden kezdő detektivnek 
eszébe jutott volna, hogy ezt a 
bizonyítékot megszerezze, ha — 
az meg van valahol. Talán eszük
be is jutott, talán kérdezték is, 
de azt már nem adhatták elő a 
vádlottak igazán, ha tényleg ár
tatlanok voltak.

Talán ezért hiányzott a tárgyi 
bizonyíték? Talán másért, ki 
tudj? ? . . .

A belügyminiszter ur nyilatko
zatának értelme szerint a bíró
ságnak el kellett volna fogadni 
a hivatalos személyek eskü alatti 
vallomását mint bizonyítékot. Mi 
nem ‘•zállunk vele perbe, hogy 
a bíróságnak nem lehet ilyet pa
rancsolni, ezt majd elintézik a 
jogászok vele. Mi csak egyet 
jegyzünk meg: a szolnoki tör
vényszék tagjai alighanem szen- 
vedelyes dohányosok . . .



MOHÁCSI HÍRLAP
■

________  1924- október 5.

Tessék? ... Hogy hogy jön 
a dohány ehhez?

Hát úgy kcrem, hogy eddig 
még a hányszor megcáfolták hi
vatalos helyről, hogy drágább 
lesz a trafik. — egy heten belül 
biztosan drágább lett . .

Ezért gondoljuk kérem . . .
L'senjfó

Nincs arany lomb, dér verte rég, 
Ha látsz eget, hát az se kék. 
Most letarolt és bús e kép
Nincs sánta csősz, ki dombon áll, 
Pállott pincékből mit lopnál ?
Elfolyt mint vér a muskotály.
Hordót nem csapol vincellér,
A gazda itt már vizen él,
Uj háncsot borral nem cserél.
Ui kancsók édes mámora,
Uj hangok híres kántora 
Eltűnt, elveszett, már oda!
A lélek képe itt sivár.
/I jövendőtől mit is vár? 
Csizmánk csókolja őszi sár.
Boldog, ki búba szcndérült,
Ki könnyből szőtt ki szent derűt 
S nem ríkat őszi hegedűt.
Nem látja múltja albumát,
A napra mondja : aludd át 
S álomba lopja nagy búját.
Szemtakarója bitang rongy, 
Világa fáradt, puszta domb,
Mikor már rozsdás rajt a lomb.
Rozsdás dombokon nincs arany, 
Arany lombnak csak ága van
S a dombok fája ágtalan.

Kocsis László.

Stenge Ferenc f
I—«i 'a ifi ni—el

Folvó hó 2 an futótűzként ter
jedt el a városban a hir, hogy 
Stenge Ferenc Baranya vármegye 
alisp mja az elsejéről másodikára 
virradó éjszakán meghalt. Évek 
óta tartó betegeskedése után ez a 
hir nem érkezett váratlanul s mégis 
mindenfelé megdöbbenést okozott, 
mert a kemény energiájú, vas- 
akaratu emberről, — aki a tör
vényhatósági bizottság egyik leg
utóbbi közgyűlésén is karakán 
foglalt állást azok ellen, kik csupa 
gyengéd figyelemből hosszabb 
szabadságot kínáltak fel neki, — 
azt hitték, hogy a halállal szem
ben is érvényesíteni fogja meg 
egy ideig dacos élniakarását.

á elv észjárású, nagy szorgalmú 
ember volt, nagy közigazgatási 
jogasz, akiről mar hosszú évek 
sora óta emlegetlek, hogy be fog
jak vinni a minisztériumba, mint 
közigazgatasi zsenit es ezt a kar
riert sokan melegen kívánták is 
neki. L többi időben betegsege 
mind erősebben nyűgözte le fizi
kai es szellemi munkabírásat s 
hivatalos agendáinak súlya mind 
nagyobb mértékben siklott at a 
varmegy e főjegyzőjének . Fischer 
Bélának vallaira.

Nem törtetett soha a szimpátiák 
megszerzéséért, valami rajongó 
közszeretet talán nem is tombolt 
körötte, de ravatalánál meghatott- 
ságg. 1 áll ive: a varmegye közön
sége, mert benne a közszolgalat 
egyik legértékesebb érőjét veszi- j 
tette el.

Mohács utolsó bírája.
Szerda óta már rendezett ta- | 

nácsu város vagyunk. Sok min
den külsőség változik meg ezzel, 
remélhetőleg tartalomban is vál
tozik majd egy és más.

Ezzel a nappal szűnt meg 
Mohács nagyközség utolsó bÍró
jának a hivatala is, melyet 
Leovics János töltött be közmeg
elégedésre. A mikor az állástól 
búcsúzunk, a mely a községi 
jellegnek a kifejezője volt, az em
bert se szabad elfelejteni.

Pártviszályok előzték meg a 
választását, de már a választás 
simán folyt le. Egy egyszerű, 
mindenki által becsületesnek is
mert embernek a jelleme leszerelt 
minden fortélyoskodást már a 
választás előtt, de megtartotta 
ezt utána is működése közben. 

Csöndesen, szinte észrevétle
nül dolgozott és a mit még Mo
hácson biró el nem ért: úgy fe
jezi be hivatalát, hogy egy ellen
séget sem szerzett magának.

Talán ez a legjellemzőbb Leo
vics Jánosra, Mohács utolsó bí
rójára. És ezt fel kellett jegyez
nünk az utókornak róla, de fi
gyelmébe ajánljuk a maiaknak 
is, hogy tegyék lehetővé, hogy 
Leovics Jánossal még találkoz
zunk az uj városnál is, a hol az 
ily csendben, de közmegelégedésre 
dolgozó emberekre igen nagy 
szükség van.

Hivatalátvétel a város
házán Dr. Margitai Lajos hétfőn 
már megjelent a városházán es 
megkezdte a hivatal átvételét. Mi
után ez mindenre kiterjedőleg tör- i 
tértik, az átvétel hosszabb ideig ' 
fog tartani. Itt említjük meg, hogy 1 
a polgármester hivatali helyisége 
a községi biró eddigi szobája lesz 
addig, mig a varosháza uj helyi
ségei dolgában a képviselőtestület 
másként nem határoz.

— A pécsi kir. törvényszék 
elnöke Mohácson. KHe Lajos a 
pécsi kir. törvény szék elnöke hétfőn 
Mohácsra érkezett a mohácsi kir. 
járásbíróság ügyvitelének megvizs- 
gálssára. A vizsgalat egész héten 
at tartott és a legrészletesebben 
lesz lefolytatva.

— Kinevezés. Pap Ferencet — 
Pap József mohácsi tekintélyes 
kereskedő fiát, aki csak a nyáron 
érettségizett, az Államrendőrség 
központi számvevőségi osztályá
hoz Pécsre dijnoknak nevezték ki. i

— Hivatalvizsgálat az adó. 
hivatalban. A mohácsi adóhiva
talban Kató Lajos állampénztári 
főigazgató egy hétig tartó vizsgá
latot folytatott le, amelyet a leg
teljesebb rendben talált.

— A fogadalmi templom 
ügye a minap volt ismét a hit
községi kepviselőtestület előtt. 
Megállapítást nyert, hogy 21 pá- 
1\ ázó 35 pályaművel van képvi
selve s ezek most telterjesztetnek 
a püspöki hatósághoz, csak azutan 
kerülnek a műbiráló bizottság elé, 
melyben képviselteti magát a me
gyéspüspök, a hitközség, a kultusz

miniszter s az Építészek Egyesü
lete. A hitközség részéről a mű
biráló bizottságban valószinüleg a 
következők vesznek részt: dr. 
Szőnyi Ottó, Ullerich Miklós, dr 
Frey János. Szencsár Péter szent- 
ferencrendi zardafőnök és Praka
tur Tamás dr. világi elnök. A mű
biráló bizottság véleményének ki
kérésé mellett is fentartia magá
nak a döntés jogát a hitközség

Prnztári orvosok értekez
lete. Ahogy’ múlt számunkban 
bejelentettük a mohácsi kerületi 
n unkasbiztositó pénztár orvosai 
műk héten közös értekezletre ültek 
össze, mely értekezlet az áltálunk 
közölt tárgy sorozat keretében folyt 
le. Az értekezleten reszt vettek : 
dr Hermán Manó főorvos Mohács, 
dr. Vida Lajos Mohács, dr. Vas 
Jenő Mohács, dr. Stark Miksa 
Németbóly. dr Demény Lipót 
Dunaszekcső, dr. Trankovics San 
dór Pécsvárad, dr Szenté András 
Villány, dr. Gy imóthyi Jenő Villány, 
dr. Weisz István Beremend, dr. 
Jaeger Béla Sátorhely, dr. Fieischer 
Gyula Somberek, dr. Márkus Miksa 
Siklós és dr. Kádas Lajos Siklós.

A háborús évek ugylatszik 
most éreztetik hatásukat, — kévés 
a tanköteles. A legutóbbi iskola
széki ülésen dr. Frey János apát
plébános, egy házi elnök bejelen
tette, hogy az uj rendtartás szerint 
legnagyobb szigorral összeirt tan
kötelesek száma messze mögötte 
maradi az előző évi tankötelesek 
szamának s ezert Frank Mária 
tanítónőt egy évre szabadságoltak, 
Keész Józsa tanítónőt a külvárosi 
iskolánál megüresedett egyik tan
székié osztottak be és Benedek 
József tanítói belső szolgálatra 
rendeltek be Ez természetesen 
csak átfutó jelenség, mert a tan
kötelesek száma ismét fel fog pár 
év múlva emelkedni.

Hősök emlékének lelep
lezése. F hó 12 én Nagyharsány- 
ban leleplezik a már elkészült 
hősök emlékművet. Nem sokara 
követi Nagyharsányt még Sellye, 
Harkány, Helesfa és Maria Gyűd, 
ahol szintén nemsokára el fog 
készülni a hősök emlékműve. A 
Dunámul ezzel kapcsolatosan azt 
írja, hogy ezekkel Baranya minden 
községeben meg lesz mar az em
lékmű Ezt a magunk részéről 
helyre kell igazítanunk, mert Mo
hácson egyelőre még csak az uj 
polgármester programmbeszédében 
van meg. Amennyire őt ismerjük 
hisszük, hogy meg is fogja való
sítani. De mi lett volna, ha vélet
lenül nem alakulunk at várossá és 
nincs polgármesterünk ? . . .

— A homorudi iskola építé
sére a kultuszminiszter nem ad 
államsegélyt, nincs pénz. Punktum. 
Erről értesítette a miniszter a hit
községet s ezzel a homorudi iskola 
ügye vizbeesett és a kultúra szö- 
vétneke ismét pár évtizeddel ké
sőbben fog bevilágítani a homo
rudi sötétségbe. Hát a nincs, az 
nagy szó, de amikor a pécsi 
egyetem freskóiról van szó, akkor 
a milliók nem játszanak szerepet. 
Semmi sem oly boszantó, mint a 
következetlenség. Mindig azt hajt
ják és tapasztaljuk is, hogy sok 
az egyetemet végzett ember Az 
is köztudaiba átment elv, hogy 
egy nép értelmiségi színvonalát 
nem az utriusque juris doktorai
nak száma szerint, hanem az 
analfabétái szerint mérik és mégis

egyetemekre van minden és h 
morudi iskolákra semmi. r‘°* I

- A választás utóhan?10 
Az 1922. évi mohácsi képvis? 
választások alkalmával perr , I 
Tibor földbirtokos is eljött y I 
hácsra korteskedni báró Afirba^i, j 
Antal mellett; megjelent Fülkédé- 
ahol a Tyoszits Sándortól kar.,.: 1 
információ alapján azzal vádöa 
az ellenjelölt dr Prakatur Tarnál I 
hogy a Kisgazda Szövetkezetni I 
lókiviteli engedélyét Dombovia I 
Nándorrá ruházta át, aki a Sző I 
vetkezet rovására nehéz milliókat I 
szerzett. Dr Prakatur Tanias ezen I 
rágalmazás miatt megtette a bűn- I 

ezen perben I 
----- 1 meg a í

tető feljelentést s ezen perben I 
szeptember 26-án hozta meg a . 
mohácsi járásbíróság az itéleteFes I 
megállapította, hogy Perczelneks 
valódiságot bizonyítani nem sike- I 
riilt, hogy dr Prakatur Tarnak I 
semmifele inkorrektség ezen ügy. I 
gyei kapcsolatban sem terhelj " 
ezért Perczel Tibort bűnösnek, 
mondta ki a rágalmazás vétségé
ben és őt 12 millió korona pénz
büntetésre Ítélte es kötelezte 
1.600 000 korona ügyvédi költse 
megfizetésére.

— Kongresszus. Október 12-én 
Budapesten a kereskedők és ipa
rosoknak országos kongresszus 
a számos olyan sérelemmel kivin 
foglalkozni, amely nemcsak a fő
városi, de különösen a vidéki 
kereskedőket es iparosokat érint:, 
ezek között a hatósági üzemek 
ügye és a forgalmiadó kérdése. 
A kongresszus rendezőbizottsaga 
ez u'on is meghívja az összes 
vidéki kereskedőket és iparosokat.

— NAGYON SZÉP választékú 
alj , ruha-, costüm-, női- és féri- 
kabátszövetek, öltöny- és nadrág
szövetek, elsőrangú francia gyárt
mányú flanel! és barchetok érkéz- 
tek VORISEK LáJOS rőfös-, rövid
es divatáru üzletebe, melyeket a 
minőséghez mértén olcsón, ké
nyelmes részletfizetésre is árusít.

— A Sokacnyelv az iskolák
ban. Mar hetek előtt megemlé
keztünk róla, hogy a mohácsi 
sokacok egy budapesti horvát lap I 
szerkesztőségéből kiinduló izgatás 
folytán ugyancsak Budapestről | 
küldött kész kérvények aláírásával 
kérték az elemi iskolákban a sokac 
tannyelv bevezetését. A hitközség 
ezt az ügyet egy bizottságnak 
adta ki megvizsgálás végett s ez 
a bizottság rendbe is hozta ezt a 
kényes ügyet. A sokacok, — akik 
a kérvényeket aláírták — jegyző
könyvben adtak kifejezést annak, 
hogy ők nem kívánnak mást, mint, 
hogy irni, olvasni sokacul tanít
sák meg gyermekeiket es hogy 
sokacul is megértsék amit magva
rul tanulnak.

— A drágaság. A „Közgaz
dasági Figyelő“ igen érdekes és 
tanulságos grafikonnal szemlélteti 
az utolsó tiz év drágulásának 
mértékét. Egymásmellé illesztett 
oszlopsorokban bemutatja, hogy 
37 legfontosabb szükségleti cikk 
1914 júniusától 1924 szeptemberig 
mennyivel drágult. A két időpont 
megválasztásánál valószinüleg az 
volt a szempont, hogy 1914 jú
niusában a háborús események 
még nem befolyásolták az árala
kulást, viszont 1924 szeptemberé
ben a korona stabilitásának sike
rült a drágulás frontját bizonyos 
nyugalmi állapotba hozni. A gra
fikon azt mutatja, hogy legkisebb 
mértékben — a békebelinek 3000*
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.Are - drágult a házbér, vi- 
m — a békebelinek

■ - . . . drágul. .
401 ... es a denaturált szesz.

s n értékben drágult a 
r\'... ,3( i o szeresre), továbbá a 
v petróleum, melyek közül

í ' é'- 5 czer’ az utóbbinak 
, . 12 ezer a drágulási jelzó- 

A harminchét cikk közül 
•liszt, a villany, 

' és lakásbér nem
gí‘ti ,’k el nli arukl an a békepan- 
í\ \iszont a többi 31 áru azt 

dt. A drágulás mér- 
■z.e :ik:ntetelen mint említettük 

a kesztyű es a denaturált 
-,íz de m ómban utana követ- 

be 'k' 37 ezres jelzőszámmal a 
ezerrel a tányér és 

az ing, 32 ezerrel a ruhaszövet 
es . ezerrel a porosz szén. Nem 
tekintve a iakasbert, amely nek ki- 
al,.kul.'sat a forgalmi korlátozások 

y ózták, továbbá néhány 
közüzemi szolgáltatást (gáz, vil- 

ilakulása Ugyan
igazodott a piaci tör- 
itgkisebb mértékben 

a mezőgazdaság által 
kkek es pedig a főzőliszt 

i jelzőszáma 16 000), a 
16 250), kenyérliszt

igazodottcsak nem 
vényhez, 
drágulták 
termelt cil 
drágulási 

búzaliszt
17.500), dohány ( 19.200), 

20 000). burgonya 
(20 tst'v), sei téshus (21 .l>00), cukor 
(21.140), vaj (21.760), sertészsír 
,24.'.’L|J , kenyér és tojás (25.000). 
Viszont legerősebben drágultak a 
tex’ilaruk es pedig a kesztyűn, 
i'.arisnyaa, ruhaszöveten és ingen 
kívül a gallér (27.500), kalap 
23 ' .továbbá egy eb iparcikkek,

mint szappan (22.600), cipő 
127.500 és gyula (25.000) Mind
ezek után pedig azt kérdezzük, 
hogy miért ? ?: Hát a legdrágább 
a kesztyű és harisnya, a legol- 

es a lakbér, deesőbb a villany 
miért ? ? ?

— Szüretre 
játék kapható 
drogériájában

— Hazafias

tüzi-
EblIL

alkalmas 
MELTZER 
Mohács, 
állampolgárok.

• Csak akkor fizetünk ha muszáj<
Levél a szerkesztőhöz. A „Pécsi 
' apók " bán láttám a következő 
aozlemény t: Dicsőség, mely
ről szívesen lemondanának. A

i

apcsvaű legtöbb adót fizetők név
sorát most állítottak egybe és a 
Somogyi Újság megdöbbentőnek 
tartja . jegyzékben napfényre ke
rült adatokat, melyek szerint az 
egy l eállított 56 virilistából 35 iz- j 
raelita vallásu és 21 nem zsidó, i 
tekintve, hogy Kaposvárnak leg- 
jobb esetben 4000 zsidó vallásu [ 
lakosa van, aránytalannak látja a 
nevezett lap a vagyoni elosztást. 
5eni ismerjük eléggé a kaposvári 
üeiyi viszonyokat, de biztosítjuk 
kapasvári keresztény laptársunkat, 
a°gy a zsidó vallásu polgárok 

saíát jó szántukból fizetik a
’‘0Ő és 347 arany korona között 
'altakozó legmagasabb adókat, 
■ér’ azt még a legvagyonosabb 

fizeti szívesen, csak akkor, 
• d muszáj. A kimutatás csak azt 
‘gazolja, hogy a közterhek nagyobb 
~bZe Kaposvárott a zsidókra há- 

akik bizonyara szívesen mon
danak le a dicsőségről, hogy 
'■rii stak lehessenek azon előnyért, 

adójuk alacsonyabban le- 
■ k’szánúta De azért a mit 

ven‘ kerestek, hanem keresetük- 
_ '• államérdekből elvesznek, még 
*^emrehány ássál illetni őket, nem 
'oncható épen méltányosnak.*

Mélységes megrendüléssel olvasom 
a Pécsi Lapokban ezeket a lélek- 
zetállitó sorokat, melyek vakító 
fényt vetnek a fajvédők demagó
giájára es elfogultságára. Lendvai, 
L’lain es a többi „demagóg ország
szerte hirdeti, hogy’ ebben az or
szágban pénz, jólét, hatalom, gaz
dagság, minden, minden zsidó
polgártársainknál található fel tel
jesen és csorbítatlanul, s ime kisül, 
hogy a közterhek nagyobb része 
zsidókra esik, amit bizony’ nem 
fizetnek szívesen, >csak akkor, 
ha muszáj* ! . . . Hat bizony az 
nagy igazságtalanság, hogv a nap
számosok, tanárok, postások, 
vasutasok s a többi középosztály
beli proletár fizeti a legnagyobb 
adót. Ők a háborúban is, a forra
dalmak alatt is »csak* vert és 
életet áldoztak, mig a zsidó honfi
társaink fizették a horribilis köz
terheket mellény zsebükből... Te
kintettel arra, hogy én viszont a 
kaposvári helyi viszonyokat kitü
nően ismerem s tekintettel arra, 
hogy a virilis jognál fogva e szo
morú c onkaországban a többi 
városban is hasonlóan nyomasztó 
a szegény vagyonos zsidóság hely
zete, azon alázatos kéréssel for
dulok a népjóléti miniszter ur 
kegyes színe elé, hogy még mi
előtt kiszöknének a terhek elől az 
országból, gondoskodjék az egeto 
probléma humánus megoldásáról. 
P . Hivja föl az ország összes zsidó 
virilistáját — akik a P. L. szerint 
— szívesen lemondanának a dicső
ségről, hogy virilisták lehessenek 
es eszközölje ki szamukra a D. G. 
T'.-nal, hogy akár a pécsvidéki 
bányákban, akar a mohácsi szén
telepnél olyan állást ny erhessenek, 
mely után nem kell nagy köz
terhet viselni Magam részéről 
Lendvai István támogatását meg 
fogom szerezni, hogy a probléma, 
mielőbb nyugvópontra jusson .. .

— Találtatott. F. evi szep
tember hó 21-én a Kossuth Lajos 
és Kardos Kálmán utca kereszte
zésénél 1 darab favilla, igazolt 
tulajdonosa a m kir rendőrkapi
tányságon átveheti.

— Égi jelek. Szeptember 25-én 
(csütörtök) hajnali fél 4 órakor 
érdekes égitünemény volt látható. 
A félhold két szarva közt, az ár
nyalt holdkorong közepén égett 
teijes fényében a Mars. A ritka 
és megkapóan szép kép rövid ideig 
volt csak látható, mert a két égi- 
tést csakhamar távolodott egy 
mástól. Ugyanaz időben Pécsett 
a Mecsek felett Szabolcs irányába 
haladó üstököst látták, melynek 
uszálya zöld és kekes színekben 
világított. Égi jelek járnak, váljon 
mit jelentenek ?

— Bőrtárcájára dombormű 
monogrammot PÁNCS1TS ék
szerész készít.

— Hősök emléke. A szomszéd 
Bácskában Jánoshalma község 
szeptember 28-án leplezte le hősi 
halottainak emlékét. 550 hős neve 
díszíti az emlékművet, mely nek 
leleplezésénél az összes bácskai 
községek, Budapest, Pécs, Baja, 
Kiskunhalas varosok, Bacs-Bodrog 
varmegye törvényhatósága, a nem
zetgyűlés képviseltette magát. 
József kir. herceg gyönyörű levél
ben igazolja, hogy lehetetlen mar 
utiprogrammjat úgy változtatni, 
hogy az emlékmű leleplezésen ott 
lehessen és levelét igy végzi: 
»Isten áldja meg jánoshalmi 
magyar testvéreimet .'* Mindez

pedig Jánoshalmán történt, itt túl 1 
a szomszéd Bácskában és mi oly 
kicsinek erezzük magunkat János
halma mellett . . .

NEM KELL egész Mohácsot 
bejárnia, ha bevásárlásait végzi, 
mert VO ISEK LAJOS rőfös-, 
rövid- és divatáru üzleteben min
denfele szükségletét egy helyen 
és olcsón fedezheti. Divatos 
esőernyők, bőrridikiilök és haris
nyak érkeztek!

— Tűz. Péntekre virradó éjje
len 1 óra után eddig meg isme
retlen módon kigyu'adt Kovács 
Marian Perényi utca 597 szám 
alatt levő házának pajtaja. Az 
idejekorán megérkezett tűzoltóság 
lokalizálta a tüzet s igy a kár 
csak a pajta teteje és a rajta volt 
széna és szalma.

— Baleset a mezőn. Gombor 
Mátyásáé szül. Bari Teréz du- 
naszekcsői lakos, mig az ura 
Mohácson járt, a délutáni órák
ban befogta a lovakat s kiment 
egyedül kukoricáért a földjükre. 
A kocsit megrakva, haza jövet 
a lovak kissé megugrottak ő 
pedig oldalt lefordult a kocsiról 
megrakott zsákkal együtt, melyen 
ült, de oly szerencsétlenül, hogy 
a jobb hátsó kerék a fején ment 
keresztül s nyomban meghalt.

— A magyar zsemlye itthon 
és külföldön. Egy szavahihető, 
komoly úriember jó ismerősünk 
beszelte, hogy az idén nyáron ne
jével pár hetet Mária Zellben töl
tött. Mar megkapott az a kijelen
tése, hogy a legelőkelőbb penzió
ban napi 90 ezer koronáért kap
tak fejenkint valóban elsőrangú 
s minden legkényesebb igényt is 
kielégíthető ellátást, mig itthon 
a legszerényebb balatonparti kis 
faluban is belejött az élet fejen- 

• kint 200 ezez koronába. — De 
i térjünk a zsemlyére. A reggelinél 

feltűntek ismerősünknek a szokat- 
j lanul nagy császárzsemlyék, me

lyek egyebekkel a reggelihez fel
szolgálva lettek. Az aszta nál tisz
telgő szállodást kérdi ismerősünk: 

—- Mibe kerül itt egy zsemlye ? 
500 korona — válaszol a 

szállodás.
— Persze ez valami amerikai 

lisztből készül ?
— Dehogy kérem, ez magyar 

lisztből lett készítve . . .
— Hogy lehet az ? Hiszen é t 

ezert, de jóval kisebb példányo
kért Budapesten 800 koronát fi
zetek I ?

És tanácstalanul néztek egy
másra . . .

— FIGYELEM! Ha 
részletre olcsón és jól 
akar vásárolni, úgy for
duljon bizalommal a 
STERN TESTVÉREK rő- 
fös- és divatáru üzletébe. 

Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. evi szept. hó 26-tól 
1924 okt. hó 3-ig. Születések; 
Schaffer Mihály, Mamucsics Já
nos, Farkas András, Budzsaklia 
Maria, Vörös Anna, Halasi Lajos 
Mihály, Herényi István, Oláh 
Ádam, Kosaras Emília Íren, 1 »bert 
Maria, Somogyi Ilona Irma. Há
zasságkötések : Szabó István es 
Kustar Zsófia, Tárnoki László és 
Fáth Terez, Treuer Keresztény es 
Ruppert Rozália. Halálozások: 
Rupp Ferenc 80 eves, Alföldi 
Imre 1 hónapos, Kovács Pál 71 

éves, Bárácz Mátyás 7 hónapos* 
Oláh Ádám 1 napos, Ivánácz Ja- 
nosné 68 éves.

Levente, Testvériség komb. — 
a volt Mohácsi Torna Klub 3; 0 
(1 : 0). Biró: Dorn.

A mérkőzés eredménye rend
kívül hízelgő az MTK-ra, mely 
nagyon gyenge összeállítása da
cára is 3 : 0 ra tudta szorítani az 
eredményt. A kombinált csapat 
csatársora a múlt vasárnapi vá
logatott csatársor volt, mely a 
lelkesen belefekvő MTK védelem 
ellen nem tud operálni. A kom
binált a második félidőben ál
landó fölényben volt, de kapu 
előtt habozó és a lövésektől ir
tózó csatárok minden alkalmat 
elszalasztanak. Romsicsot erősen 
fogták. Az MTK Lászlóval, Szab- 
lárral, Kissel és Ritzl-el eldöntet
lenül, vagy legfeljebb egy gól- 
differenciás vereséggel végzett 
volna. — Dorn precízen bírás
kodott.

A potyaközönség a sport 
nagyobb dicsőségére alapo
san növekedőben van. Jó, hogy 
a football-szezon már befejező
dik, mert vidéki csapatot a kis 
bevételek mellett lehetetlen ho
zatni.

//EPKE/ZTOI 
/ÜZENETEK

Sz. H. S. Mohács- Legnagyobb sajná
latunkra nem tehetünk eleget kérelmének, 
mert más oldalról nagy súlyt helyezne; 
arra, hogy az az eset ne ventill áltassák. 
Majd más alkalommal.

Cs, L. P. Mohács. A .Későn...* 
későn jött és most se mond semmit. Ko
rábban tudtak meg az emberek leik sedni 
rossz verseken is, ma már versből Csak 
a nagyon jónak van kelete. Inkább a he
lyesírással tessek többet foglalkozni. He
lyesen írni minden neves poétánk első 
kötelességének tartotta megtanulni, ott kell 
önnek is megtanulni, hogy nem ,köze- 
tenni* hanem közzétenni, nem .mindha* 
hanem mintha.

K. J. Mohács Csak türelem ! Azokra 
a hatmógötti rágalmazásokra mi nem rea
gálunk. A mi toliunk nem tud akkora*, 
ütni, mint a büntető Isten sújtó keze. 
Majd betelik a mérték. A mi nyúlik, az 
nem múlik. Néni messze van már az idő. 
Csak had öntse addig epéjét a ,jó katho- 
likus entbör*.

K. M- Mohács. Aki haragszik, unna■; 
nincs igaza. Ok az 1 >MKE val jöttek, 
melynek epén annyi köze van a lokális 
politikához, mint . z antiszemitizmusnak, 
ők azzal old. loztak tűz vonal unkát, mi át
vettük e hamis taktikát es azzal oldaloz- 
tunk a mit írtunk s taktikánkat az ered
mény igazolja. . rről különben ne többet. 
A bekesseges együttélés fanatikusai va
gyunk s harcok viharai dúlta mezőkön 
nem szeretünk tallózni, béke velünk!

Laptulajdonos és kiadó 
FRIDRICH OSZKÁR.

I

Jókarban levő 

féfi ruhák 
jutányos áron eladók.

Cím ZSUZSITS tőzsdében.



AP ’2?4- októb

Egy jó

• •

RICH OS

I■

oooooooooooo 
oooooooooooooooooooooooo

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.

oooooooooooooooooooooooo 
OOOOOOOOOOOO

I. rendű sásmentes

m x c ii a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.

..Te
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében
városházával szemben.

Táncmulatság 
a Mohácsi Polg. Olvasóköre 
folyó évi október hó 5-én (va

sárnap) saját helyiségében 

táncmulatságot 
tart. — Kezdete este 7 órakor. 

Belépődíj nincs.
Kitűnő borok és ételek.

A Rendezőség.

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.
nagy munkás 
szabó segé d 

felvétetik

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

BECKER JÓZSEF
férfi szabónál.

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevételről 

kapható

FRID
könyvkereskedésében Mohács, Kardos Kálmán-u. 148.
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Hirdetmény.
. mohácsi kisgazdák tej- 

.„’etkezet (Herger házban) 
5Z .tősége ezennel a m. t. ko- 
'eZn szives értesítésére hozza, 
f° v üzemüket, költséget nem 
' kp a legújabb rendszerű 
^wkkel újonnan felszerelte, de 

különben vizsgázott kitűnő 
"rákember üzemvezetésével, mód
ján áll a nagy közönségnek 
^kényesebb igényét is kielegit- 

^Saponta kapható frissen fejet 
. , ,z)lrorubban ellenőrzött tel 

• 7fj lefölözött tej, tejszín, édes 
tűre, sajt és vízmentes elsőrendű 
kisgazd ’ vaj-

Arra való tekintettel, hogy az 
^z országban a tej és tejter
mékek, folytonos árhullámzásnak 
,annak kitéve, a vezetőség a 
nagyközönség érdekében aként 
határozott, hogy hétről-hétre a 
legmérsékeltebb árjegyzését, az _ 
üzlet helyiségen kívül kifogja 
függeszteni. Mindenki saját egész
ségének adózik, ha tiszta, hami
sítatlan tej és annak termékeit, 
3 kisgazdák tejszövetkezetében 
szerzi be, miértis hazafias párt
fogást kérünk

kiváló tisztelettel

A Mohácsi Kisgazdák Tej<zövetkezet 
vezetősége.

Kossuth Lajos és Mező-utcai 
II. számú sarokház eladó. 
Vételár es egyéb feltételek 
meg’udhatók BALÁZS ISTVÁN 
képesített kőműves mesternél 

R’kóezi-u. 1215. házszám.

Árverési hirdetmény.
Folyo hó 12-én, vasárnap dél
után egy órakor a következő 
haziherendezés önkéntes ár

veresen elfog adatni:
2 4y, 2 éjjeli szekrény, plüss

•.urnán, 2 fotel, egy szék, 
sredenc márvánnyal, 30 olaj
festmény, egy puhafa szek
rény, toalett tükör, asztal 

márvánnyal, dísztárgyak, 
únyhaedény, varrógép stb, 

Folytatás következő napokon 
délután 1 órakor.

IMKE 
beák-ter Ijiiiigei'-

íele hiiz.

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA
■■termében és iaborator urnában 

■OdACS, Felső Duna-sor 478. sz. sarok. 

Vidékiek azonnal kielégittetnek.
II

_____________ x* *
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Árverési hirdetmény.
Pócsa község elöljárósága 

közhírré teszi, hogy a tulajdonát 
képező községi

korcsmaházát
1924 október 12-én délután 3 
órakor nyilvános szóbeli árve
résen 3 (három) egymásután kö
vetkező évre 1925 január 1-töl 
I927. december Jl-ln bérbe adja.

Kikiáltási ár 200 arany korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Egyéb feltételek a ráctőttösi kjzői 
irodában megtudhatók.

Elöljáróság. terjesztjük.

HA PEC^RE JÖN
ne mulassza el felkeresni

MAtiTNER SÁNDOR
divatáruházát

Pécs, Király-u. 2L ( úór-u. sarok)
A

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 „

UHL FERENC
KENDER-, LEN- ÉS JUTAGYÁRTMÁNY0K ÁRU ÜZLETE

UH fiCS, KIRÁLY-UTCA FÖPOSTÁVAL SZEMBEN.

Mindennemű gazdasági kötéláruk, hevederek. Ruhaszárító 
köte ek, roletta zsinórok, piacitáskák, kész gyermekhinták, torna
készletek. Kárpitos kellékek. Halászati cikkek. Mindennemű 
szövésre alkalmas fonalak.

Zsák, vízmentes ponyva, lópokróc, kókusz lábtörlők, 
abrakos tarisznyák, itatóvedrek.

Zsinegáruk (spárgák) lencérna, házicérna.
Malom hevederek stb.
Veszek nagyban és kicsinyben nyers és gerebenezett 

kendert. , ,
Mindennemű kötéláruk megrendelésre jutányos áron ké

szülnék.

== -.....-'=-1
Merkúr szállítási vállalat

Telefon 36. Hoífmann ház.

Minden e szakmába vágó szállítás' 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl. ’
I
<ki. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - —

Megjött a SazdáK öröme 
a csodaszép, nemesített uradalmi 

V ETÓ-BUZ A
Kapható a „Sí TI
Kossuth Lajos utca 7. Telefon 84.

Egy Révai Lexikon
I—Xl-ig 

jutányos áron eladó. Megtekinthető
a kiadóhivatalban.

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és

O L
Női télikabát .... 100 ezertől
Barchendek . . . 28 „
Tolltartó . . . , • • 22 „
Orenadin . . .. . . 50 „
a legnagyobb választékban 

vásárolhatók.

Vasárnap délután 
azaz október 5-én 

csak BÁLINT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak BÁLINT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

Perénvi-utca 576. számú 

házamat 
szabad kézből eladom.

f
I
■
RsIK♦*
a
*Sa♦***
*
9
fii
ír►
%

matt

lakk

i’íELTZER drogéria
* tavaszi cikke:: 

rx-féle szalmaialap 
lakk, fényes és

Linóleum ...MARX-fele Borostyán 
Zománc

Marx-féle zomanclakk 
konyha és kerti bútorokra. 
Padló parkett) fényesítő es 

padlóbeeresztő paszta.
Gyógy eognac,likőrök és likór- 

eszeneiák.

«
* 
fi

k

s1

«
*
♦ 
wI<•
I

I

•*f
4

J

Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Oris’nsi vsi la-.z.t <>1< Z

Molnár Béla
divat ár uh az ab an

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 esöernyök, sár- és hócipők, 
szabókellékek és az összes rövid

áru cikkkek
jutányos olcsó árban kaphatók.' 
Egy Jó házból való fiú tanulóul 

fizetéssel felvételik.

Férfiszabo munkásokat nöi- 
szabó munkára, varrónőket és 
ta ülő lányokat, kalapvarras- 
hoz tanuló lányokat felvesz

VARGA LAJOS
női divatterme.

Bútorozott szoba 
külön bejárattal, 1 esetleg 2 

személynek kiadó.
Cim Vörösmarty-utca 691. sz.

Gyümölcsös kert 1109 □-öl 

házzal 
együtt a mohácsi szigeten 
közel a töltéshez a selyem
gyár irányában azonnal eladó.

Vén Ferenc
Mohácsi sziget.
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Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza
Zab
Rozs

380 000
240.000
340 000

Tengeri morzsolt uj 200 000
Árpa uj . • • 320.000
Bab .... 500.000

K 
K 
K 
K 
K
K

Jenyei dűlőben levő
3 holdas szól lő nagy 
gyümölcsössel, kasza
lóval és 1 hold szántó
val eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Két darab egyéves

lésser
eladó.

Cilii ;» kittel* >bí»n.

Jó házból való fiu 

tanon ónak 
fizetéssel felvétetik

ÍJA 1 A X w I 1 !> :

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon W. MoháCS. Telefon W. 

Főpostával szemben.

Cznkorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.

2 kiló használt rongyért 
1 kiló finom kenyérlisztet id 
Landaner gőzmalom. Mohács.

ÖZV SZÍVÓS ANTALNÉ?
órás, ékszerész és látszerész 
M JÜáCS, Király-utca 195. sz.

indenner. ü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák.
SZL ÍV EGKh, 

orrcsiptetók, bormérök, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

9999999999999999999999999999999999999999999
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LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB 

legolcsóbb 
HARISNYÁK, KEZTYC'K 
ÚRI- ÉS NÖ1 DIVATCIK- 

KEK, RÖVIDÁRUK
SZABÓKELLÉK

KAÜFMANN és STERN
CÉGNÉL

tele. 36. HOFFMANN-HÁZ telf. 31.

••

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.

G 
G 
G 
G 
G 
G 
g 
g 
(• 
g 
g 
g 
g 
G 
í •

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

özv. Kiss Alajosné, Mohács.
t

Varrógép
bérbe adó.

Cim a kiadóhivatalban.

Jenyei dűlőben 2 holdas 

szellőmet 
présházzal, berendezéssel 

földért elcserélném.
Cim

a kiadóhivatalban megtudható.

11 AZ
teljesen uj, kerttel szabad 
kézből el; qó ki dvezmanyes 

fizetési fiit.telek mellett is.

Zsuzsits Peter 
________ Árok 111.

11 A z
a Kossuth Lajos utcában és 
ugyanott 50 hectó BOR eladj 

id. Szekeres Sándor,• y
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

___________ 9

VORISEK LAJOS
Dl VATÁRUHÁZA

íőO Ó AC S. TELEFON 127.TELEFON 127.

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

barchet újdonságok.

Illatszer és szappan

Szép választék!
Olcsó szabott árak!
• A • • JL • A • , • . V • , • . • .

* 5

t— ’l
MELTZEB EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

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

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

Elsőrendű minőség!
Részletfizetésre is!

részletfizetésre 
újból baphatob a 

SINGW VARRÓGÉPEK 
SHflffiCO.WlRÓttP RÉSZV.TÁRS

bizományi lerakata Mohácson: 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

HALLÓ! HALLÓ!
PVissen csapolt bziruzi és vilA- 
<>-<»<< xö I*. tízórai pöl’köll < ‘S vi rsf li 

kapható

a Scháffer=szállodában.
1-Csto S <li*Atöl

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. I

L /
Kiváló jó bor, must, lej és szeszmeróibó 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ állandó raktár.

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

!
1>u<L-í p<'sli x; <-11 •;»

HANGVERSENYEZ.

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és 

Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Továbbá a világhírű 

Zeiss Punktál 
szemüvegek és orrcsiptetökból 
állandó raktár, amelyek pontos 
orvosi rendelésnek is megfelelnek. 
Óra, ékszer és optikai műnk’-1 

saját műhelyemben pontosan 
készítek. 

Jegygyűrűk, keresztelő es n szejándékoxhl 
nagy választék.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA KOHÁCS.


