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A kisebbség joga.
A múlt heti városi köz

gyűlés óta szóbeszéd tárgyát 
képezi ez a városi ellenzék 
áltál felvetett kérdés, hogy 
mi a kisebbség joga? A ki
sebbség nevében a közgyü- 1 
lésen vétót kiáltották az el
len. hogy a többség válassza j 
meg azokat a tagokat a sza- ■ 
nalasi bizottságba, a kikkel 
együttműködni óhajt és azt 
követelték, hogy ők maguk I 
jelölhessék ki. hogy kit akar- I 
nak maguk közül ott látni

Mi ebben a vitában nem 
akarunk részt venni, de rá 
kell mutatnunk egyes körül- ! 
menyekre, a melyek a Ke- | 
resztény Part animozitását jo- i 
gossá teszik egyes képviselő
tagokkal szemben, mert ed
digi működésük nem az el
lenzék jogos, sőt köteles kri
tikájában merült ki, hanem 
minden teltükkel az akadé
koskodás és a speciális mo
hácsi szét hu zás ügyét szol
gálták.

Az egyik ilyen ténykedé
sük például az egyik kép
viselőtestületi tag ama indít
ványa. hogy a közgvü'és ne 
vegye tudomásul az előbbi 
közgyűlésen történt választá
sokat. Szinte megrökönyödve 
figyeltünk fel erre az indít
ványra es nem csodálkoztunk

aki 
az 
já- 
ezt

volna tálán rajta, ha valaki 
oly ember teszi meg, 
rendes munkája közben 
eke után jár és igy nem 
ratos ilyen dolgokban, de 
az indítványt az ellenzék egy

tagja tette, aki úgy 
latszik meg sem gondolta, 
hogy úgy jogilag, mint egyéb
ként mily abszurdumot mon
dott. A közgyűlés tehát de- 
zavuálja önönmagát és ne 
Vegye tudomásul sajat hatá
rozatát! Vájjon mit mondjon 
fája indokolásul? Talán azt, 
hogy nem tudta, mit csinál ? 

bejöttek idegenből tisztvi- 
se ok. a kiket megválasztot
ok. akik időközben már ide- 
ko.tűztek, vagy legalább is 

megtettek minden előkészü
letet, hogy ideköltözzenek, 
mit mondjon vájjon ezeknek 
a közgyűlés ?

Tálán azt, hogy tévedtünk 
kérem ? Vagy, azt. hogy az 
ellenzék, a kisebbség kegyét 
nem nyerte meg a választás, 
hát csak tessék visszamenni 
oda, a honnan jöttek ?

Nem messze marad ettől I 
az akadékoskodásnak az a 
másik jelensége sem, a me- ' 
lyet most az ügyészi állas
sal tesznek.

Az ügyészi állásra ugyanis ' 
két komoly jelölt volt: dr. | 
Schmidt Miklós, akit meg is ; 
választottak és dr. Rüll Béla, i 
aki a kisebbségnek volt a je- j 
löltje és 22 szavazatot kapott. ]

Ez a körülmény, hogy 
dr. Rüll Béia megkapta a | 
jelenvolt ellenzék összes sza
vazatait, bizonyítja, hogy ők 
is akarták az ügyészi állás | 
betöltését, mert hiszen ha | 
nem akartak volna, akkor 
egész egyszerűen a szavazás 
előtt deklarációt olvasnak lel 
és hivatkozva az akkor már 
megjelent szanálást rendeletre, 
kérik az ügyészi állás be 
nem töltését és annak jeléül, 
hogy ezt komolyan is akar
ják, nem szavaznak egyik 
jelöltre sem. De ók szavaz
tak, tehát akartak betölteni.

Most, hogy aztán nem az 
ő jelöltjükkel lett ez az állás 
betöltve, a múlt közgyűlésen 
mar nem akartak tudomásul 
venni és kézzel lábbal az 
ügyészi állas szanálása, ille
tőleg törlése melleit voltak.

Mohács város polgárságá
nak figyelmébe ajánljuk eze
ket a dolgokat, a melyekhez 
még igen sek apró jelenség 
sorakozik, bizonyítékául an
nak, hogy Mohács varos 
képviselőtestületének ellenzé
ke nem a kötelességében álló 
kritikát gyakorolja, hanem 
minden eszközzel meg akarja 
akadályozni azt, hogy a ke
resztény közvélemény megbí

zottjai dolgozhassanak nyu
godtan ennek a városnak az 
érdekében.

Munkájuk nem fog sike
rülni. Igyekezetük megtörik 
a keresztény part fegyelmén 
és munkakedvén. De nehogy

tették minden betűjükkel va
sárnap is. szükségesnek tar
tottuk ezeket a közvélemény 
tudomására adni.

A keresztény polgárság éb
ren figyel és minden törek
vésüket. a mellyel munkáját 
megakasztani akarjak, idejé-kifielé a mártírokat, az el

nyomottakat adják, mint ezt | ben meg fogja gátolni.

Kupaktanács volt-e a közgyűlés ? — Nem hagyják az ellenzéket 
a fejük fölé kerekedni. — Az igazi keresztények. — A Keresz
tény Városi Párt képviseli Mohács keresztény magyar polgárságát.

A Mohácsi Hírlap tradíciójá
hoz tartozik, hogy a választások 
után — akár győztek az elvek, 
a mt lyeket képviseltünk, akár 
nem — nem tallóztunk a válasz
tási harcokon, hanem igyekez
tünk módot keresni a békés 
együttműködéshez azokkal, akik
kel elvben szentben vagyunk. 
Ez a hangulat uralta a múlt köz
gyűlésről írott referádánkat is, 
mely teljesen higgadtan tárgyalta 
a közgyűlés lefolyását és meg 
sem irtuk részletesen azokat a 
viharokat, a melyeket a kisebb
ség mindenáron való ellenzékies
kedése okozott. Pedig egyes kér
désekben valóságos abszurdu
mokat mondtak és javasoltak, 
csak azért, hogy ,

megakasszák azt a munkát, 
melyet a Keresztény Városi 

Párt el akar végezni.
Érdemes lett volna Mohács 

polgárságának feltárni az igazi 
szózsonglőröket, akik a szavak 
valóságos légtornászai voltak. 
Érdemes lett volna az üres puf- 
fogásokat szóról-szóra leírni, 
hogy a közönségnek felnyíljon 
végre a szeme, de mi nem tettük.

Abban a íriszemben voltunk, 
hogy a békés ut a legjobb ut. 
Azt hittük, hogy csendes mun
kával, itt-ott elnézéssel többre 
fogunk kerülni. De csalódtunk. 
Láttuk vasarnap, hogy ordító or
gánumuk alapos ferdítésekkel es 
teljes gőzzel ismét a harc meze
jére lépett,

elfelejtve, hogy egy héttel 
ezelőtt ci < békés munkálko- 
dósról*, ^az emberekhez 
való kölcsönös jóakaratról* 
s «közös pátriánk szebb, 
virágzóbb jövőjéről* beszélt.

Vezető cikkünkben rámutatunk 
egy-két nagyon furcsa akadékos
kodásra, de szükségesnek tartot

tuk, hogy a közvélemény előtt 
megszólaltassuk a Keresztény Vá
rosi Párt köztiszteletben és szere
tőben álló elnökét is: dr. Frey 
Jánost, azért hozzá fordultunk, 
hogy mi a véleménye arról a 
harcmodorról, a melyet az ellen
zék tanúsít.

Dr. Frey János volt szives a 
következőket mondani munka
társunknak :

♦ A kisebbség jogait respek
táljuk és ezt meg is mutattuk 
a múlt közgyűlésen, a mikor 
helyet biztosítottunk nekik a 
bizottságokban. De ez a jog- 
tisztelés csak addig tarthat, 
amig nem látjuk azt, hogy a 
kisebbség a többség feje fölé 
akar kerekedni és azt terro
rizálni ... Mi a szanálási bi
zottságban megfelelő számú 
helyet biztosítottunk nekik, de, 
hogy abba kit választunk meg, 
ezt a jogot fenntartjuk ma
gunknak. A kisebbség tulaj
donképen nem part, Beck dr. 
pártja teljesen elvérzett a vá
lasztáson úgy, hogy egy em
bere sincs bent a közgyűlésben. 
Akik most mögötte vannak, 

mind a vagyon jogán, a 
lég a ntidemokratikusabb 
képviseleti jogon, egyé
nenként kerültek be és 

nem mint párt.
így hát nem állhat meg az az 
ellenvetés, hogy a többség 
mindenhol az ellenzék vezérét 
szokta jelölni >

A beszélgetés során szóba- 
került a választás is, az igazi 
keresztények szerepe is, mire 
dr. Frey a következőket mon
dotta :

«Mi akkor fogjuk elismerni, 
hogy ők Mohácson «az igazi 
keresztények*, az ő táboruk
ban vannak, ha megmutatják 
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hogy a Keresztény Városi 
Pártban egyetlen-egy zsidó is 
van akkor, amikor az ő párt
jukhoz tartozik minden zsidó ... 
és az a pár keresztény, akiket 
mi a kereszténység árulóinak 
tartunk. Ős Róma ilyen patrí
ciusokból nem kér, akik a ke
resztény tradíciókat családjuk 
ósiségével nem vették át. Mi 
az ilyen keresztény gondolko
zást degeneráitnak nevezzük. 
Én mint apátplébános a keresz
tény módon gondolkodó pol- 
gáiság felkérésére vállaltam a 
pártelnökséget a keresztény 
pártban és ez által is megnyi
latkozott a közszeretet cs bi
zalom, a melyet idejövetelem 
óta tapasztaltam. Társadalmi és 
politikai múltam az elvek és 
ideálok mellett való tántorítha
tatlan kitartás és nem szorult 
a Dunavidék elismerésére. Én 
elveket nem tanulok attól, aki 
az elveket aszerint változtatja, 
hogy ki fizeti . . .

A választás minket igazolt. 
A nép ítélkezett, hogy mely 
táborban találja meg azokat, 
akikben megbízik, hogy a vá
ros érdekeit keresztény és nem
zeti szellemben fogja vezetni 
a boldogulás felé.

Egyebekben pedig erkölcs- 
biró nem lehet az, aki a tör
vény paragrafusaival mindun
talan ellenkezésbe jön és sokat 
ígért becsületének tisztázását • — 
Öszvaldra bízza ...»

Dr Frey János lakását azzal 
a tudattal hagytuk el, hogy a 
keresztény gondolat Mohácson 
nem csak jó, hanem kemény ke
zekben van, amelyek közül egyik 
az evangélium szeretetét tartja, 
de a másik Krisztus korbácsát, 
amely szét fog ütni a kuíárokon, 
ha szükség lesz rá.

Harkány fürdő készülő 
tervezetei. Aiiuakide/cn meg- 
emlékeztünk róla. hogy Har- 
kányfiirdő örökös ura a jelen
legi törlővel oly értelmű hosszit- 
lejáratú s~erződésl kötőit, hogy 
a bérlő u jurdőt teljesen kiépíti 
es átalakítja. .-! tervek szerint, 
amelyeket nemest úti Szabó Ist
ván és Ho(lmann László épí
tészmérnökük visznek keresztül, 
Harkány Magyarország egyik 
legmodernebben kiépített für
dője lesz. így átalakítják a je
lenlegi Park-szállodai, amelybe 
a fürdőző vendég egy fedett 
folyosóm mehet majd anélkül, 
hogy felbevult testtel a levegőre 
kellene mennie .4 tetejére mo
dern télikert jón, a forrás melle 
pedig strandfürdő kerül. .4 
nagyvendéglőből népszallut épí
tenek olcsó szobákkal és konyhá
vá! kisebb igényit vendégek ré
szére .4 park valósággal keleti 
pazarsággal lesz átalakítva és 
esténkmt gyönyörűen kivtl igit- 
ta, mert az első teendők közé 
van sorozva a fürdő villamos
világítással való berendezése is. 
.4 munka, miután nyáron csak 
lassan lehet vele előrehaladni, 
3—4 étng Jog eltartani és ntil- 
liárdokba fog kerülni.

TAKCA
Párisi levelek.

Irta JAKAB FERENC.

„Szép <í múlások szent városa
Paris.' . . . Köszöntelek . . .**

Ady.
A „.Mohácsi Hírlap* eredeti tárcája.

(Folytatás.)

Sok tévhit között a legt ;ve- 
sebb felfogásaink vannak a hír
hedt francia etikette szabályokat 
illetőleg. A francia udvarias, de 
egészen más formák és keretek 
között, mint mi* általában közép
európai népek. Mondhatjuk: a 
francia udvarias, de mindenféle 
formák nélkül Csak annyiban, 
a mennyiben ez a társadalmi 
érintkezés kellemessé tételére fon
tos és amit az emberi méltóság 
és az egymást megbecsülés tör
vényei parancsolnak. Nálunk a 
•francia etikette» szabályai társa
dalmi nyűg lett, amit «l'art pour 
Part tűrünk majmolási ösztö
nünknek hódolva.

A francia férfi és nő társadalmi 
érintkezésének külső viszonya 
teljesen az őszinteségen és mél
tányosságon nyugszik. Nálunk 
az etikette megöli a férfi és nő 
őszinte társadalmi viszonyát. A 
francia férfi nem ismeri a kéz
csókot, még köszönni sem tud 
igy; nem hajbókol a nője előtt 
és nem mond neki hajmeresztő 
ostoba frázisokat csak azért, hogy 
a leselkedő ásító unalmat elűzze. 
De a francia nő ezt nem is kí
vánja meg, sőt megveti azt, mert 
átlátta, hogy az üres bók mögött 
nincs semmi reális megbecsülése 
a nőnek. A nő az etikette tükré
ben mindig csak relatív értékű, 
a férfire csak annyiban bir érték
kel, amennyiben szép, kacér és 
hóditó tud lenni, tehát amilyen 
arányban föl tudja kelteni a fér
finek éideklődését, vágyódását 
utána. De jaj azoknak a szeren
csétleneknek, kik eme díszes ki
váltságokkal nem rendelkeznek, 
akik nem hóc itó kacérságban 
lettek hősök, hanem kik a kony
hák szagos levegőjében lettek 
némán szenvedőkké és névte
lenekké. Ezeket bojkottálja fér
fiatok üressége és ezek nem ta
lálnak az etikette rabláncai közt 
menekvést. Társadalmi életünk 
komikus fonákságainak javarésze 
a «francia etikette* majmolása 
miatt van, ami tulajdonképen 
nincs is, vagyis már régen anak
ronizmussá dermedt.

Francia etikette. Ilyen szörny
szülemény ma már nincs, de nem 
is volt. Csak egy kis történelmi 
horizont kell ennek a meglátá
sához. Volt spanyol etikett. Ez 
II. Fülöp alatt ért tetőpontot ha
zájában. Később, hogy az urópai 
politikai és szeilemi élet súly
pontja Franciaországba tolódott 
el, a hontalanná vált spanyol 
etikette Párisba került. Itt XIV La
jos alatt, a Napkirály udvarában 
lett korlátlan uralkodóvá, ahon
nan a többi kis európai <hold»- 
fejedelmek cipelték magukkal 
uralkodói nimbuszuk terebélye- 
sitésére.

Aztán jött az orkán, a nagy 
francia forradalom. Eljött a tömeg
őrületek ideje is, amikor a <dans 

macaboe* járta, amikor a szőke 
parókás, hidegen előkelő marquis- 
ból dobpergéssel cibálták ki az 
etikette-t és guilottinnal a lelket. 
Ekkor meghalt minden, ami a 
régi világra emlékeztetett.

Sajátságos, hogy a francia nem
zeti tánc: a négyes is elégett a 
forradalom füzében. Ma a né
gyest a világon mindenhol jár
ják, csak — Franciaországban 
nem A bálokon ugy reggeii han
gulatban, amikor a fáradt test 
bosszút keres a nyakgatásért, — 
akkor táncolják a négyest szán
dékolt összevisszaságban, kifica
modott meghajlások és gúnyos 
bókok között.

A forradalom elült, következett 
a napóleoni restauráció. A leti
port arisztokrácia itt-ott vissza
éledt s a hatalomra jutott bur
zsoázia mímelni kezdte az arisz
tokrata vitustáncokat. A törté
nelmi fejlődés meghozta az ipari 
forradalom győzelmét, a proleta- 
rizálódás megkezdődött, ami el
sodorta a francia burzsoázia felét. 
Ma az a helyzet, hogy körülbelül 
Paris összlakosságának 80" ,,-a 
munkás és kisiparos, akik mind 
szállodákban laknak és javarészük 
vendéglőben étkezik.

Ez a viszony egy nagyon sa
játságos erkölcsi képet ad Paris
ról. A 20" „ burzsoázia teljesen 
a forradalom előtti morális életet 
éli. Itt megvannak még a régi 
fénykornak etikette-jei, habár meg- 
tépázottan is. A francia búr- : 
zsoázia a világ legvallásosabb 
polgára, a konzervatív katholi- 
kusok példaképe és társadalmi 
élete a legelzártabb. Mint a for
radalmak idejében, most is szent 
borzalommal veszi tudomásul a 
szabaderkölcsü plebs» kicsapon
gásait. Itt gyakran találkozunk 
még a szalon-élet eredeti formá
jával. Nálunk a kelletténél is 
gyakrabban használjuk a szalon
élet definícióit, de sajnos, sok
szor olyan korcsultan, hogy ha 
tudnának erről az idétlen maj- 
molásról madame Stáel, vagy 
Pompadour asszony, kétségbe
esésükben sírjukban is forgolód
nának.

A francia szalon-élet titkaiba 
beleavatkozni egy avatatlannak 
szinte lehetetlen feladat. Egy pár 
francia jóbarátomnak köszönhe
tem, hogy én mint idegen, be
juthattam egy nagyobb szalonba. 
Ezekben a hatalmas helyiségek
ben gyülekezett össze hetenként 
egyszer Páris szellemi életének a 
színe java. Két-háromszáz ember 
tolong ilyenkor, a férfiak frakk
ban és szmokingban. Francia
ország szellemi arisztokráciája, 
irók, művészek és zenészek he
terogén tömegéből áll ez a tár
saság, óriási mennyiségben fo
gyasztván a teát, kávét, kakaót, 
süteményeket és szivarokat.

(Folyt, köv.)

Baranyai fiuk az 
idegen légióban.

Levél Marokkóból a „Moháéit 
Hírlapihoz — Olvasni Vaiót 
kérnek a baranyai magyar flu^

Érdekes levelet hozott a posta 
a héten a Mohácsi Hírlap szer
kesztőségébe. A levél borítékján 
marokkói postabélyegző és a le. 
vélen meglátni, hogy nagy utat 
tett meg, amig rendeltetési cél- 
jához ért el. íróját személyesen 
ugyan nem ismerjük, de jól esett 
hogy ott messze idegenben sem’ 
feledkezett meg magyar anya
nyelvéről. magyarságáról és ugy. 
látszik az idegenség, a hontalan- 
ság érzetének elaltatására magyar 
lapokat és a Mohácsi Hírlapot 
kéri elküldeni.

A levél a következő:
Fover du Soldat.

Ras-Tarcha le 22. IX. 924. 
A „Mohácsi Hírlap" 

tek. Szerkesztőségének
Mohács.

Alulírott ugy a magam, 
mint a még kívülem itt élő 
baranyai magyar fiuk nevében 
azon kéréssel fordulok Önök
höz, hogy b. lapjukat, a Mo
hácsi Hírlapot az alanti címre 
megindítani szíveskedjék. Az 
alanti pár sort b. lapjukban 
kérjük közölni. Egyben bátor
kodom szolgálataimat felaján
lani a tek. Szerkesztőségnek 
hírek, fényképek, képes levelező 
lapok küldésére magyar nyelvű 
újság, képes folyóirat (kiolva
sott) ellenében.

Szolgálatra kész hiviik 
Fischer Árpád

Cim :
Monsieur

Fischer Árpád Mle 13084.
3 2. Rcgt. Etranger 12. cie. 

Poste:
Ras- Tarcha

pár. Meknés, Maroc-Afriqtie du Mord.
Ez volna a levél. Baranyai ma

gyar fiuk írják és olvasni valót 
kérnek. Mi a magunk részéről 
megindítottuk a Mohácsi Hírla
pot, a levelet pedig a címmel 
közzétettük, hogy a kinek kiol
vasott képér újságja, vagy más 
rendes újságja van, küldje el a 
fiuk címére.

Egyébként bélyeg- és képes 
levelezőlap gyűjtőknek is figyel
mébe ajánljuk ezeket az idegen 
légióba — ki tudja miért — el
szakadt véreinket, akik részére a 
következőket kérik közölni: 
Bélyeg- és levelezőlap gyűjtők 

figyelmébe!
Ki lenne hajlandó afrikai országok 

(pld Ma1 oc, Tunis, Algerie stb) bélyeg- 
és képes levelezőlapjaiért magyar és mú 
európai bélyegeket és képeslapokat kül
deni ? írjon a címünkre.

De aztán van egy másik vá
gyuk is nekik. Ezt már csak ugy 
titokban sugjuk meg, hogy a 
gondos és szigorú mamák meg 
ne tudják, hogy a fiuk közül 
kettő (a többi ugylátszik valame
lyik fekete szépségen felejtette a 
szemét) jókedélyü magyar lányok
kal óhajt levelezni.

Lányok, aki akar Írjon, de az
tán minket ne okoljanak, ha — 
házasság lesz a vége.

Cseni*-
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Felebbezés
mindenki ellen.

Megidebbezték a tiszt, 

újító szék választásait. 
,4 felebbezést nyolc em
ber irta alá: Pazaurek 

János és társai.

Szerdán a városháza uj tiszt- 
viselökar.mak nyugalmát egy fe
lebbezés zavarta meg, a melyet 
Pazaurek János es társai adtak 
be és a melyben az újonnan meg
szervezett es betöltött tisztviselői 
állasokat felebbezték meg aliitólag 
az alairók, de a valóságban — 
dr. Beck Alajos.

A telebbezes indokolásául a 
szanálási rendeletre hivatkozik és 
ennek alapian kéri a választás 
megsemmisítését. Több oldalon at 
hozza fel indokait, a melyek főleg 
az állások megszervezése ellen 
sói akoznak fel és csupán a pol
gármesteri állasnak adnak pardont.

Ha tehát a felebbezésnek vélet
lenül helyt adnának a felsőbb fó
rumok, úgy megmaradna a pol
gármesteri áfás, de megszűnné
nek a varoshoz alakított állasok 
A városi szervezet

aztán úgy nézne ki, mintha 
egy madárijesztőre vadonat
új fénylő cilindert tenne 

valaki.
Következetlenségével mindenkit 

meglepett a felebbezés, hiszen 
Beck dr. maga is resztvett a meg- 
felebbezett állások megszervezé
sében, sőt úgy lehetne mondani, 
azokat ő szervezte meg, mert hi
szen köztudomású, hogy a múlt 
képviselőtestületben a vele egyér- 
zésüek voltak többségben.

Érdeklődtünk sokfelé, de nem 
sikerült megállapítanunk a feleb- 
bezes célját,

amelynek logikátlanságá val 
semmi más célja nem is le
het és nincs is, mint meg
akadályozni a keresztény 
pártot munkájában és gán
csolni mindenhol és minden
kit, akik nincsenek vele.

Egyé: ként a felebbezés a le- ' 
hető legkényesebb helyzetbe so- | 
dorna az újonnan megválasztott j 
tisztviseiőkart, ha sikerre vezetne, , 
mert azok kenyér nélkül marad- ' 
nanak. De igen kellemetlen hely
zetbe kerülne a város is, amely 
kártalanítani tartozna azokat, a 
kiket hiába idehozott.

Mindezekről a valóságban ugyan 
szó sem lesz, de ra kell mutat
nunk ezekre a lehetőségekre, a 
melyeknek úgy latszik szívesen 
tenné ki Beck dr. a várost és 
tisztviselőkarát, csak neki legyen 
igaza.

ut, a melyre lépett ő és 
.elvbarátai“, mindenesetre nagyon 
jo lesz Mohács békéjének megte
remtésére, — habár ő az ellen
kezőjét is akarja — mert a pol
gárság végre feleszmél és meg
tolja, hogy mennyire igaza volt, 
amikor — a községi választáson 
Megbuktatta.

Ma, szombaton este talál
kozunk a Tóthnál, disznótoros 
vacsorán.

______ ‘A ö i 1 a c b I HÍRLAP
I ••

Öngyilkosság 
a Kazinczy-utcában.
\ asárnap délelőtt a Kazinczy- 

utca és a Herényi utca sarkán 
levő lakásán revolverre! szivén 
lőne mag.it Farkas Mária 2I 
eves háztartásbeli leány es rög
tön meghalt.

Az öngyilkosság okáról csak 
tapogatódzó vélemények vannak, 
mert a leány még előző nap is 
rendesen viselkedett, vig volt és 
semmiben sem lehetett észrevenni, 
hogy ily komor gondolatokkal 
foglalkozik.

Vasárnap reggel közte és öreg
anyja között volt ugyan szóváltás, 
amikor a leány panaszkodott, 
hogy nem kap rendes ruhát és 
soha sincs pihenője, mert mindig 
dolgoznia kell, de ily jelenet nem 

i tartozott ritkaság szamba. Öreg
anyja utána el is ment rendes 
munkájára a piacra bevásárolni. 
A leány el is ment hazulról és 
nem sokkal az öngyilkosság előtt 
megfordult az egyik szomszédnál 

i is, aki ép az udvarán dolgozga
tott. Megkérdezte tőle, hogy mit 
csinál, majd tovább ment haza. 
Otthon az utca ajtót bezárta es 
nemsokára rá a szomszédok hal
lottak valami tompa dörrenést, 
de nem tulajdonítottak valami 
különösebb fontosságot. mert nem 
volt kivehető a lövés hangja.

Az öngyilkosságot acseiéd vette 
észre, aki be akart menni a la
kásba, de az utcaajtót zárva 
találta. Kopogtatót s mert nem 
kapott feleletet sem az ajtót nem 
nyitottak ki bemászott a keri'ésen. 
Benn aztan a díványon vérében 
találta meg a fiatai leányt, kezé
ben görcsösen szorongatva a re
volvert, amely halalat okozta. 
Sikoltozására előkerültek a szom
szédok, majd özv. Sterknéért ro
hantak, egy közelben lakó medi
kus is előkerült, de már addigra 
teljesen kihűlt a leány teteme

Az öngyilkosság oka állítólag 
szerelmi bánat volt, mert öreg
anyja nem akarta hozzáadni ah
hoz, akit szeretett.

Temetése kedden délelőtt volt 
nagy részvet mellett.

VÁ G Y.
Óh ti unalmas lomha délutánok
Mikor a szivem zajgó vágyakkal sóvárog 
Átkozlak titeket!

És ti komor nagy fekete falak
Gyűlöllek azóta ahogy megláttalak ... 
Óh miért is vagytok ? !.. .

Szeretnék honn lenni a virágos réten, 
Hol sokat játszottam valamikor régen, 
Ö hozzá közelebb . . .
Szeretném őt látni, azt a két szép szemet, 
Amely tőlem távol, tán most mást nézeget 
Fám nem is gondolva.
Öt, kinek esókolnám pici lábanyomát,
Öt, kinek ölelném a ruhája fodrát 
Örömmel, zokogva . . .
(Pest)

Dr. Parcsetich Béla.

Október 6 — 1924

• tcivenötödször zúg az őszi 
szel fájó magyar emléket a lel
kűnkbe. Hetvcnötödször emléke
zünk meg azokról, akik a halálig 
merífb niagyarok lenni és a hét- 
venötödik évfordulónál mint kü
lön ismertetőt tesszünk hozzá az 
ezerkilencszázhuszonnégvet ..

Miért? ...
A tizenhárom magyar vértanú, 

aki dacosan, büszke magyar hom
lokkal ment a halálba pirosló 
vérével irta a magyar történelem 

I viszontagságos könyvébe, hogy 
egv nemzetnek és fiainak, ha 
valamit elérni szeretnének: akarni 
kell!. . .

Erősen, dacosan, a turáni faj 
minden erejével, dacával és acélá
val akarni és — tenni kell mind
halálig!

És ezt nem tudjuk mi ma. Ezt 
felejtettük el. Szolgák, rneghu- 
nyászkodók és béresek lettünk, 
akik hivatalosan elmegyünk meg
ünnepelni leigázásunk emlékét, 
akik térdencsuszva könyörgünk 
az ellenségnek rongyos pénzért, 
hogy éhen ne halljunk . ..

Ezcrkilencszázhuszonnégy októ
ber hat... A magyar fájdalom
nak, a magyar rabigának sok
szoros évfordulója megemlékezünk 
rólad. Méla búval, magyar fáj
dalommal, de reménykedő hittel, 
hogy egyszer még eljön ismét 
szivünkbe a magyar akarat, a 
magyar dac, amely országokat 
igázott népeket hajtott térdre és 
szolgává tett itt és a másvilágon 
és eljön ismét, hogy újra felemelje 
büszke fejét az elsatnyult, már 
csak sopánkodni tudó — ma
gyar ... ' (iísJ

— Halálozás. Scháffer An
talné szül. Düszberger Anna, 
Schüffer Antal vendéglős és szál
lodás neje folyó hó 6 an életének 
49 ik evében hosszú szenvedés 
után meghalt Az elhunyt sokáig 
betegeskedett, de közben felkelt 
és dolgozott is úgy, hogy a halál 
betegsége decára is váratlanul jött. 
Szerető anya, munkás asszony 
volt, férjének hűséges segítő társa 
üzletében Nagy család es számos 
rokenság gyászolja. Temetése 
szerdán délután három órakor 
általános és őszinte részvét mel
lett folyt le.

— A polgármester betegsége. 
Dr. Margiiai Lajos polgármester 
gége hurutja, amely mar a leg
utóbbi közgyűlésen is kínozta 
annyira súlyosbodott, hogy a 
polgármester napokig kénytelen 
volt az ágyban maradni. Szerdán 
valamit javult, amikor a polgár
mester ismét átvette hivatalát.

— Slendrianizmus. A múlt 
városi közgyűlésén egy ily ki
jelentése hangzott el dr. Frey 
Jánosnak egy üggyel kapcsolat
ban, amely állítólag a minisz
tériumban már teljesen készén 
van hetek óta csak — alairast 
var. Laptársunk ezen az éles szón 
iszonyúan megbotránkozott es 
nagyon kiemelte abban a téves 
hitben ringatva magat, hogy Frey 
dr. rögtön visszaszivja azt. Ezzel 
szemben tény az, hogy ő meg 
mai is férfiasán altja szávait es 
azok, akik egesz nap dolgoznak, 
futkosnak és igy teszik meg kö
telességüket önmagukkal szemben 
es másokkal is meg is értik ezt a 
keserű kifakadast. Egy akta hever 

a m:r.isz,ieriumban már hetek óta, 
amelyről mar itt tudjuk, hogv el 
van intézve, de hiányzik még öt 
percnyi munka, amely befejezne. 
Es ezen az öt percen múlik itt 
egy varos fejlődése, egy csomó 
tisztviselő ember kenyere, jövője 
es bizony talansága es még sok 
minden. Mi meg tudjuk érteni, 
ha egy pap ember, akinek ponto
san percre ki van szabva a teen
dője, akinek ejjel is zimo kos 
telben, vagy a legforróbb nyári 
hőségben végeznie kc'l kötelessé
get elkeseredik azon, hogy vala
hol öt percnyi munkán honapukig 
megakad egy akta. Es megértik 
ezt még sokan velünk együtt, 
akik munkához szoktak és nem 
lézengenek naponta orakhosszat 
a kaveházakban trécseléssel és 
nézelődéssel töltve el az időt.

— Mi a különbség? Nagyka
nizsán folyó hó 5-én szentelte 
fel dr. Rótt veszprémi püspök 
az ujan épült és a forgalomnak 
átadott postapalotát. Az ünnep
ségen Rállay volt pénzügymi
niszter is részt vett. Már előző 
nap nagy küldöttség fogadta a 
vasútnál Mayer József dr. pécsi 
pósta főigazgatót, kinek kíséreté
ben Solymár László p. t. igazgató 
is jelen volt. A vármegye, a vá
ros, a vidék nagy-nagy számú 
közönséggel volt képviselve és 
Nagykanizsa boldogságban úszott 
Mi tehát a különbség Nagyka
nizsa és Mohács között ? Nagyka
nizsa építtetett saját költségén a 
postakincstárnak egy gyönyörű 
két emeletes postapalotát, Mo
hács meg a postakincstár költ
ségén építendő postapalotának 
nem akart helyet adni, csak ott 
valahol a Trebitscher ecetes
hordói mellett. Jó, hogy vasu- 
tunk már megvan, mert, — hogy 
is volt az Zalaegerszegen ? Nem 
szavaztak meg az érdekeltségi 
hozzájárulást a vasúthoz, mert 
az katonát hoz s azok elszeretik 
a feleségeink és leányainkat. Ilyen 
forma volt eddig a vezetés ná
lunk is.

Felhívás! A Róm. Kath.. 
Hitközség ismételten felszólítja az 
adózó feleket, hogy a múlt évi 
hátralékaikat, valamint az 1924. 
évi hitközségi adójukat, most mar 
haladéktalanul fizessek be; mert 
ellenkező esetben a nem fizetők 
ellen a végrehajtási eljárás folya
matba lesz teve.

Az uj tisztviselőkar el
helyezkedése. Az újonnan meg
választod tisztviselői karnak el
helyezése a szűk varoshazán nagy 
gondot okozott, de végre ideig 
lenesen ez is sikerült. A polgár
mester a biró eddigi szobáját fog
lalta el, mig a főjegyző megmaradt 
hivatali helyiségében Hivatalos 
szobát csinállak az eddigi előszoba 
szerű rendurőrmester szobából is, 
ahol Antalffy Zsiross és Fölkér 
jegyzők kaptak helyet Dr. Bartók 
es dr. Parcsetics az eddigi tanács
teremben kaptak Íróasztalt és ide 
Piánk jegyző is, mig az eddig 
ott dolgozott segédtisztviselőket a 
nagy asztal körül helyezték el. 
Az uj elhelyezkedes bizony igen 
rossz, de ideiglenesen meg kell, 
hogy feleljen, amíg uj városhaza 
epitesevel elegendő hely nem alt 
rendelkezésükre.

— Emiékokmányt kapnak a 
fronton volt hadviseltek. A m. kir. 
Hadtörténelmi Levéltár díszesebb 
es eg\s.erübb kivitelben emlek-
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okmányokat fog kiadni mindazon 
hadviseltek nevére kiállított, in, 
akik a világháború nagvreszét a 
fronton küzdöttek végig s hadi- 
tetteikről napiparancsok, vagy más 
okmányok hiteles adatokat igazol
hatnak. Kitüntetések, igazolások 
nélkül nem elégségesek miután 
kitüntetéseket nemcsak megérde
melni, hauem megszerezni is le
hetett. Ezek az okmányok azért 
készülnék, hogy majd a késő 
unokák is beszeljenek az apak 
kőtelessegtudásaról, hazaszerete
terői, önfeláldozó készségéről.

— Korona. A mohácsi kerület 
r. k. papsága f hó 8 an Duna- 
szekcsőn „koronú" t tartott, me
lyen az összes plébánosok es káp
lánok részt vettek. Az értekezle
ten a lelkészségét érintő ügyeket 
beszelték meg.

— A mohácsi ÉME csoport 
ma, vasarnap d u 4 órakor a 
belv. rk el. népiskolában tiszt
újító közgyűlést tart, melyre a 
csoport tagjai ez utón is bajtársi 
szeretettel meghivatnak. Az el
nökség.

— Nyugdíjas papjairól a pé
csi egyházmegye bőkezüleg gon
doskodott, amennyiben a jövőben 
minden nyugdíjas pap évenkint 
36 q búzát kap Az e célra szük
séges gabonát a plébániákra vetik 
ki. A mohácsi belvárosi plébániára 
18 9 q esik, mely mennyiséggel az 
egyházmegyében első helyen áll.

— Bia község elöljárósága kö
vetkező kérelemmel lordul olva
sóinkhoz : Igen tisztelt Uram I Bia 
községben 1924 junius 13 án oly 
nagy vihar rombolt, hogy külö
nöset, a katholikusok házainak 
nagy részét, cca 170 házat rom
halmazba döntött. A hívek amúgy 
is szegények es most különösen 
olyan súlyos helyzetben vannak, 
hogy önerejükből saját hazaikat 
sem tudják felépíteni, annál ke- 
vésbhé a plébániát, iskolát és ta
nitói iakásokat, pedig ezen épüle
tekből csak a falak maradtak meg. 
A plébániának kegyura nincs, 
amiért legyen szabad azon aláza
tos kérelemmel megkeresni, hogy 
a plébánia, iskola és tanitói laká
sok felépítésében kegyes adomá
nyával a hitközséget támogatni 
méltóztassek. Bia, 1924 junius hó 
26-án. Kivaló tisztelettel Kmetty 
Lénáid r. k. hitközségi jegyző. 
Babics György r k. lelkész, hit
községi elnök. — Kegyes adomá
nyokat lapunk kiadóhivatala to
vábbit.

— A fogadalmi templom ter
vei már csak rövid ideig lesznek 
megtekinthetők. Erre való tekin
tettel figyelmeztetjük olvasóinkat, 
hogy a terveket mához egy hétig, 
azaz vasárnapig naponta délelőtt 
8—10-ig és délután 3—óig díj
talanul megtekinthetik.

— Adtál Uram esőt, de nincs 
köszönet benne, igy sóhajtott fel 
az egyszeri gazda is a jégverés 
után. Ilyenformán vannak a tiszt
viselők is az igényelhető ruha
szövetekkel. Sokan mar el is szak- 
gatták, mások még meg sem kap
tak. Az egyik olyan anyagot kap, 
hogy a szabó maga figyelmezteti 
ne csináltassa meg, mert kár a 
munkadijért, viszont azonban lát
tunk egyet, aki Budapesten vette 
ki a ruhaszövetét s az oly finom 
anyag volt, hogy itthon 46ü ezer 
koronáért adta el méterenként. 
Hogy már aztán kinek az intéz
kedése, hogy vidéken a tisztviselő 

rongy abb anyagot kapjon azt is hó
napokkal később, mint a fővárosi 
tisztviselő, azt csak bentfentesek 
tudnák megállapítani.

Mohács nagyközség utol
só elöljárósága Vasarnap egy 
érdekes aktus történt a városhá
zán Weidlich mester kerül elő az. 
udvarra fényképező gépével és 
lefényképezte Mohács nagyközség 
utolsó elüljáróság it: a biró, es
küdteket es jegyzőket. Minden
esetre érdekes aktus és ha majd 
egyszer Mohács virágzó város 
lesz dunai híddal, szép nagy vá
rosházával, rendezett tiszta utcák
kal és mással, ami ma meg csak 
mint alomkép lebeg előttünk: ér
tékes történelmi emlék lesz, mint 
határkő az uj idők' első lépésénél 
és a múlt befejezésénél.

A közmunkák helyes el
intézése. .Mostanában igen nagy 
gondot okozott egyszer a ház-, 
másszor meg a fogattulajdonosok
nak, hogy különféle közmunkákra 
egesz egyszerűen kirendelték őket, 
vagy pedig napszámost, illetve 
fogatot kellett állitaniok. A város 
legutóbbi közgyűlésén is szerepelt 
egy ilyen tárgy' a kavicsszállitas- 
sai kapcsolatban, amely et a ke
resztény párt igen helyes szociá
lis érzékkel egeszen másképen 
intézett el. Ugyanis a kavicsszál- 
litást kiadjak, költségeit pedig köz
adók módjára szétosztják es igy 
az egyenlő teherviselés elve ér- 

■ vényesül, de főleg azt kell hang
súlyoznunk, hogy’ ezáltal a mun
kanélküliek munkát s igy közvetve 
kenyeret kapnak. Ez az elintézés 
általánosan nagy tetszést aratott 
és megerősíti azt a bizalmat, 
amelyet a közönség a keresztény 
párttal szemben tanúsított eddig is

— Megette a kosztpenz. 
Krausz Dávid pécsi korcsmáros 
440 milliót vett fel kosztkamatra. 
Egy ideig csak gy őzködött a nagy 
kamatteherrel, de később megro
gyott alattuk. Most aztán csődön- 
kivüli kényszeregyezséget kért 

i maga ellen
— Az életbenlételt kell a tiszt

viselőknek ismét igazolni, liléimé 
nyeik csak akkor lesznek kiutalva, 
ha április és október hónapok 
elsejen eletbenletelüket tartózko
dási helyük elüljáróságaval iga
zolják. Hát nyugdíjasoknál meg 
helyénvaló ez az óvintézkedés, a 
nyugdíjas nincs helyhez kötve, 
költözhetik ma ide, holnap oda, 
de hogy tényleges alkalmazottak
nál miért köti magát a kormány 
ilyen értelem nélküli copfokhoz, 
a megfoghatatlan. Végtére is min
den tényleges alkalmazottnak van 

í egy vezető feljebbvalója, akiknek 
kötelességévé tehető, hogy ha 
valamely tisztviselőnél bármely 
okból megszűnik az igény vala
mely illetményre, azt illetékes 
helyen bejelenteni anyagi szava
tosság terhe mellett köteles, — és 
ezzel megvan.

— Olcsóbb lesz a villany
áram. A mohácsi villamosműtől 
vett értesülésünk szerint a közön
ségnek legközelebb igen kellemes 
meglepetésben lesz részé, ameny- 
nyiben azt tervezik, hogy leszál
lítják a villanyáram diját. Ennek 
oka az olcsóbodó szén és persze 
ezé viszont stabilizálódó koronánk. 
A villamosmű szerint a villany
áram diját hektówattonként 6 
aranyfillérbe tervezik, ami a bé
kebelinél is olcsóbb lenne, ameny- 

i nyiben akkor 8 fillérbe került. 

Ürömmel kö öljük ezt a hirt, ami 
bizonyara mindenkit kellemesen 
érint különösen most a téli hóna
pok előtt. Megtóldjuk ezt még 
azzal is, hogv a villamosmű to
vábbi árleszállítást is tervez, ha 
ezt majd a körülmények meg
engedik.

— A staféta. Budapesten f. hó 
6 ikan az Ül ői-uton a forgalom 
zajat is tulharsogta valami rekedt 
kiabálás. Természetesen rögtön 
összefutott a szokásos budapesti 
látnivágvó sokadalom. Villanyos 
kocsi, teher-, személyautó, egy
szerű és motoros kerékpár, teher
kocsi, hintó, bérkocsi megállt és 
megszakadt a forgalom. Az Üllői
utón trikóra vetkőzött alakok sza
ladtak versenyt. A lovasrendőrök
nek ugyancsak gondot adott a rend 
fentartasa. Kérdezősködésünkre 
megtudtuk, hogy nem valami cir
kuszi társaság harangoz be este 
tartandó előadásához — mint 
Mohácson szokás — hanem több 
sport egy let rendez stafétaversenyt 
a Vérmezőtől a Ludovikaig. Egy
szer egy hatalmas ágyudörrenés 
reszkettette meg a levegőt:

— No, most ért be az első a 
Ludovikába, — mondták az ilye
nekben járatos benszülöttek. Mi 
meg azt kérdeztük, hogy

— Hát a rendőrség mit szól 
ehhez ?

— Hja 1 kérem a sport érdeké
ben Budapesten minden szabad.

Ez a mondás nagyobbat dörrent, 
mint az az ágyulövés. Tanuljon 
belőle a vidék, vele Mohács is.

— Találtatott és a rendőr
kapitányságon őrizetbe vetetett 
1 drb 10 cm. hosszú lánc. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrkapitányságon 
átveheti

— Mussolini kegyelme. Egy 
fiatal leány a minap setalovaglásra 
induló Mussolini lova elé vetette 
magát, de oly szerencsétlenül, hogy 
a ló majdnem rálépett. Mussolini 
izgatottan ugrott le a lóról és kér
dezte a leányt, — kit alig tudott 

I lábraállitani — hogy mi baja. A 
leány keserves zokogással pana
szolta el, hogy özvegy beteg anyjá
ról es kis öccseről kell gondos
kodnia es őt B) listára helyezve 
elbocsájtották az állam szolgálatá
ból. Mussolini láthatólag megin- 
dultan hallgatta végig a zokogó 

. leányt és nyomban intézkedett, 
hogy a szegény leányt helyezzék 
vissza állásába.

— Másodszor virágzik az 
alma. Egyik olvasónk egy kis 
virágos ágat hozott a szigetből, 
amelyet egy almafáról szakított le. 
Az almafa állítása szerint a késői 
meleg időjárás folytán tele van 
virággal és szebb, mint tavasz- 
szal volt.

— Összerugdosták a lovak. 
Hosszú István majsi Iákos kuko
ricát szállított haza a mezőről 
kocsin s útközben véletlenül a 
lovak közzé esett. A lovak ettől 
megbokrosodtak s úgy összerug
dosták a szerencsétlen kocsist, 
hogy ott a helyszínen meghalt.

— A doktorátus. A soproni 
bánya- és erdőmérnöki főiskola 
tanácsa előterjesztést tett a kul
tuszminiszternél és abban kérte a 
főiskola számára az egyetemi 
magántanári intézményt és azt, 
hogy a főiskola végzett hallgatói 
részére doktori diplomát állíthas
son ki. Igaz is I Kevés része van 

I az osztó igazságnak abban, hogy 
i a doktori cim csak egyes fakul

tások privilégiuma legyen egv 
értékű egyetemi képzettség I 
lett is. * I

— Rövid hírek. Bér 1 
rajzoló művész a József FerJ° I 
főherceg házassági diszmisS I 
rosszul lett; kivezették, de I 
a templomajtóhoz értek veie g.'. I 
Dezső meghalt. — Mecséren y | 
mogymegyében Kóczán Mátyás^ I 
cselédasszony bosszúból beretva I 
val átvágta Kettinger Ferenc cs* I 
repes, a felesége, kis leánya t- ’ 
4 eves fia nyakat, azután öngyj,. I 
kos lett. Mind az öten meghaltak I 
Herbert János pécsi nyug, város I 
villany igazgatót a bíróság Nenj. I 
vich Andor polgármester, Nick 
Alajos dr. tiszti főügyész, Rauc- I 
János műszaki főtanácsos esMa- 
kay István városi tanácsos elle- I 
sajtó utján elkövetett négyrend, ’í 
beli rágalmazás vétségében mon- I 
dotta ki bűnösnek es 12 millió a 
korona fő- és mellékbüntetésre ■ 
2 millió ügyvédi és az összes I 
bűnügyi költségek megfizetésére | 
ítélte. A kik egy bírósági ítélet- ! 
nek csak anyagi részét tekintik, | 
az ítéletet enyhének találták, Her- í 
bért Jenos meg összerogyott az I 
ítélet erkölcsi súlya alatt. Laka- I 
sára ment, nejéhez egy levelet I 
irt, melyben megköszönte 37 evi I 
hitvesi hűségét és szeretetet, az- I 
tán agyonlőtte magát.

— Á Katholikus Népszövet- I 
ség 1925. évi naptára meg- I 
jelent. A Katholikus Népszövet- I 
ség legfőbb kiadványa a naptár, I 
mely nem csak a naptárak sab- I 
lonait egyesíti magában, hanem | 
irányító eszméket, nevelő hatást, l 
gazdasági tartalmat is igyekszik I 
adni. Főcélja, hogy a kathoiiciz- I 
mus kérdéseiben egységes neve- t 
lést adjon több mint 100 ezernyi 
tagjának. A naptár vezető cikket 
Székesfehérvár ragyogó tollú püs
pöke, Prohászka Ottokár irta a 
„Szent Évről." Ernszt Sándor 
vezériigazgató a „Hercegprímás 
jubileumáról" és a „Katholicizmus 
eddigi helyzetéről" irt magas át
tekintéssel. Kriston Endre egn 
segédpüspök a „Katlikus köteles
ségekről" emlékezik magas gon
dolatokban. Czettler Jenő egye
temi tanár, képviselő a Katholikus 
Népszövetség és Magyar Gazdi 
Szövetség kapcsolatait ismerteti' 
az őt jellemző alapossággal. Frűh- 
wirth Mátyás főtitkár, képviselő 
a „Keresztény politika küzdelmei
ről" ad gondos áttekintést. Borján 
Ferenc központi titkár „A magyar 
nemzet múlt esztendejének ese
ményeit és azok tanulságait" vi
tatja. Szoják Géza gazdasági tit
kár „A földreform és gazdaság: 
eseményeiről" ir. l/ie/'Sfg'/fi' Károly 
titkár „A csecsemő védelmére" ad 
közleményt. Csík József nemzet
gyűlési képviselő „A földmunkás
ság helyzetéről", Hász IstvaA 
theologiai tanár „A Szent Ev 
eseményéről ad vonzó közleményt 
Kedves, irodalmi színvonalon álló 
elbeszéléseket Kincs István és 
Tóth Balázs, költeményt pedig 
Harsányi Lajos, a kiváló katho
likus költő irt a naptárba. Gazda
sági apróságok, tréfák és sok mű* 
vészi kivitelű kép teszi még gaZ‘ 
daggá és változatossá a gondosan 
szerkesztett naptárt. A Katholiku’ 
Népszövetség központja (Budapest 
IV., Ferenciek-tere 7.) a naptár 
az 1925. évre esedékes 15.000 
tagságidij fejében adja. A tago* 
a naptáron kivül igényt tartan*



i924. október 12.

r az év folvamán megjelenő 
. tartalmú füzetekre, vala- 

’ ‘gazdasági es jogi ügyekben 
sra is. Tagokul je- 

:/-kezni a központban lehet.
' í- Szegény proli. Szombat- 

.< >gy egy kávéházi 
a Torkos féle vendéglő- 

. - leült egv pincérrel kártyázni _ _ -» 1 • ♦ z-»•>* f/*íln r-»-i • 11«/A

es 400
iság -; ;

ükhan -r‘ ennyi pénzt elnyerni. 
' __ Tört aranyát ne adja el,

•sakhamar elnyert tőle 6 millió 
■ h'i ezer koronát Igazán go- 
baság egy szegény prolitólro:

abból ízléses ékszert készít 
PÁNCS1TS ékszerész

_ Suhancok brutális táma
dása He I Józsefne 62 éves öreg 
asszony Nemetbólyra ment. L’t- 

két suhanc — a kiknek 
a nevet fiatalkoruk miatt nem ir- 

— brutális módon meg- 
:am Jta es erőszakot követett el. 
Az eljárás ellenük megindult.

— Felakasztotta magát. Hecht 
;aros 3 éves kiskozári vonat- 
fekez* ikasán felakasztotta ma
ga:. Mire tettét észrevették, már 
meghal:. Tettenek oka családi vi- 
szalvkodás.

— NEM KELL egész Mohácsot 
bejárnia, ha bevásárlásait végzi, 

VO-ISEK LAJOS rőfös-, 
rövid- es divatáru üzletében min
denfele szükségletét egy helyen 
es olcsón fedezheti. — Divatos 
e- érmük, bőrridikülök és haris- 
yák érkeztek!

— A román kultúra újabb 
jelet akarja adni előrehaladási 
rr.ertekenek, amennyiben tervbe- 
vették a tizenhárom aradi vértanú 
szomar.ak eltávolítását. Az eddigi 
.-Íredből meg nem lehetett meg- 
aLapitani. hogy az eltávolítás le
rombolást, vagy csak tényleg el- 
:avu.i:ast jelent e, de mindenesetre 
kötelez: a magyar illetékes körö
ket, hogy igyekezzenek megmen
ten. a magyar nemzetnek ezt a 
szomorú, de dicső emlékű mű

éi rát. Érdekes, hogy ez 
- sz* ru hir eppen az évfordu- 

n iktóber hatodikén került el 
Magy arorszagba

— Gépkocsi tulajdonosok fel- 
hogy forgalmi jogosít

ványuk ügyeben mielőbb jelent- 
<<ezzenek a rendőrkapitányságon.

Az első komoly lépés a 
anásinség megoldásához, mint 

"[fésülünk, vegre megtörtént. Köz- 
e.etünk számos kitűnősége, pénz- 
-gM szakférfiak, nagyvállalkozók 
k-ízbenjöttével megalakult az Or- 
:-agos Közérdekű Lakásépítő, 
"■eb' külföldön bevált minta sze- 
■ tömeges építkezésekkel akar 

ti.c.ya-. az immár katasztrofális 
•^asinsegen segíteni. Legelső sor- 

az ország minden részében 
--zó hasonló célú szervezetekkel 

■■ • kapcsolatot létesíteni es egy
-?.'Seges táborba tömöríteni eze- 
^•■■ •.'jg_v igy egyesült erővel a 

■e^‘evő és szerzendő anyagi erők 
;'^-S:tése által közelítse meg a 
' •Zc,r^ü célt. Olyanok részére, 

némi tökével rendelkeznek, 
^a.mas törlesztéses kölcsönök 
“oK1‘ ::iar’s niegkezdődnek az épit- 
&'z'seK és alapos kilátás van arra 
v’ látható időn belül a 

--r.talanok érdekében is építik 
’ tömegesen a lakásokat. Az 
..'\\vonatkozó mindennemű

-a. vány okkal díjmentesen
I a*.S3* az Országos Közérdekű ^XB4“diPeS,> VUI- Fhg'

______ ___________MO H A C S I

- FIGYELEM! Ha 
részletre olcsón és jól 
akar vásárolni, ugy for
duljon bizalommal a 
STERiM TESTVÉREK rö
fös- és divatáru üzletébe.

Kincsek a földben. A nagy- 
magocsi uradalom területén szán
tás közben régi ezüstpénzeket ta
láltak. A munkások ásni kezdtek 
és egy kis korhadt Iád .ra bukkan
tak, mely tele volt ezüst pénzzel 
A munkások szétosztották maguk 
közt a leietet, de mihamar híre 
terjedt a dolognak, mire a csendőr
ségnek sikerült még 481 darabot 
összeszedni a talált pénzből, még 
pedig 469 dénárt és 12 tallért. 
A pénz a mohácsi vész idején 
kerülhetett a földbe.

— Az üldözött ártatlanság. 
Briand a nepszövetseg g\ ülésén 
azt mondta, hogy : „minden rá- 
fogássai és rágalmazással szemben 
hangsúlyozza, hogy Franciaország 
teljes bekét akar. Aki Francia
országot imperializmussal vádolja, 
az sértegeti a franciákat, mert ők 
mentek minden imperialista törek
véstől Franciaország minden tőle 
telhetőt elkövet, hogv a béke si
keres legyen, igy tehát nem is 
lehet imperialista. A forradalom
ban született Franciaország nem
csak magáért, hanem az egész 
világért küzd a nemes eszmék 
diadalrajutasa érdekében. A körül
mények arra kényszeritették, hogy
ne adja ki kezéből a fegyvert, de 
mihelyt a beket és biztonsagát 
garantálják, ő azonnal leteszi a 
fegyvert, sőt a lefegyverkező álla
mok elére all. Már eddig is csök
kentette szárazföldi hadseregét 25 
százalékkal, azonkívül a flottáját 
is." No lám! igy a kis ártatlan.

— A bolsevizmus áldásai. 
Moszkva utcáin a különböző sport
egyesületek fiú és leánytagjai egy 
szál ingben járnak kelnek es ezt 
az intim ruhadarabot is csak egy 
szalag tartja össze a vállon, mely 
szalagon az a jelszó áll: „le a 
szeméremmel!" A közönség na
gyobb része nem tudja felhábo
rodását eltitkolni s különösen az 
asszonyok meg is kergetnek egy- 
egy csoportot, de a villanyosra 
fel nem engedik őket szállni. A 
közoktatásügyi népbiztosnak az a 
szándéka, hogy már az iskolákba 
is csak ebben a toalettben engedik 
a gyermekeket. Lám-lám ilyen 
állapotokhoz vezet a bolsevizmus, 
mely Istent, Hazát tagad. De ezek 
még csak jelenségek, melyek a 
romlás útját jelzik, de hova fog 
vezetni az az ut ?

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi okt. hó 3-tól 
1924 okt. hó 10-ig. Születések: 
Somogyvárácz János, Ment Mad- 
dolna, Tóth István, Csurda Béla 
Henrik, Dudás Ferenc, Tadics 
István Ferenc, Zick Márton, Dra- 
godán Magdolna, Aladics Erzsé
bet, Szkróbó Ágnes, Mutávcsics 
Terézia Erzsébet, Jénes Adám. 
Házasságkötések: Maros Meny
hért és Bánóczki Marcella, Slapsi 
Mihály és Pártényi Anna Halá
lozások : Ismeretlen férfihulla a 
Dunából kifogva, Farkas Mária 
21 éves, Prókai József 18 eves, 
Scháfier Antalné 48 éves, Bud- 
zsáklia Mária 12 napos, Novics 
Verona 5 hónapos, Kiéin Mór 42 
éves, Sáslics Janosné 29 éves.

hírlap

Amig a bajnokságban részt
vevő egyesületek a legkeményebb 
mérkőzések előtt állanak, — az 
őszi szezon most veszi kezdetét 
és december lesz mire befejező
dik — addig a mohácsi egyesü
letek, eltekintve néhány tréning- 
jellegű mérkőzéstől, befejezték 
múködésüket. A korai szezon
zárásnak okai, sajnos legfőképen 
az anyagiak hiányában keresen
dők, mig a nagy egyesületek a 
szezonban gyarapodnak, addig a 
vidéki kis egyesületek annyi adós
ságot szednek a nyakukba, hogy 
nem elég hosszú a tél azt össze
koldulni és összetáncolni, amit 
a nyár folyamán ráfizettek a mér
kőzésekre. A közönség — habár 
igen szívesen nézi a mérkőzése
ket — nem szívesen nyúl pénz
tárcája után és a kevésbbé ga- 
valléros, de ennél jóval olcsóbb 
ingyenélvezetet többre becsüli 
holmi belépődíjak megfizetésénél. 
Mindezek dacára annak, hogy a 
pálya csak kéthetenként állt ren
delkezésre, a Levente programmja 
ez évben bővelkedett mérkőzé
sekben : 13 mérkőzést játszottak 
Mohácson és 2 mérkőzést vidé
ken. Ezekből megnyert a Levente 
ö-ot. elveszített 7-et, eldöntetle
nül játszott kétszer. Adott gólt 
40 et és kapott 32-őt. Ezeken kí
vül játszott az egyesület pár já
tékosa egy Szigetvár elleni kom
binált csapatban és 7 játékost 
adott a Levente a Pécs b) válo
gatott elleni mérkőzésre. Egyé
nileg legtöbbször játszott az idei 
évben Németvarga és Puppi, kik 
ugy az egyesület minden mér
kőzésén, mint a kombinált és 
válogatott mérkőzéseken játszot
tak, összesen tehát 17-szer. Az 
egyesület összes mérkőzésein (16) 
résztvettek Leovics és Schmidt.

A BEAC, melynek csapata 
nálunk is járt a nyár folyamán 
és a mohácsi publikum teljes 
szimpátiáját érdemelte ki, a múlt 
vasárnap 0 : 0 arányban játszott 
az MTK, Magyarország bajnok
csapata ellen. Az értékes eldön
tetlent a BEAC határtalan lelke
sedésével érte el a sokkal jobb 
technikájú MTK ellen.

A Levente a tél folyamán is 
foglalkoztatni fogja játékosait és 
elméleti oktatásokkal, vívás és 
svédtorna órákkal fogja a hosszú 
téli hónapok eddigi tétlenségét 
felváltani. A téli sportolás a fut
ballisták kondícióját is kedvezően 
befolyásolja a tavaszi szezonra.

♦

.4 Levente szertárosa felszólítja 
az összes játékosokat, hogy a 
náluk levő felszereléseket, (cipő, 
dressz, harisnyaszár) adják be 
szerdán vagy pénteken az öltö
zőbe. A téli hónapokban senki 
sem tarthat magánál Levente 
T. E. felszerelést.

A Levente tagjai tagsági jel
vényeiket Verebi pénztáros urnái 
átvehetik.

•

A sátorhelyi Leventék okt. hó 
5-én kitünően sikerült egynapos 
táborozást rendeztek a felső-bédai 
erdőben 74 levente Óberst Lajos. 
Lovász János tanítók és Hamber
ger János s. oktató vezetése mel
lett reggel fél 8 órakor szentmise 
hallgatása után, melyet Pintz Bá
lint káplán ur celebrált, indultak. 
Az előcsapat Radics József le
vente vezetése alatt a <trén -tiel, 
mely csacsifogatokból állott s 
mely a konyhát, azaz két üstöt. 
19 kg. húst, krumplit, hagymát, 
footballt, füleslabdát, stb. 'vitte, 
azonnal a mise után indult. Tiz 
percre rá az összekötő csapat s 
tiz perccel később a főcsapat 
(50 levente) indult útra Mire a 
főcsapat — mely az utón is gya
korlatozott — az erdőbe ért, már 
vígan pattogott a tábori tűz, az 
üstökben pedig már Totyogott a 
gulyás s a konyhaszemélyzet föl
tűrt ingujban krumplit hámozva, 
fátvágva, a főszakács pedig nagy 
fakanállal a húst keverve, fogadta 
a főcsapatot.
3Amidőn aztán 1 42-kor a ‘So
rakozó* elhangzott, mindenki 
csajkával, kanállal fölfegyverkezve, 
katonás sorrendben várta az Íny
csiklandó gulyás-ebédet. A Him
nusz eléneklésével aztán megkez
dődött az ebéd s bizony még 
csak hírmondó csontocska sem 
maradt.

Ebéd után fél 3-ig pihenő volt, 
amikor a kiállított őrök jelentet
ték, hogy Schneider intéző ur és 
k. családja közeledik a tábor felé. 
Tisztelgéssel és szívből fakadó 
örömmel fogadták a leventék a 
levente-ügyet szivén hordozó, sze
retett pártfogójukat. Ezután egy 
pár gyakorlatot s játékot mutat
tak be. Különösen az u. n. svéd- 
fogósdi nagyon tetszett az intéző 
urnák, — a macska ügyetlensé
gén jól mulatott.

Fél 4 órakor lelkes éljenzések 
között intéző ur k. családjával 
haza hajtatott s a Leventék kony
hát és mindent összeszedve, ket
tősrendekben hazafelé indultak, 
fájó szívvel búcsúztak a gyö
nyörű őszi napfényben úszó er
dőtől, de megfogadták, hogy a 
jövő tavasszal s nyáron több
ször felkeresik újra, sőt éjjeli 
gyakorlatra is kivonulnak majd.

Fél 6 órakor hazaérve a pusz
tára, az intéző ur előtt diszme- 
nettel köszönték meg annak jó
indulatát. Ekkor az intéző ur tu
domására hozta a Leventéknek, 
hogy nagys. Stettner főhercegi 
jószágigazgató ur jóvoltából az 
összes költségeket az uradalom 
fedezi. Lelkes éljenzések között 
az egész csapat a kis kápolnába 
vonult, hol a «Rózsafűzén ájta- 
tosságon vett részt.

Kellemes emlékekkel gazdagon, 
a Himnusz hangjai mellett osz
lott szét a lelkes kis Levente 
csapat s tért pihenőre.

Ez utón is köszönetét monda
nak nagys. Stettner igazgató ur
nák és Schneider intéző urnák, 
kik az ifjúságnak igazi barátjai 
és jótevői.

Laptulaldonoa é« kiadó : 

FRIDRICH OSZKÁR,
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NYILTTÉR.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal 

felelőssége: a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetet

len nőm, illetve édes anyánk 

Scháffer Antalné 
elhunyta alkalmával mélysé
get fájdalmunkat részvétük 
kifejezésével, a temetésen 
való megjelenésükkel enyhí
teni igyekeztek, fogadták há
lás köszönetünket.

Mohács 1924 október 10.

SCHÁFFER ANTAL 
és családja.

Szöllö
i 2 hold jókarban eladó. 

Kiadó külön lejáratú szou- 
terin és pince, esetleg hozzá 
iroda helyiség is. A szouterln 

műhelynek Is alkalmas.
Egy jó házból való Hu TANONC- 

NAK felvétetik,

Czigler József
Telefon 109. szám.

Riha dűlőben
5910 négyszögöl szántó eladó.

Cim:
Zsuzsits tőzsdében.

í
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I
Nagy megtakarítást jelentő, irodai cikk! J 
,,Papyrus“ Ievéllezáró-gép gnmmirozás nélkül |

I
I 
I

Én mint alólirott közhírré te
szem, hogy Rap Judi Juca nevű 
asszonynak, aki az én nevemre 
hitelt ád, pénze vesztett lesz.

Polgár Ferenc.

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

zását és gépalapozást.
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessek árajánlatot kérni. 

Teljes tisztelettel 

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

Iláxeia
Fürdö-utca 860. számú ház 

eladó.

Özv. Bállá lajosné.
I. rendű sásmentes 

m Zi é it a 
olcsón kapható, GYÖNGYÖSSI 
házban Kossuth Lajos utca.
o o o o o o o o o o o 

OOOOOOOOOOOO ’cOOOOOOOOOO

Bernáthegyi 4 éves 
FAJKUTYA 

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

oooooooooooooooooooooooo 
oooooooooooo

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép. a

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR 2 

könyvkeresl^déseben, MOHÁCS.
tág

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

könyv napi bevételről 
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében Mohács, Kardos Kálmán-u. 148.
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Házeladás. 
petofi-utca 1260. sz ARNOLD 
i(|f ház szabad kézből eladó. 

^lTdÁS. 
PATAK-MALOM hengerre 
felszerelve házzal 360 Q-öl 
területtel szabad kézből eladó.

Bővebbet

Dittrich János
Cseledoboka.

7*65 mm.
ismetlöpisztolyt belga vagy né
met gyártmányút megvételre 

keresek.
Cim a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
A mohácsi kisgazdák tej

szövetkezet (Herger házban) 
vezetősége ezennel a m. t. kö
zönség szives értesítésére hozza, 
hogy üzemüket, költséget nem 
kiméivé, a legújabb rendszerű 
gépekkel újonnan felszerelte, de 
nem különben vizsgázott kitűnő 
szakember üzemvezetésével, mód
iban áll a nagy közönségnek 
legkényesebb igényét is kielégít
hetni.

Naponta kapható frissen fejet 
a legszigorúbban ellenőrzött tel
jes tej, lefölözött tej, tejszín, édes 
túró, sajt és vízmentes elsőrendű 
kisgazda vaj.

Arra való tekintettel, hogy az 
egész országban a tej és tejter
mékek, folytonos árhullámzásnak 
vannak kitéve, a vezetőség a 
nagyközönség érdekében aként 
határozott, hogy hétről-hétre a 
tgmérsékeltebb árjegyzését, az 

üzlet helyiségen kivül kifogja 
hegeszteni. 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 TejszöYeikezet 
vezetősége.

Hogy fiatal, üde arcszinét meg
őrizze,. miért is bizalommal 
forduljon alábbi címre, hol 
a andóan a legjobb hatású 

„Speciális44 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
ah *éz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

na£y választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT 
illatszertárában 

MOHÁCS, Király-utca.

___________mohácsi

Újonnan épült ház, 
mely áll 2 szoba, konyha, pince 
es összes mellékhelyiségekből 
Mohácson a vásártér közelében 
1000 □-öl kerttel szőllő, és gyü
mölcsfákkal beültetve, továbbá 

6000 D-öl szántó 
az ujfok dűlőben, 

három osztás es fél lánc 
rétiföld szabad kézből eladó. 
A ház azonnal beköltözhető. 
Bővebbet

Dr. Beck Alajos
ügyvédi irodájában, Mohács.

Középfinom, finomabb és legfinomabb 
minőségű

LLJ

valamennyi a leggondosabb és legtartósabb 
kivitelben kaphatók:

AB0NYI és BARTA cégnél.
SAPRARA^TAR EALAPRAKTÁR.
gr- -

UHL FERENC
KENDER-, LEN- ÉS JUTAGYÁRTMÁNYOK ÁRU ÜZLETE

OHőCS 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

szülnek.

Merkúr szállítási vállalat
Telefon 36. Hoffmann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítást 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl*

Megjött a Gazdák öröme 
a csodaszép, nemesitett uradalmi

VETÓ-BUZ A
Kapható a „FllTLIt.í“-nál
Kossuth Lajos utca 7. Telefon 84.

hírlap

Egy Révai Lexikon
I-Xl-iS

Jntányos áron eladó. Megtekinthető 
a kiadóhivatalban. 

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

□

7

Vasárnap délután 
azaz október 12-én 

csak SCHMIDT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E heten csak SGHMIDT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

Perényi-utca 576. számú 

házamat 
szabad kézből eladom.
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‘ ELTZER drogéria 
tavaszi cikked:

■ í rx-fele szalma-talap 
lakk, fényes és matt 

Linóleum ...
MARX féle Borostyáo

Zománc im
Marx-féle zomanclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló parkett) fényesítő és 

padlóbeeresztö paszta.
Gyógy eognae, likőrök és likőr- 

eszenciák.

Reklám árak’ Telefon 128.

i:
4♦ ♦• i 
I
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V
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Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Oristssi választék:

Molnár Béla
divatáru házában

MOHÁCS, Bader-fele házban.
Impregnált gummi esőkabátok, kötött 
női kabátok és gyermekruhák, ha
risnyák, zsebkendők, nyakkendők, 
női- és férfi fehérnemuek, szallagok, 
csipkék, diszgombok es 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 felvétetik

Férfiszabó munkásokat nói- 
szabó munkára, varrónőket és 
ta uló 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 ü-öl

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

Vén Ferenc
Mohácsi sziget.
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Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik a forrón 

szeretett férj és drága rokon 
KLE1N MÓR 

elhunvta alkalmából részvétnyil- 
vánitásokkal és a temetésen való 
megjelenésükkel igyekeztek fáj
dalmunkat enyhíteni, hálás köszö
netét fejezi ki a

Gyászoló-család.

Dollár kölcsön!
Földbirtokra 100 000 dolláros 
tételekben, e'önyös feltételek 
mellett 15—20 évi törlesz
tésre megbízhatóan közvetít.

Cim:
ZSUZSITS tőzsde Mohács.

„Dollár kölcsön" jeliigére.

Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 390 000 K
Zab .... 240.000 K
Rozs .... 340 000 K
Tengeri morzsolt uj 200.000 K
Árpa uj . . . 320.000 K
Bab .... 500.000 K

eladó”
Árpád-utca 1656 számú ház, 
mely 2 szoba, 1 konyha és 

kertből áll.
Beköltözhető azonnal.

Krammer Ferenc
molnár.

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése

Telefon 59. Mohács. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gén és minden

nemű fűszerek.

2 kiló használt rongyért 
1 kiló önöm kenyérlisztet ád 
Landaner gőzmalom, Mohács.

Értesítés.
Értesíteni a n. é. közönséget, 

hegy újonnan berendezett 

malmomban 
az őrlest újra megkezdtem és 
mindennemű gabona őrlését azon
kívül d; ralast — paraszt, szita és 
hengert ricst v Halok

A tiszteit közönség nagybecsű 
pártfogasat kérve vagyok 

kivaió tisztelettel
Tompíts Gatyás

Jennyei malom tulajdonosa.

Jenyei dűlőben 2 holdas 

szőllőmet 
prés házzal, berendezéssel 

földért elcserélném.
Cim

a kiadóhivatalban megtudható.

* — ——— - — — —— -
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ÖZV SZÍVÓS ANTALNÉ 
órás, ékszerész és látszerész 
MűháCS, Király -utca 195. sz.

íVindenner ü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák.

orrcs'ptetők, bormérők, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

TELEFON 127.

fT.................................
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G

VORISEK LAJOS fi
Dl V ATÁRUHÁZA 

m a lac s.

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

barchet újdonságok.

Illatszer és szappan

Szép választék! Elsörcadu minőség!
Olcsó szabott árak! Részletfizetésre is!

• • • • • íL • A • H • n • • J V • • , * • ö • 4

2

részletfizetésre
újból kaphatók a

SMGER VARRÓGÉPEK
- SIKER CG VARRÓGÉP PÉSZV.TÁRS,

bizományi lerakata ai^ohác^an í

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

HA PÉCSRE JÖN
ne mulassza el felkeresni

MLllTftKR NÍWOR 

divatáruházát
Pécs, Király-u. 21. (h ór-u. sarok)

AHOL
bőrerős kelengye vásznak 21 ezertől 
Színtartó Cosmanos 20
ágynemű kanavásznak 25 
Iskolai és intézeti öltöny 

kelme 140 cm. széles 60 
kockás és csíkos női szö

vetek 50
férfi gyapjú szövet 140 cm 80

»»
J,

>>

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Két darab egyéves 

félangol sertés 
eíadó.

Oiii> ;i lcin<Iol>íiii.

• • • • »

TELEFON 127.

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

és pénztárca, rövidáruk.

) 
9 
9 
•) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9

különlegességek.

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

a legnagyobb választékban 
vásárolhatók.

Állami és községi tisztviselőknek ö’/9 engedmény.

teljesen 
kézből 
fizetési

___ 1^24. október '

H A Z |
feltételek mellett j?

Zsuzsits Pét,,
Árok 111

LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB

LEGOLCSÓBB 
HARISNYÁK, KEZTYÜK 
URL ÉS NŐI- DIVATCIK

KEK, RÖVIDÁRUK 
SZABÓKELLÉK

KAUFMANN és STERN
CÉGNÉL

TELF. 36. HOFFMÁNN-HÁZ TELUi

Okvetlen tegyen próbavásárlást!

í7áz ~
a Kossuth Lajos utcában és | 
ugyanott 50 hectó BOR eladó- I

id. Szekeres Sándor.

 A 
MELTZER EMIL 
drogéria az Arany kereszthez 
MOHÁCS. Telefon 128.

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

ápolja az arcát 
Raktáron vannak továbbá: 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, PudereK és 

szappanok.

Dús raktár:
Kölnivizekben és illatszerekben.

Kiváló jó bor, must, lej és szeizmerökb? 
állandó raktár..

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és 

Budapest, Kossuth Lajos u. 15.
Továbbá a világhírű 

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

saját műhelyemben pontosan 
keszitek. _

Jegygyűrűk, keresztelő es írszajánde-o-hol 
nagy választék.


