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Az ébredők.
Sajátságos nép vagyunk. 

Ellenségeink és irigyeink még 
ma is különös előszeretettel 
igyekeznek ránk fogni holmi 
barbár vonásokat. Az örök
lött magyar lovagias érzést 
nem tudjak ugyan letagadni, 
de törekszenek azt holmi ka- 
cagányos, buzoganyos mezbe 
öltöztetve, korszerűtlen ósdi- 
ság patinájával vonni be s 
ezáltal azt nem is erénynek, 
hanem holmi konzervatív faji 
jellegnek tüntetni lel, mely 
már nem is érdem, csak un- 
modern vonás. Igazuk pedig 
ebben csak annyi van, hogy 
a lovagkor szelleme nálunk 
átalakult bizonyos beteges 
udvariassággá, irigyeink, sőt 
gyakran ellenségeinknek tet
szését saját érdekeink rová
sára menő keresése, hajszo
lásává.

A saját érdekünk mindig 
másodrendű dolog, a fő az, 
hogy mások érdekeit, céljait 
ne tendáljuk, mások cirkulu- 
sait ne zavarjuk s mégis mi 
vagyunk mindig a rosszak, 
minket állítanak folyton mint 
vad, zsarnok hajlamú, össze
férhetetlen népet a világ pel
lengérjére.

A véres világháborút kö
vető események igazoltak 
ugyan bennünket, hogy alá
való rágalom áldozatai va
gyunk, a 
hogy a 
nyomtuk, 
szavazás 
dolgot, kitűnne, hogy nem
csak gáládul elszakított vé
reink, de összes nemzetisé
geink is visszakivánkoznak 
abba az elnyomatásba, mely- 
.ben nálunk részük volt, de 
azért szabadon, büntetlenül 
sütögetik homlokunkra az 
elnyomók bélyegét a magyar 
gyűlölet ősi fészkében Bécs
ien az „emigránsok4* neve 
alatt tetszelegve meghúzódó 
modern Coriolanok, a kiknek 
bűne oly nagy, hogy itthon 
nem találkozik egy Veturia, 

mikor ránkfogják, 
nemzetiségeket el
mert ha ma nép- 
alá bocsájtanák a

I

I

vagy Volumnia sem, ki a 
megtérés útjára téríteni csak 
kísérletet is merne tenni De 
igen! van egy Veturia, a 
mindnyájunk anyja, a ma
gyar allam, mely ajtót nyit 
az apanyikosoknak is, hogy 
aztán köszönet fejében az el
nyomás vádjával sújthassak.

Ez az a beteges udvarias
ságba korcsult magyar lova
giasság, melyet ellenségeink 
nem akarnak látni, mert 
nincs a lóid kerekségén ép, 
mely a hazaárulás kövét ilyen 
foszlós kenyérre) dobna visz- 
sza, tehát hihetetlen is 
előttük.

A kommun rémnapjaiból 
felsíró sötét emlékek is a fe
ledés ködébe vesznek innen- 
onnan. Azok az elemek, me
lyek 1919. komor, vércafatos 
eseményeibe Danton. Marat, 
Robespierre, Camilie Desmou- 
lins démoni árnyaiként olvad
tak bele, ma a magyar par
lament iegturbulensebb frak
cióját képezik. Megakasztják 
a produktív munkát, útját 
állják a konszolidáció felé 
való törekvésnek s államfel
forgató törekvéseik vihari
jelző távoli morajából a Mar- 
seillaise rémes dallama süvít 
ki vészharangot 
lénának.

És mindezt 
nagyképüsködő 
nézzük, mert h 
udvarias, lovagias nép 
gyünk, keresztények és 

a jogállam 
aplombjával 

at türelmes, 
va- 

gyumv, KCICOZ.IVUJ v... ma
gyarok, a kiknek okvetlenül 
kenyérrel kell visszadobni azt, 
ki eles kővel legérzékenyebb 
helyen dob meg bennünket.

Az önérzetesebbek, az in- 
transigensebbek kisded cso
portokba verődnek össze es 
Ébredők. Fajvédők elnevezé
sek alatt igyekszenek a felej
tés, a megalkuvás kényelme
sebb hangulatait elhessegetni 
és a még mindig csak lába
dozó, vérszegény nemzetbe 
az öntudat, a cselekvés, az 

| élniakarás vágyát szuggeralni.

Perénvi Z-igmond báró a 
Magyar Nemzeti Szövetség 
közgyűlésén mondott elnöki 
megnyitójában belekiáltotta a 
lagymatag magyar közéletbe, 
hogy: „A mi célunk nem 
az, hogy po gári frontot te
remtsünk, hanem az, hogy 
kiépítsük a nemzeti frontot “ 
Váljon termőföldbe hull e ez 
a mag?

Mister Schmidt Jeremiás 
főbiztos ur bizonyara komoly, |

imponáló méltósággal múlt va
sárnap nyílott meg Budapesten 
a Vigadó nagytermében vagy tíz
ezer főnyi résztvevő jelenlétében. 
Résztvettek a nagygyűlésen hithü 
katholikus mivoltuk bátor és 
büszke meg vallásával: József kir. 
herceg, Auguszta és Izabella kir. 
hercegnők, Józsej Ferenc kir. her
ceg es neje, Albrecht kir. herceg, 
Scitovszky és Zsitvay nemzetgyű
lési einökök, gróf KJebelsberg és 
Vass miniszterek, a püspöki kar 
teljes számban, számos képviselő 
és más előkelőségek.

A főúri és kormánykörök dig 
nitáriusainak megjelenésére külö
nösen is rá kell mutatnunk, hogy 
kishitű, szédelgő és zsidó befo
lyás alatt megroppant gerincű 
katholikusok lássák, hogy vallá
sukra büszkék lehetnek és egy 
cseppet sem kell szégyenkezniük 
szertartásainkon résztvenni, mint 
azt különb társadalmi pozíciók
ban levők sem szégyenük.

Az elnöki emelvényen Csernoch 
János biboros-hercegpriniás, grój 
Apponyi Albert és Schioppa Lőrinc 
pápai nuncius foglaltak helyet.

Apponyi Albert gróf megnyitó
jában hangsúlyozta, hogy a katho- 
licizmus kapcsolja össze a nacio
nalizmust az internacionálizmus- 
sal. Utána Schioppa nuncius üd
vözölte a gyűlést. Óriási taps
orkán, éljenzés tört ki, amikor a 
nuncius a bekezdő szavakat ma
gyarul mondotta. Beszédében be
szélt a nemzet feltámadásáról, 
megjegyezvén, hogy nem akar 
irredenta beszédet mondani, ha
nem a feltámadásba vetett Iliié
nek adott csak kifejezést.

Ltopold Antal püspök a fő
kegyúri jog és az interregnum» 
cimü értekezésében azt fejtegette, 
hogy a főkegyúri jognak gya
korlása nem illeti meg a nemze- 

üdvös misszióval jött Ma- 
gyarorszagra, de teljes ala
pos szanálás csak a magyar 
közszellem atalakitasav.il ér
hető el. ez pedig nem a fő
biztos ur feladata, hanem a 
magunké, a mienk. Ébren 
kell tarta i az egész vona
lon a keresztény es magyar 
érzést és go dolatot, mely 
nem alkuszik meg az ellen
séggel és nem udvariaskodik 
álszeméremből.

tét, de senkit sem, csak az apos
toli kiiályt. Ez a katholikus töl- 
fogás. — Fejtegetéseit a gyűlés 
élénk tetszéssel fogadta. Csernoch 
és Apponyi tüntetőén tapsoltak.

KJ.ebelsbcrg Kunó gróf kultusz
miniszter arról beszélt, hogy a 
gazdasági szanálás nem elég, ha
nem szükséges a lelkek, az erköl
csök szanálása is.

Dr. Prohászka Ottokár székes
fehérvári püspök az erkölcsi zül
lésről, az ifjúságnak nemes ideál
jairól tartott előadást.

Délután 3 órakor Csernoch 
hercegprímás százezer főre rugó 
körmenetet vezetett a Bazilikából 
a Vilmos császár-utón és az Al
kotmány utcán át. Este 6 órakor 
a Vigadóban a Katholikus Nép
szövetség tartotta szokásos évi 
rendes diszgyiilését.

A régi országházban a Mária- 
kongregációk tartottak diszgyü- 
lést, melyen püspökatyánk : gróf 
Zichy Gyula elnökölt.

Vasárnapot este 8 órai kezdettel 
a Vigadóban díszhangverseny fe
jezte be, melyen a Palestrina-kórus 
szerepelt. Hétfőn a Szent István 
Társulat dísztermében a Katholi
kus Tanitószövetség tartotta köz
gyűlését, majd 11 óra tájban az 
Örökimádás templomában eucha
risztikus diszgyülés volt Csernoch 
János hercegprímás elnöklésével, 
melyet Szrnrecsányi György egri 
érsek szentmiséje előzött meg.

A Szociális Missziótársulat a 
Központi Kath. Kör fehértermé
ben tartotta közgyűlését dr. Pro
hászka Ottokár 
püspök elnöklete 
Horthy Miklós 
megjelent nejével

Hétfőn délután 
nyilvános gyűlés 

de ugyanakkor meg a Katholikus 

székesfehérvári 
alatt, melyen 

kormányzó is 
együtt 
volt a második 
a Vigadóban 

Zichy János gróf elnöklete alatt.

atalakitasav.il
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Tanáregyesület, a férfi congregá- 
ciók és a Crédó-férfiegyesület, 
este pedig a Keresztényszociálista 
Párt tartottak értekezleteket.

A keddi napot Te Deum-os 
ünnepi szent mise vezette be, 
melyet a belvárosi plébániatem
plomban püspökatyánk: Z/c/zj 
Gyula gróf celebrált.

Délelőtt 10 órakor a Legény
egyesületek elnöki értekezlete 
folyt le a Rottenbiller utcai szék
házban. Ugyanakkora keresztény
szocialisták is értekezletet tartot
tak s a déleiőtt folyamán volt 
az Eucharisztikus Papi Társulat 
díszközgyűlése is a Központi 
Szeminárium dísztermében, vala
mint a Katholikus Nőszövetség 
gyűlése is a Katholikus Kor fe
hértermében, mely utóbbin Glatt- 
felder Gyula csanádi püspök 
mondott hatalmas beszédet.

Délután 4 órakor volt a nagy
gyűlés záróülése, melyen Cser- 
noch hercegprímás kijelentette, 
hogy ilyen impozáns nagygyűlés 
még nem volt. /.

Az É£E tisaujitó 
közgyűlése

Az Ébredő Magyarok Egyesü
letének mohácsi szervezete okt. 
12 én a belvárosi iskola egyik 
termében közgyűlést tartott, mely
nek keretében tisztujitását is meg
etette.

Erős József elnök a gyűlést 
szépszámú közönség jelenlétében 
megnyitván, hivatkozott a pécsi 
csoportnak az emuit nyár folya
mán Mohácsra tett kirándulására, 
melyen a központból Eckhardt 
Tibor és Lendvai István nemzet
gyűlési képviselők is resztvettek. 
Jelzi, hogy az alapszabályok ren
delkezéséhez kepest in'nden cso
port tartozik évenkint október 
végéig tisztújító közgyűlést tar
tani, mely rendelkezés tette köte
lezővé, hogy a tagokat a mai al
kalomra egybehívja. - Ismerteti 
az EME céij it, aztán rámu
tat, hogy a legutóbbi választá
soknál is a Keresztény Városi 
Párt fényes győzelmét az ÉME 
közr> hatasa segítette elő, tehát 
itt is a keresztény és nemzeti 
irányzatnak sikerén dolgozott. 
Ennek az országos érdeknek elő
mozdítására tartja szükségesnek 
felkérni a jelenlevő tagokat, tűz
zék ki maguk elé hazafias cél
nak, hogy minden tag legalább 
egy uj tagot szerezzen az egye
sületnek. (Harsány közbekiáltá
sok : Nem egyet, de tizet!)

Ezután dr. Prakatur Tamás 
szólal fel, méltatja Erős érdemeit. 
Kéri, hogy újból egyhangúlag 
válaszszák meg elnöknek, mire 
szűnni nem akaró éljenzés tört ki.

Erős meghajlik a közóhaj előtt 
s ígéri, hogy ha Erős, erősen 
fogja munkálni azokat a célokat, 
me1 íz EME maga elé tűzött, 

hi állásokra közfelkiál- 
évi vezetőség válasz-

’iványára a közgyü- 
hogy mihelyt a 

Hó Kath. Legeny- 
készen lesznek, 
'a népgyülést 

□készítésével 
nőst meg-

RÁNCA
Párisi levelek.

Irta: JAKAB FERENC
„Szép ánullások szent városa
Párisi . . . Köszöntelek . . .“

Ady. 
t\ „Mohácsi Hírlap* eredeti tárcája.

(Folytatás.)

Egy irodalmi mű mielőtt nap- l 
világra kerülne, itt lesz megbí
rálva, egy zenemű, mielőtt a 
<plebs» hallaná, itt adják elő. 
Halványan belémdereng: ilyen 
lehetett a szellemi élet Perikies 
Athénjében és Rómában Augus- 
tus császát korában.

Természetesen van még egy 
gvenge képviselete a hajdan ha
talmas arisztokráciának is. Ezek 
mind royalisták, van egy örökös 
trónjelöltjük és még a burzsoá
ziától is hozzáférhetetlen, elzárt 
életet élnek. Ezek aztán nem is 
vesznek tudomást az idő roha
násairól és ugy pusztulnak el 
bekonzerváltan mint a régi bú
torok. Számuk és befolyásuk 
egyre fogy s a legutóbbi képvi- j 
sclőváiasztásuknál politikai vezé- j 
rük: León Daudet is megbukott. I 

Ezzel szemben a harmadik tár
sadalmi osztály: a munkásság 
szeles rétegei, a jakobinusok késő 
utódai teljesen nyílt, mondhat
nám utcai életet élnek. Ezek a 
milliós tömegek most is oly hév
vel ragaszkodnak a forradalom 
vívmányaihoz, mint a Bastille le
rombolásakor! vágyteljesedéses 
napokban.

A francia munkásosztályt ta
lán a következő erkölcsi jelzők
kel lehetne jellemezni: a bur
zsoáziával szemben vallástalan, 
illetőleg morális eleiében túlnyo
móan erős a pántheisztikus elem, 
amely f.lujuló pogány ösztönö
ket sejttet. Ez a neopoganizmus 
segítette elő a házassággal szem
beni szabadszerelem erősödését. 
A szabadszcrelem morális és gaz
dasági okairól, valamint ezeknek 
a következményeiről jelen soraim 
bán nem foglalkozom, mert azok 
komolyabb szociális tanulmány 
kereteit igénylik. Jellemző még a 
munkásosztály konzervativizmusa 
és az idegen népekkel szemben 
való nagyarányú dekadencia.

Felületesen tekintve a kis mi- 
dinette vagy grisette igen vallá
sos, szorgalmasan imádkozik, 
vannak neki fétisei, a melyek 
megóvják őt az autóelgázolástói 
és a hosszú ideig tartó férfi nél
küli élettől. De ha közebbről fi
gyeljük a francia nő világát, azt 
találjuk, hogy szemben a bur
zsoázia meggyőződéses katholi- ' 
cizmusával, itt csak puszta meg- I 
szokás minden, s hogy ő épp 
oly buzgalommal imádná esetleg 
Baált is, vagy forgatná a dalai 
láma malom imagépét, mint 
ahogy hisz babonáiban. Sokszor 
csodálkoztam, hogy férhet el a 
* műveit* nyugaton és egy ilyen 
kicsi leánykoponyában ennyi I 
babona.

A dekadencia és a kozervati- I 
vizmus itt együttjáró tünemény, 
amely azonos jellegű az összes I 
latin népeknél. Konzervatív azért j 
a francia munkás, mert minden
áron s görcsösen kapaszkodik 
forradalmi vívmányaiba, nem tö

rődve azzal, hogy azok esetleg 
már régen korszerűtlenek. Ezért 
van ma Franciaországban arány
lag gyengébb szociális reform
élet, mint nálunk.

A faji dekadencia okai pecig 
sokkal mélyebben fekvőbbek, 
semhogy az meggátolható lenne 
a kormánynak ama politikájával, 
hogy friss idegen, főleg szláv 
vérkeveredést idézzenek elő a 
népszaporodás előmozdítására.

*
Történelmi levegő.

Európában Rómán és Athénen 
kívül kétségtelenül Párisnak van a 
legnagyszerűbb történelmi aerája. 
A Lajosok uralkodása, a Napó
leon-! idők, de különösen a nagy 
forradalmi korszak avatják e vá
rost egy óriási múzeummá

A legvéresebb emlékezetű ta
lán valamennyi heiy között a 
Piacé de la Concorde. Ez az 
óriási térség a forradalom vér
zivatarai között a poklot jelen
tette. Akkor igy is nevezték : a 
forradalom tere. Itt történtek a 
híres szeptemberi mészárlások, 
melyet Danton rendezett, amikor 
300 fej gurult a guilottine kosa
rába. Ú; vauidé hurcoltak a jako
binusok a halálra Ítélt szeren
csétlen királyt és később a ki
rálynét is. A restaurátió korában 
Napóleon egyiptomi hadjárata 
folytán egy hatalmas obeiiszk 
került a guilottine helyére. Va
laha egy dicsőségesen uralkodó 
fáraó a Ramses dinasztiából állít
tatta sírja fölé. Most idekerült, 
hogy hirdesse a késő utókornak 
az emberfenevad vérengzéseit. 
Váljon miről suttoghatnak a titok 
zatos hierogliphek ? Talán arról, 
hogy melyik volt kegyetlenebb 
hatalom: a fáraó önkényuralma, 
vagy a demokratizmus, a nép 
tömegőrülete.

A Piacé de la Concorde-ot 
mintegy körülkoszoruzzák Fran
ciaország minden nagyobb váro
sainak a szobrai. Ézek között 
van Strassburg szobra is. Mikor 
az 1870—71 iki német—francia 
háború a franciákra nézve oly 
szerencétlenüi fejeződött be és 
két virágzó tartományát: Elzászt 
és Lotharingiát elvették tőlük a 
németek, a revanche eszméjét igy 
népszerűsítették: a szobrot gyász
lepellel lebontották, talapzatának 
vasajtaját kinyitották s egy örök
mécses! gyújtottak. Két alabárdos 
katona éjjel nappal állandóan ki
vont karddal őrt állt a szobor 
előtt, a melynek lelke, a francia 
géniusz egy atomja elszállt ide
gen hatalom alá. Évenkint itt 
nagyszabású gyászünnepélyeket 
tartottak. így volt ez a világ
háború befejezéséig. A mikor az
tán visszakerült a két tartomány, 
az egész ország diadalmámora 
között leszedték a szoborról a 
gyászlepelt és becsukták ajtaját.

(Folyt, köv.)

Széljegyzetek a kath. 
nagy gyűléshez.

A héten lefolyt katholikus nagy, 
gyűlés a katholicizmus évezredes 
erkölcsi erőinek impozáns meg
nyilatkozása volt. A lobogó zász
lók, égő gyertyák, a pompázó 
egyházi ruhák káprázatos színei 
mögött mi a megalázásban is 
hivő magyarok gyönyörű de
monstrációját láttuk, azt a mély
séges, egybefogó erőt, melyben 
mindenki hivő, erkölcsös és ön
tudatos katholikus akar lenni, j 
forradalmaktól és a népek életét 
feldúló viharoktól szétzilált Euró
pa keletén . . .

Nem csak méreteiben volt 
nagystílű, hanem a szereplő ve
zéregyéniségek lendületes, uj cé
lokat kitűző, hitvalló beszéde is 
feledhetetlenné tette. A kételke
dők meggyőződhettek, hogy a 
a katholicizmus nem a múlté, 
nem a történelemé, hanem hiva
tásánál, erejénél fogva inkább a 
jelené és jövőé, mint valaha. 
Sohasem volt nagyobb szükség 
olyan erőtelepre, mely ezt a fá
radt, blazirt, csalódott emberisé
get hittel, bizalommal, ideálizmus
sal telítse s nagy célok szolgála- 

I tába állítsa.

Nem sok örömünk lehet a po
litikai kereszténységben, amely- 

■ ben a kereszténység a politika 
szolgálójává lesz és a politika 
sarától sem marad megkímélve, 
ellenben égetően szükség van ke
resztény politikára, hogy az egész 
közéletet keresztény szellem emel
je fel és járja át. Amabban a 
kereszténység csak külső szín 
és alkalmas takaró, pedig a ke
reszténység lényege szerint cél
tető* lélek, lelke az egyesnek és 
a társadalomnak.

A katholikus hitvallástól és 
katholikus élettől ne féltsük a 
békét; nem avatkozik más egy
ház tanításába, csak azt a sza
badságot kívánja a maga részére, 
a minek mások is birtokába van
nak, hogy a maga tanítását gáncs 
nélkül alkalmazhassa híveire. A 
békét sohasem a hit veszélyez
teti. Mélyen hivő lelkek tisztelet
tel vannak másnak hasonló mély 
hite iránt akkor is, ha hitvallásu
kat mély szakadék választja is el 
egymástól. A katholikus szeretet 

i mindenkire kiterjeszkedvén, min
denkiben tiszteli a lelkiismeret 
jogát, hogy mindenkor követ
hesse a maga belső meggyőző
dését.

(h. b.)

Tájékoztató árak.
A miniszternőn rendeleté 

értelmében a füszerkereskedők 
tartoznak üzletükben feltűnő 
helyen kifüggeszteni az árakat. 
Kiadóhivatalunk ehhez- ízléses, 
kartonlapon nyomott nyomtat
ványt készített, amely .a fenti 
célra a legalkalmasabb. Kap
ható Fridrich Oszkár könyv
es papirkereskedésében.
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A viharos közgyűlés.
Kavarodás a fogadalmi templom körül. — A 
fogadalmi templom elcsúfítja a Széchenyi-teret.

Szégyelje magát! Maga katholikus? Egy 
jogtudóssal több van Mohácson. — Kimúlt a 

110. paragrafus.
A szerdai közgyűlésre úgy 

tudiuk. hogy a képviselőtestület 
mindkét pártja a békesség és 
szerető megértés jelszavában irt
ait el és azzal az eltökélt szán
dékkal, hogy egymás jogait min
denben a legmesszebb menőleg 
tiszteletben fogja tartani. Hogy 
azonban ez nem igy történt, azért 
a Városi Pártot érje minden 
ódium. Valósággal tombolt a 
temperamentum és az egész 
tárgysorozat a magasra felkor
bácsolt szenvedélyek tarraján 
úszott Igazán csak a mérhetetlen i 
gyülö'et idézheti elő azt a fék
lel, n indulattal telitett tanács
kozási modort és válthatta ki az} 
a hangnemet, a melyen a köz
gyűlés lefolyt.

Éppen a fogadalmi templom 
részere átadandó szükséges föld 
mennyiség és hely kérdése volt 
az a pont, a hol a legtávolabb 
volt a békés megértés.

Templomot akarunk emelni, a 
mely templom nem csak a katho- 
likusok temploma lenne, hanem 
egyszersmind magyar nemzeti 
miiek is, emléke és hirdetője 
annak, hogy mily gyászos ka
tasztrófába döntötte a nemzetet 
az atkos vissszavonás 400 évvel 
ezelőtt És mi, 400 évvel későbbi 
utódok nem okultunk a múlton, 
nem vontuk le a történelem ta
nulságait, haladunk a vissza
vonás tüzén keresztül a teljes 
nugscmmisülés felé.

Nekünk a 150 éves török ura
lom, kuruc-, labancjárás, «őszi 
rózsás megújhodás* és vörös 
rémuralom még mind úgy látszik 
igtn kevés volt.

Oh Istenem! de nagy lehet a 
bűne a magyarnak, hogy ennyi 
megpróbáltatás után is az átkos 
nemzeti gyűlölködés és vissza- i 
vonás sorvasztja ezt a szeren
csétlen nemzetet.

A szakadatlan pártoskodás mel
lett jóleső érzés volt hallani a 
Mohácsi Iparosok Olvasóköre vá
lasztmányának a városi képviselő
testületet a várossá alakulás ál
lmából üdvözlő átiratát, amely
ben keresztényi hittel és meg
győződéssel kéri Isten áldását a 
városi tanács munkájára.

ör. Frey János apátplebános, 
városi képviselőtestületi tag kéri 
a közgyűlést, hogy a gyönyörűen 
™egirt üdvözletét a közgyűlés 
Jegyzőkönyvi köszönettel vegye 
tudomásul.

Az egységes gyermek egész- 
^gügyj társaság egy «Gyermek 

tthon> építésére országos ak- 
ciot indított és leiratban kérte a 
*arost. hogy járuljon hozzá ado- 
I anyával ez emberbaráti mozga-

I ,, Zsigmond református 
, kesz> bizottsági tag gyönyörű 

'bakkal méltatta az akció fon- 
ssagát, mindenki átérezte an

nak a szükségét, hogy az elha
gyatott és beteg magyar gyer
mekekről tényleg gondoskodni 
kell, mert ezzel a gondoskodás
sal egy-egy téglát hordunk a 
jövendő nagy Magyarország újjá
építéséhez. Mi pedig addig le
szünk boldogok, amig gyerme
keink szeretetében versenyezhe
tünk, amig azokért áldozatokat 
hozni tudunk.

A közgyűlés erre a nemzet
mentő akcióra 5 000000 koronát 
meg is szavazott.

Az iparos tanonciskolái bizott
ság mikénti összeállítását Erőss 
József ig.- tanító, képviselőtestületi 
tag indokolta meg és bizottsági 
tagul Afoyrr Ferenc áll. polg. isk. 
h-igazgatót mint elnököt, Márton 
János, Dobszay Mátyás, Papp 
József, Miszlang János és Hoff
mann Gyulát mint tagokat ja
vasolta.

Ezután Lipokatics főjegyző fel
olvasta a főszolgabíró véghatá
rozatát, mely szerint Krosics Já
nos volt bírót és társait teszi 
anyagilag felelőssé azokért a ká
rokért, a melyek a községet a 
háború alatt a helytelen vagyon
kezelés miatt érték.

Dr. Prakatur Tamás szólott 
ehhez a határozathoz hozzá, ki
fejtvén azt, hogy a nevezett köz
ségi birak nem kötelezhetők az 
összegek valorizált értékének meg
fizetésére. A község törlesziéses 
részleteinek késedelmes fizetésé
ről van szó, mely késedelem egy
részt abból származott, hogy a 
községnek nem volt pénze, más
részt az akkori jegyzők mulasz
tása lehet csak. Minthogy az ak
kori birak részétől rosszhiszemű
ség nem forog fenn, indítvá
nyozza, hogy a megállapított kár- 
téritő összeget nem arany-, hanem 
papirkoronában kívánja a köz
gyűlés megfizettetni.

Hozzászólott még dr. Beck, 
mely után a közgyűlés a javas
latot elfogadta.

Mig egyfelől a régi adósságo
kat most fizetik, másfelől kell, 
hogy a régi bűnöket is jóvá- 
tegyék.

A sokat emlegetett és régen 
óhajtott Dunán át építendő vas- 
hid építésének elvben való elha
tározását dr. Frey apát, képviselő 
javasolja; az indokolást nem is 
tartja szükségesnek, mert elég 
indokolás a hídépítés szükséges
ségének az érzete

Dr. Prakatur Tamás is rend
kívül fontosnak tartja a kérdés 
mielőbbi megoldását és pártoló- 
lag szól a tárgyhoz, megjegyez
vén, hogy egy szakavatott egyén 
véleménye szerint a hid kb. 2500 
waggon búzába kerül, ami kb. 
100 milliárd koronának felel meg.

A javaslat elfogadása simán 
ment \olna, ha a város haladásá- 

| nak kerékkötői rögtön akcióba 

nem léptek volna. Dr. Beck csak
hogy huzza-halassza a megoldást 
leadott egy ponton hídról szóló 
vicét, amelyen ő maga is nevetett. 
A közgyűlés úgy határozott, hogy 
az ügyet részleteiben megtárgya
lás végett egy bízott ágnak adja 
ki, amely bizottság aztán jelen
tést tesz a közgyűlésnek A bi
zottságnak tagjai: dr. Frey, dr. 
Prakatur, Schmidt Károly, Márton, 
Varga, Pávkovics, Brand. Báblits, 
Atyinrovics, Vida, Roheim és 
Németh Kálmán képviselőtestü
leti tagok.

Mind ezideig a gyűlés egy-két 
élesebb közbeszólás kivételével a 
rendes mederben haladt, de ki
zökkent nyugodtságából a követ
kező pontnál, a fogadalmi tem
plom és katholikus plébánia ré
szére egy ingyenes telek átenge
dése kérdésénél. Abban, hogy a 
lelket a város e célra átengedje 
elvileg megegyeztek a pártok, de 
a helyre vonatkozolag már nem 
tudtak megállapodni, s a kisebb- | 
ségi párt mindenféleképen meg 
akarja akadályozni azt, hogy az 
építendő templom a Széchenyi- 
terre kerüljön. A zajos és sértő 
szóváltások közepette emelkedett 
szólásra dr. Auber Tivadar, aki 
katholikus létére nem átallotta 
megkockáztatni azt a megjegyzést, 
hogy a templom elcsúfítja a 
Széchenyi-teret. Mire dr. Frey 
magából kikelve k’áltja feléje 
,,Szégyelje magát! Maga katho
likus!?— Tényleg furcsa, hogy 
amikor a más felekezeti képviselő
testű éti tagok részint kifejezetten 
támogatják a javaslatot, részint 
nem ellenzik, akkor egy katho
likus ember tanúsít ilyen meg
botránkoztató magatartást. Szó 
szót követett, amelyet leírni csak 
azéit az egyért volna érdemes, 
hogy lássa a város, mint igyek
szik egy jelentéktelen kisebb
ség terrorizálni azt a többséget, 
amelyet a legdemokatikusabb 
módon a polgárság őszinte el
határozása és megmásíthatatlan 
akarata küidött be a képviselő
testületbe. Szónoklatot szónoklat 
követeit, amelyre benevezed Radó 
képviselő is, aki az isméietlenség 
homályából vagy valahonnan 
a dobozgyári akadályok közül 
egyszerre jog tudósnak tolván 
fel magát vitatkozni kezd dr. Pra- 
katunal. Azonban eredménytele
nül, mert az első fordulónál saját 
fejének hosszával az iramból le
maradt. A kidőlt bajnokot rögtön 
helyettesítette a képviselőtestület 
nestora, Stajevits képviselő, aki 
a 110. §-a való hivatkozással 
semmisnek jelentette ki a kér
désnek elvben való elfogadását. 
Ez a meggyőződése azonban 
tiszavirág életű volt, mert dr. Afar- 
gitai polgármester értésére adta, 
hogy az a bizonyos 110. §■ a 
nagyközség megszűntével egyide 
jüleg kimúlt, ez lehangolta mélyen 
a legöregebb város atyát, mert 
50 éven keresztül ez a § volt az 
a nagy ágyú, amellyel gyakran 
puffogatott.

Végül a képviselőtestület 58 
szóval 8 ellen elfogadta dr. Pra
katur Tamás azon indítványát, 
hogy az építendő fogadalmi tem
plom céljaira a Széchenyi-terbol 
ad 1600 Dől területet a kath. 
hitközségnek; azzal, hogy a hely 
pontos kijelölését a hitközség es 

a város együttes bizottsága fogja 
elvégezni s akkor kerül az ügy 
végleges határozathozatal céljából 
a képviselőtestület elé.

A szenvedélyek hullámai végre 
lecsillapodtak. A Korona szálló 
bérlőjének aziránti kérelmét, hogy 
bérlete 9 évre meghosszabbittas- 
sék, már nyugodtan tárgyalták. 
Dr. Pra&r/tír képviselő rámutatott 
arra, hogy kérelmet a felajánlott 
feltételek mellett elfogadni telje
sen lehetetlen, mert ha ezt meg
tennék, valósággal garázdálkodás 
lenne a város vagyonával. Össze- 
hasonbtásképen felhozza, hogy 
olyan kis községekben, mint 
Kölked és Bar a községi korcs
máért 30—34 q évi búza bért 
fizetnek, képtelenség tehát a mo
hácsi 'Korona* szállót évi 50 q 
bérért odaadni. Ha a nagy
község Csáki szalmájának tekin
tette is a közvagyont, itt az ideje, 
hogy a város véget vessen a régi 
gazdálkodási rendszernek.

A képviselőtestüet elfogadta dr. 
Prakatur azon indítványát, hogy 
ezen ügy tárgyalására egy külön 
bizottság küldessék ki, mely a 
tanácscsal együtt újból vegye fel 
a tárgyalásokat a Korona bérlő
jével s erről záros határidő alatt 
tegyen jelentést.

hogy a fábiánok, a rothensteinok 
lég. getőbb problémája az öntu
datra ébredt keresztény magyar
ság szervezetének : az ÉMÉ nek 
feloszlatása. S mivel a belügymi
niszter a jóváhagyott alapszabáiy- 
lyal működő egyesületet ok nél
kül feloszlatni nem hajlamos, 
Móric, de genere Rothenstein a 
nemzetgyűlésen elárulta, hogy 
miképen gondolja ő a támadást: 
Pia majd a munkások egyszer 
odamennek zárt sorokban, azok 
fogják feloszlatni ...» A naiv 
ember azt hinné, hogy a cionista 
gárdát akarja szembeállítani az 
ébredőkkel, mert hiszen kétség
telen, hogy Lendvaiék sok olyan 
igazságot kénytelenek mondani 
az országrombolókról, a munkás
ság kiszipolyozóiról, melyek ké
nyelmetlenek Buchinger Manóék- 
nak. De az okos Móric, a régi 
recept szerint a szegény, félre
vezetett. az üdvösség szakszerve
zetébe bepofozott szociáldemok
rata munkásságot akarja azok 
ellen uszítani, a kik a keresztény 
magyarság megmentéséért — te
hát a munkásságért is — küzde
nek. íme, ez az ő taktikájuk! 
Magyart magyar ellen lázitani, a 
keresztévy felekezetek között vi
szályt szítani s ha ez sikerül, 
akknr jó üzletet csináltak, mert 
elterelték a figyelmet az ő akna
munkájukról.

Vájjon mikor fog már a szeme 
kinyílni a józan magyar mun
kásságnak ?

Előfizetett már a „Mohácsi
Hírlapra ?“
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Tisztelgések a polgár- 
mesternél.

Dr. Margitai Lajos Mohács 
város első polgármestere már 
befejezte a város átvételét és 
betegségéből felgyógyulva végleg 
elfoglalta hivatalát. Ezt a körül
ményt felhasználta az uj város 
tisztviselőkara és szerdán délben 
Lipokatics János főjegyző veze
tésével üdvözölte a polgármestert, 
aki meghatóban válaszolt a tiszt
viselőknek.

Csütörtökön délelőtt az Ipar
testület küldöttsége, mint az első 
fokú iparhatóság vezetőjénél tisz
telgett a polgármesternél és üd
vözölte őt. A küldöttséget Men- 
czinger József ipartestületi elnök 
vezette és szép szavakkal köszön
tötte az iparosság nevében is.

Dr. Margitai Lajos hosszabb 
beszédben válaszolt az Ipartestület 
küldöttségének hangsúlyozva, 
hogy mindig szem előtt tartotta 
és tartja az iparosság éidekeit, 
akikben a fejlődő város érdemes 
osztályát látja, akikre hiszi, hogy 
munkájában mindig biztosan 
számíthat.

Személyi hírek. Zichy G\ ula 
gróf megyéspüspök Budapestre 
utazott a katholikus nagygyűlésre, 
méh után reszt vett a püspöki 
konferencián s ennek befejezése 
után röv debb tartózkodásra szék
városába Pécsre ment, hóimét 
hosszabb időre Kalocsára utazik.

Jótékonyság A Mohácsi 
Katholikus Legényegylet, — mint 
azt mar egyik múlt szamunkban 
jeleztük — egyesületi hazán nagy
szabású átalakításokat eszközöl. 
Uj termet kapcsol a régihez, uj és 
állandó színpadot épit zsinórpad- 

ssal • es övei. Ennek a
nagyszabású n unkálatnak költsé
geihez Zichy Gyula megyéspüspök 
öt mállóval, a pécsi székeskaptalan 
pedig egy millió koronával járult 
hozza, mely kegyes adományokért 
ez utón is hálás köszönetét szavaz 
az egylet elnöksége. — Bia község 
károsultjai jav.-.ra kiadóhivatalunk
ban adakoztak: K J. nyugdíjas 
vasutas 50 ezer és Köpf Gusztáv 
nyugdíjas tanító 10 ezer koronát, 
mely összegeket a Róm Kath. 
hitközséghez Bia eljuttattuk.

— Adakozás. Loschert Lajos 
magánzó 200 000 koronát adó 
mányozott felerészben a püspök, 
felereszben pedig a zárdatemplom 
harang javára. A nemes lelkű ado
mányért ezúton is köszönet.

— Gyémántmise. Egy istenes 
elet derűs őszi alkonyán szelíd, 
ealambszivü aggastyán szemei te
kintenek hálatadó fohásszal az 
egre. Egy zajtalan le ki munkában 
lepergett elet utolsó feliobbanásá- 
ban is a Te nagyságod, jóságod, 
bölcsességed magasztalása szövő
dik ábitatos psalmusokba végtelen 
nagy Isten ! Halvax József c. apát
plébános november 1-én Beesett, 
a Miasszonyunkról nevezett nő- 
zarda templomában mutatja be az 
Urnák gyémántmiséjét. 75 éves 
odaadó, buzgó, de csendes munka 

az Urnák szőllejeben a végtelen 
isteni kegyelemnek gyémántnál 
fényesebb alkalma az ünneplésre, 
melyen legalább lélekben ott lesz
nek mindazok, kik a jóságos lel .ü 
„Józsi bácsit1" tisztelni es szeretni 
megtanultak. Ad multos annos... I

— A lakás hivatal munkája. 
Ez a sokak áltál méltatlanul szi- 

1 dóit hivatal, me v csendben végzi 
nehéz feladatat, másfél hónap ot t 
34 lakást utalt ki Ha a közönség 
egy részében több megértés, fele
baráti szeretet lenne mennyire 
könnyebb volna a dolguk.

Katholikus sajtónap. Múlt 
vasárnap délelőtt mindkét plébá
nia, a ka’1 olikus sajtó céljaira 
gyűjtést rendezett. A gyűjtés ered
ménye, tekintve, hogy jobbára 
szegényebb k adakoztak, fényes 
nek mondható. A belvárosi plé
bánián 822500 K, a külvárosin 
715600 K, összesen 1538100 ko
rona, melyért halas köszönet a 
nemes lelkű adakozóknak.

Koszorumegváltást kér 
ebben az évben is a közeledő 
Halottak napja alkalmából a Szo- 

1 ciális Missziótársulat. Hervadó 
virágok helyett segítsünk minéi 
többen a közeledő hideg idő be
álltával nyomorban levő szegény 
c-aládainkon, tegyük lehetővé, 
hogy didergő iskolás gyermekeink 
meleg cipőhöz, ruhahoz jussanak, 
hogy zavartalanul tanulhassanak 
A keresztény Magyarország jövő 
jeért hozzuk meg ezt a nem nehéz 
áldozatot. Kérjük az adományokat 
Schmidt Lajosné, ügy vezető al- 
elnökhöz. Elnökség.

— A Leány klub. Van váro
sunknak egy csendben, szerényen, 
de serényen munkálkodó egyesü
lete, a Szociális Missziótársulatnak 
egyik szakosztálya a Leányklub, 
mely Szekula Katinka polgári 

1 iskolai tanárnő vezetese alatt ok
tóber 19-én családias ünnepet ül, 
amenny iben e napon szentelik fel 

I a belvárosi plébániatemplomban 
I díszes zászlaját. Utána pedig az 
' Iparosok Olvasókörében folytató

dik le az ünnepség további prog- 
rammja. Kívánjuk, hogy Mohács 
női fiatalságának ez az e’ite társa- 

I sága nemeslelkü leányaink tovább 
! képzésében es igy varosunk kultur- 
i nívójának emelésében tovább is 

megtartsa magas színvonalát. Gyü
lekezés a polgári iskolánál 1 29 
órakor, szentmise 9 órakor. Mű
sor : 1 Zászlóbeszentelés a bel- 

: városi róm. kath. templomban a 
| 9 órás szén'misén, végzi dr. Frey 
I János apátplébanos ur. Közös szent 
[ áldozás. II Szögbevetési ünnepély 

az atlanti polgári iskola torna- 
I csarnokában délelőtt 11 órakor:

1. Himnusz. 2. Ünnepi beszéd. 
Leszkay Éva missziós nővér. 3. „Li- 

1 sienxi Kis Terézt, mint a leany- 
ifjuság védőszentjé“-t, ismerteti 

1 GelencsérTerez tanítónő. 4. Zászló- 
1 szög beverés. Vezeti Dobszay V., 

ifj. elnöke. 5. A zászlót átadja az 
ifjúságnak dr. Frey János apát
plébános ur. 6 Hüségfogadalom 

1 az ifjúság nevében Pazaurek Erzsi, 
ifjúsági alelnök. 7. Hiszek egy 
Istenben. A zászlószentelesi ünnep 
mindkét részére a szülőket, a 
Missziótársulat tagjait, s az érdek
lődő nagy közönséget mély tiszte
lettel hívja meg ez utón is a leány
klub vezetősége.

— A nöK kongregációjának 
tagjait feikerem, hogy az ájtatos- 
sagi összejövetelre — a leányok 

I hétfőn, az asszonyok kedden — 

szivestcedjenek magukkal hozni a 
„Mária hű leánya1* társulati ima
könyvüket. Dr Frey János apát, 
prézes

— A II. Lajos Muzeum Egye
sület örökös tagja lett 25.000 K 
tagsági díjjal Flesz Lajos. A mú
zeumnak ajándékoztak: Major 
Károly nyílhegyet (Kossuth L. 
utca 74. sz. kertből), Hofner 
Antal Kossuth 5 frtos bankót, 
20 drb különféle papírpénzt, 29 
drb különféle rézpénzt, 2 drb 
római pénzt, törökpénzt és egyip
tomi csattot (mohácsi szőllőhe
gyen egymás mellett), kis keresz
tet, lorettoi omulettet, Árpád 
Ferenc Kossuth 5 frtos bankót.

Halálozás. Koleszár György 
22 éves molnár himesházi lakos 
tüdőgyulladásban hirtelen meg- 

! halt. Az életerős fiatalember hir
telen halála minden ismerősét 
váratlanul érte s általános rész
vétet keltett.

Támadás a belvárosi is
kola ellen. A Mohácsi önkéntes 
Tüzoltóegylet f. hó 12 én délután 
fizetéses és önkéntes tagjainak' be- 

l vonásával nagyobb szabású gya
korlatra vonult ki. A belvárosi 

| iskola tetőzeie ellen volt a táma
dás, melyet az imponáló erővel 

j kivonult vészvonat csakhamar 
I megszállt A tolólétra működésbe 

hozatala, a vizszerzés, a mászó 
osztály precíz működése mind 

1 igazoltak tüzoltóegvletünk teljes 
: akcióképességet. Bánovics József 
! főpatancsnok, mint egy trafalgári 

hős ny ugodtan osztotta parancsait 
s valóban méltónak mulatta magát, 
hogv megkapja a fényes, díszes 
Lohengrinsisakot.

Az „Uj Lap1* érdekében a 
megyéspüspök körlevelet intézett 
az egyházmegye papságához, hogy 
annak a nép körél eni terjesztése

■ érdekében minden lehetőt köves
senek el Tény, hogy az „Uj Lap14 
ma a legolcsóbb, legélénkebben 
szerkesztett néplap, mely tiszta 
katholikus irányával legalkalma
sabb arra, hogy a destruktív szel-

i lemii zsidó sajtó mételyét ellen- 
! súlyozza. Sokat emlegetjük a ka-
■ tolikus sajtó fontosságát, d"* ke

veset teszünk annak létérdekeiben. 
Ha az illetékesek, a községek ve
zető emberei (pap, tanító, jegyző) 
csak egy kis jószándékot tanúsí
tanak e téren, az eredmeny fényes

1 es a belőle kamatozó erkölcsi ha
szon kiszámíthatatlan. Ne felejtsük 
el, hogy a vesztett háború, az 

1 1918. év forradalmi kavarodása, 
| az 1919 iki komniun véres borzal

mai mind mind a destruktív zsidó 
sajtó bűnös ágyából születtek, ha 
élni akar e nemzet fogjon össze 
az ellen, mert az, meg fogja ölni, 
ha nem védekezik ellene

— Határon kivül faj, hatá
ron belül hitfelekezet. A m. 
kir. Curia kimondotta, hogy a 
zsidóság sem nem faj, sem nem 

! nemzetiség, sem pedig társadalmi 
osztály , hanem hitfelekezet. Ezek 
szerint, aki a zsidóság ellen izgat, 
tulajdonképen hitfelekezet elleni 
izgatást követ el. Nem bocsátko
zom a legfelsőbb magyar bíróság 
ítéletének a birálgatásába, csupán 
megjegyzem, hogy ez nem jelent 
annyit, mintha a palesztinai zsidó 
állam nem faji és nemzetiségi ala- 

| pon, hanem kizárólag felekezeti 
alapon alakult volna állammá. Ez 
a törvény tehát nem deklarálja a 
palesztinai államnak a felekezeti 
jellegét. Ugyancsak nem jelenti

ez azt sem, hogy a magya 
szag! zsidók, akik a határon bein 
csak felekezet, külföldön fa'Ö 

; nemzetiség is ne legyenek. Mert 
igy lenne, ugy az ellen legel5sJ* 
is a zsidóság emelne fel vétóját 
de mert ezen döntvény a magvar’ 
országi zsidóság érdekeinek ltej 
vező, tehát nagy bölcsen hallgj. 
Már most az a kérdés, hogyha. 
Rotschild zsidó, aki Franciaorszfo. 
bán faj es nemzetiség, ha Magyar- 
orsz igra jön, ugy a hatar átlép/, 
sénel elveszti e a fajiságát és s 
nemzetiségét es azonnal csak hit 
felekezetté válik-e? Erre vonatko 
zólag is várunk egy belügyminisz. I 
téri határozatot és arra is, amely, j 
lyel csonka Mtmyarors/ág terüie- 
téré a Méhely-féle vérsejt elméle- 
te*, hatályon kivül helyezi Fut 
justicia . . .

— Az erdélyi menekült díj. 
kok pécsi csoportja az Iparosok 

j Olvasókörének fényes termeiben 
november 8-án műsoros estélyt 
rendez. Az erdélyi menekült diákok 

1 Pécsett rendezett hasonló estélyei 
magas színvonaluk révén is ked
ves szórakozási alkalmai voltak 
a pécsieknek, de hazátlanná lett 
véreink anyagi helyzetén lendíteni 
az emberszeretet is, a hazafias 
érzés is kötelezettségünkké teszik 
Akik elszakítva szülőtől, rokontol 
felénk fordítják bérces hazájukat 

. sirató szemeiket, azzal a remény
nyel fordulnak hozzánk, hogy 

: testvérre találnak bennünk Ma- 
' gyarok ! Testvérek 1 Nem szabad 
I nekik bennünk csalódniuk!

— Ez már aztán nem párt
ügy, nemcsak a keresztény párt 
ügye kizárólag, hanem a város 
közönségének közös érdeke, ha 1 

' tiszti orvosi teendőket végző or- 
| vos helyett mi hívjuk fel a város 

figyelmet Mohács varos példátla- 
i nul, vagy ahogy akarjak: példá

san piszkos utcáira, amelyeken s 
piszoktól és szennytői közlekedni 
valósaggal undor. Eltekintve at
tól, hogy sérti az ember esztétikai 
érzékét, de valósággal tenyész- 

I helye is a tüdőbacillusoknak és 
1 igy egészségi szempontból is tart- 
j hatatlan. A belügyminiszter a 43. 

számú közlönyben hívja fel a ha
tóságok figyelmet előzetes védő
intézkedések tételere, hangsúlyoz
ván, hogy minden emberi élet 

i kétszeresen becses hazánk mai 
megcsonkított helyzetében Ugy 
latszik, hogv csak Mohács varos 
tanácsa mér még mindig a regi 
mértékkel. Ezt a tisztogatási kér
dést ugv lehetne megoldani, ha a 
nyolc utcaseprőt nem használnák 
küldönc szolgálatokra, hanem őket 
tényleg mindennap az utcák tisz
tántartására szorítanák. És az ön
töző kocsik ? azok pedig valóság
gal széjjelszáradnak a használat
lanság következteben. Vagy ü" 
Ián már a köztisztaságot is sza- 
naljak ?

— Az M. F. T. R. a Budapest-- 
: Wien kő ott közlekedő személy 

hajó járatokat az előrehaladott 
idényre való tekintettel a foh® 
évadra akként szünteti meg, hogy 
az utolsó járat, Budapestről fa
felé október 20-án, Wienbőllefe-e> 
valamint a Gönyü—Győr közötti 
csatlakozó forgalomban pedig 0 ' 
tóber 23-án indul.

— A közveszélyes sertés. 
Kari János cseledobokai sert^ 
pásztort a községi kan a legelő 
megtámadta, földre teperte, min 
két felsőlábszárát végig hasitot-*
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» ■> '“tlööc'uló sebet ejtett
> s oldali bordán is súlyos 

05 3 \ \-l gvóg\uló sebet ejtett. I 
4he t helyzetéből 12 éves | 1
Szorong3' " . ’ je a fiúnak is I I

n’eSt menekülni, mert a 
íu!'a i elene fordult.

t> Iáit tárgy. A szolgálatotTb porszem f. évi okto- , 
tÓeSltL an a J"kai Nlor u!ca I 

n°levó vámhaz előtt 1 darab 
ökörszarv tokkal, talalt. | 

‘Suulodonosa » m. kir. rend- 
.nv-a^on átveheti.

'ryflBéiJfgárusok ügyeimébe. ! 
pr.>z>ár értesíti « mohácsi ; 

„sokat, miszerint részükre : 
."□nac naponta csak 9 — 10 | 

b^,.ött szolgaltatik ki. miért is 
L‘a ~ feltétlen alkalmazkodjanak. | 
é J A Baross szövetség. Az 

iiL-v a legutóbbi választásnál i 
l ';■/ politikai partnak tolta fel 

ar-ü ez provokálta részünkről | 
a kíméletlen hangot, melyet . 

használtunk s ez okozta a \ arosi , 
Part legteljesebb kudarcai. A ri- 
tuai S OMKE ellen ez a megtorlás 
nieg nem volt elég. Elérkezett az 
i-.i hogy a Baross Szövetség, 
nlint a hazafias es keresztény ipa
rosság erdekképviselete kibontsa 
zászlaját s a mohácsi keresztény 
iparosság egy szálig fog tömörülni 
az ala, mely kitűzte célul a ki
szipolyozó nagy tőkével szemben 
az iparos es kereskedő v ilágot 
ahhoz a célhoz juttatni, melyet 
azok érdeke megkíván, hogy a 
magyar ipar a műit dicsőségének i 
■enyeben tündököljön.

— N GYÓN SZÉP választékú 
alj-, ruha-, costürn-, női és férfi- • 
kabátszövetek, öltöny- és nadrág- ; 
szövetek, elsőrangú francia gyári
mám u flanelt es barchetok érkez
tek VORISEK LAJOS rőfös-, rövid
es divatáru üzletebe, melyeket a 
minőséghez mérten olcsón, ké
nyelmes részletfizetésre is árusít.
- Hangok a múltból. Egy 

regi akta került a kezünkbe, mely 
a hamisítatlan régi nyers hivata
los síi us iskolapéldája. Szól pe
dig emigyen:
BATA M. VÁROS BIKÁJÁTÓL.

TEKINTETES bOLGÁK 
MESTERI HIVATALNAK 

MOHÁTSON.
F. e. 2510 számú hivatalos meg

keresése kaptsán tisztelettel vala- 
szoltatik, hogy Mohátson elhalt 
bizonyos Paksi Zsuzsanna általunk 
Csupán születésére nézve ismer
tetik ide valónak lenr.i különben 
pedig Baranya Megyébe fekvő 
Beremen községbeli illetőségű a 
hova több evekkel ez előtt bizo
nyos Szabó Mihályhoz ment férj
hez, kinek elhaltával Szabó János 
édes gyermeke lépett a gazdasag 
folytatására, — kivel is, miért r 
miért sent ? azt határozottan nem 
mondhatjuk összve nemférhetvén, 
fiat oda hagyva, élelme keresetét 
koldulással gyakorin. Léteznek to
vábbá az elhunytnak két testvé
rei, — kik közzül Paksi János 
helyben, Paksi Sándor pedig a 
Kölkedi Csárdába mint Szolga 
foglalkozik, — mindketten vagyon
talan Naplopók, Csavargó lókötők 
és Akasztófára valók.

Bata, Debember 10-én 858.
HERCEG kis MIHÁLY

Jegyző. biró.

— Ha eltört valamelyik ked- 
Tes ékszere, azt valósággal 
újjá varázsolja PÁNCSITS ék
szerész.

— A pogácsa alkonya. Vet
tük a következő levelet: Tekin
tetes Szerkesztő Ur'. A napokban 
tepertős pogácsát akartam csinálni, 
— mert, hogy a Drágám a leg- 
roppantottabbul szereti a tepertős 
pogácsát, — bementem tehat egy 
Szentháromság utcai hentes üz
letbe s kertem egy fel kiló teper
tőt s képzelje csak, 20 ezer 
rónát fizettettek érte. Már 
megbocsásson ha zaklatom, 
ha a Drágám már annyi év 
előfizeti a becses újságját, i 
szer csak én is kérdezhetek vala
mit. Kérdezem pedig azt, ha egy 
kiló sertéskarmonádli 34 ezer ko
rona, ha egy kiló kisütni 
nyers szalonna 38 ezer 
ha egv kiló 
ezer korona, 
szalonnának 
tepertő csak 
40 ezer korona ? 
kimondta, hogy 
pertő 20 ezer korona, kiesett a 
ridikül a kezemből, de azért fizet
tem, de feltettem magamban, hogy 
megmondom a polgármesterné 
nagyságos asszonynak, ne készít
sen a Drágájának tepeitős pogá 
csát, mig ezen a lehetetlen álla
poton nem segit. Hogy a cirmos 
cicám rúgja meg I Szerkesztő úr
tól meg csak azt kérdem meg, 
hogy ezek a veszeti szabadossá
gok tovább a rendezett tanácsú 
városnál is megmaradnak - Mir 
Akkor alasszolgalja a tepertős po
gácsának !

• ko-
hát 

, de
óta

egy-

való 
k róna, 

kiolvasztott zsir 40 
akkor annak a zsir- 
a mellékterméke, a 

nt m lehet kilónkint 
Mikor a hentes 
egy fel kiló te

Tisztelettel:
Egy háziasszony.

— Tánciskola. Rotmiller és 
leánya oki. táncmesterek nyári 
kőrútjukról ismét ide érkeztek és 
a rendes őszi tánciskolájukat 1. hó 
21-én, kedden megkezdik. Gyer
mek csoport délután fel 5 tői 6-ig 
Felnőttek este 8—10-ig. Köze
lebbit az Iparoskörben. Lakas: 
városi bérház..

- A Mohácsi Iparósok Ol
vasóköre vigalmi bizottsága ha
lás köszönetét tejezi ki azon igen 
tisztelt hölgyeknek es uraknak, a 
kik f. evi október hó 5 én meg
tartott szüreti mulatság alkalmá
val szőllő és gyümölcs adomá
nyozásával a mulatság sikeréhez 
hozzájárulták.

— Okvetlen menjen és 
nézze meg vasárnapon 
STERN TESTVÉREK ki
rakatait! — Újonnan ér
kezett divatcikkek mc 
lyen leszállított árakon!

— Megszűnő hajójáratok. A 
közönség táiékoztatása céljából közöljük! hogy a Wien-Buda- 
pest—Belgrád—Lom—Giurgiu kö
zött közlekedő gyorshajójáratok a 
folyó evben a következő napokon 
szűnnek meg; Utolsó menet Mo
hácsról Giurgiuba október 13 an 
hétfőn, utolsó menet Mohácsró: 
Wienbe október hó 21-en kedden. 
Hasonlóan megszűnnek a Buda- 
pest—Wien közötti postahajójara- 
iok : Budapestről Wienbe f. hó 
21-ével és Wienből Budapestre 
f. hó 24 evei-

— a városi tanács közlésé. 
A városi tanács ezúton is értesíti 
a ladiktulajdonosokat, hogy a be
jelentett ladikok igazolványai el
készültek s azok a m. kir. rév 
kapitányságnál a hivatalos órak 
alatt 10.000 K lefizetése elleneben 

j átveendők. — A Mohács szigeti

darab őster- 
1 darab 100 
50 milliárdos 
kisgazdáktól

földigénylők javára megengedett 
megváltási ügyben a tárgyalások 
befejeztettek. Erről az érdekelt 
mohács-szigeti földiginylők azz.il 
értesittetnek, hogy az eljáró biró 
ezen ügyben elkészített javaslatát 
f. hó 22 en, szerdán délelőtt 9 I 
órakor a városházán nyilvánosan I 
ki fogja hirdetni.

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

— Felhívás Folyó evi október 
hó 4 en Mohácson a vámhivatal 
vagy Király utca tájékán elveszett 
1 darab pénztárca, benne 650.000 
korona készpénz, 1 
melési igazolvány, 
milliárdos es 1 darab 
német pénz és a
1343 1924 1 darab block 115 —
120 ezer koronáról. Felhívom, aki 
ez elveszett tárgy akat megtalálta, 
jelentkezzék a m. kir. államrendőr- 
seg mohácsi kapitányságán. Mo
hács, 1924. évi október hó 13 an. 
Rendőrkapitányság.

Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924 évi okt. hó 10 tői 
1924 okt. hó 17-ig. Születések: 
Koller Ilona Terézia, László Ádám, 
Bárdos Erzsébet, Budzs iklia Lu
kacs, Herber György, Keszthelyi 
Rozália, Bubreg J mos Lukács, 
Kiss Erzsébet, Gyúrok Lukács, 
Tubics G . ula Házasságkötések: 
1. isz’.ó István János es Udri Ka
talin. Hegyi Elek es Városi Ka
róim, Fridrich Adám és Bárányos 
Erzsébet. Ackerm inn Jakab és 
Fridrich Éva. Halálozások : László 
Adam 1 napos, Bogdán 1 erezia 
1 hónapos, Haramza István < 4 
éves, Kis Jánosné 28 eves, Cseli
nácz Mátyás 47 éves, Makai József 
81 éves.

Pécsi Vasutas S. K - Test
vériség S. C. 3:2 (l: 2). Biró : 
Paunz. A Testvériség 2 tartalék
kal, a Vasutas csapat pedig 4 
tartalékkal és 10 emberrel áll fel 
a mérkőzésre. A mérkőzés durva 
és élvezhetetlen mivoltára jellem
ző, hogy Petrin már az 5 percben 
ki lesz állítva. A mérkőzés vége 
felé ugyanezen sors éri Hoffmann 
és Romsics játékosokat is. Az 
egész mérkőzés legszembeötlőbb 
eseménye a »nagy játékosok 
égése<. Hoffmann, Gehringer, 
Nagy alaposan bebizonyítottak, 
hogy igazán komoly ellenféllel 
szemben nem sok vizet zavarnak. 
Romsics, ki piros-fehérből arány
lag gyorsan fekete-fehérré vedlett 
•— habár az uj dressz sokkal 
jobban áll szőke fürtjeihez — 
nem nagy szerencsével viselte uj 
klubjának színeit. Ha igaz a hir, 
hogy profi alapon áll úgy egy 
pár ilyen játék után feltétlenül 
megérdemel egy 50" o*°s fizetés 
csökkentést. A mérkőzés < része 
vasutas fölény jegyében folyt le 
és csak a Vasutas csatársor ab-

solut gólképtelensége mentette 
meg a Testvériség kaput 5—6 
góltól, dacára annak, hogy Pa
zaurek igazán szépen védett. 
A Vasutas csatársor a legnagyobb 
kényelemmel és tetszése szerint 
húzott át Hoffmannon és Hart- 
mannon és rengeteg lövő hely
zetet teremtett, melyeket azonban 
nem tudott kihasználni. A Vasutas 
kapus a Romsics által lőtt gólon 
és a saját maga által beütött 
labdán kivül csak egy-két lövést 
kapott. A biró hihetetlen phleg- 
mája és nemtörődömsége volt az 
oka, hogy a mérkőzés a végére 
teljesen elfajult. Ilyen bíráskodás 
nagyon sokat árt a sportnak.

*
.4 Pécsi S. C. birkózó gárdája 

szombaton, f. hó 18 án este az 
arénában mutatkozik be a mo
hácsi publikumnak. A birkózó
verseny iránt nagy az érdeklődés. 
Ugyancsak a P. S. C csapata 
játszik vasárnap 3 órakor a Test
vériség csapatával barátságos 
futball-mérkőzést.

Furcsaságok.
Rendőri bejelentő lap. Szabalv- 

tal.m hajtáss il vádolt Kohn Ármin 
. . . . i lakosról a bejelentő lap 
az; mondja : Kohn Ármin 48 éves, 
nős, izraelita vaTiasu, marhakeres- 
kedö Jegyzet: Személy..zonossi- 
gat marhalevéllel igazolta.

A bírósági tárgyalásra Buturacz 
Máté egy vastag husánggal lep be.

— Biró: Figyelmeztetem a vád
lottat, hogv ide bottal belépni nem 
szabad. Hogy is ne! Mi szükség 
itt erre az emelőrudra ! ?

— Alássan megkerem a biró 
urat, az idézésemben az volt, 
hogv : Kellő védelemről gondos
kodjék.

A Kozenbergne kérdi ejjel az 
urat:

— Miért nem alszol, éjfél el
múlt es meg mindig nyugtalanul 
hánykolód - ’, talán valami bajod 
van ?

— Bosszant, hogy abba az 
utolsó liter búrba, a mellyel töb
bet irtain fel a Kocsis Ferkó ro
vására, mint a mennvit megivott, 
elfelejtettem vizet önteni.

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

Laptula)donos és kiadó : 

FRIDRICH OSZKÁR

Bútor olcso és jó!
Tömör hálószoba bútor szilfából 
magas, fényezett, betétes 5,250 000 

koronáért

Fóliák József 
butorgyárosnál BAJA, Kossuth-utca 

23. kapható.
Ugyanitt asztalos segédek fel

vétetnek.

Italéi a
Fürdö-utca 860. számú ház 

eladó.

Özv. Bállá Lajosné.
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NYÍLT TÉR.
(Ar e rovathan foglalókért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség.)

Nyílt levél
BACH urnák

Raciiőttős.
Több oldalról vett értesülés 

szerint ön azt a hamis hirt ter
jeszti, hogy a raktáramon levő 
hangszercikkeket ön gyártja s 
ezzel az én üzleti forgalmamnak 
kárára van. Igy azt is állította, 
hogy a tavasz folyamán a szaj- 
kiaknak szállított nagybőgőt ön 
készítette. Az ön kontár gyárt
mányait a lomtárból elő fogom 
szedni és kiállítást rendezek be
lőlük, hogy lássa a közönség a 
kremonai nagy hegedűs produk
tumait, de az ellen tiltakozom, 
hogy az én tisztességben több 
évtizedet ért üzletem jóhirnevét 
a ráctőttősi sem nem tislér, sem 
nem szobrász rontsa s az én ne
vemmel csináljon magának rek
lámot, mert különben üzletrontás 
címén bírósági eljárást teszek 
folyamatba.

Mohács, 1924 október 15-én.

Molnár János József.

Válasz múlt heti 
nyilttére.

Köszönöm a szívességet én 
nem tartozom a világon senkinek 
sem, ha Polgár Ferenc úrnak 
szüksége van egy pár millió ko
ronára én kiadom neki kamatra. 
Szégyelje magát, azért, hogy a

14 éves kis fiát a háztól elzavarta, 
mert kevés búzája termett az 
idén s igy a gyerek számára 
nincs kenyér. Szégyeld magad 
Polgár Ferenc úr már 8 felesé
ged volt, de Pap Judinak ez volt 
az első és utolsó ura

Pap Judi.
NYILATKOZAT.

Harsányi János és neje Kovács 
Éva kölkedi lakosokkal szemben 
illetlen és sértő magatartást tanú
sítottam és róluk valótlan dolgo
kat hireszteitem.

Ezen ténykedésemet őszintén 
sajnálom és tőlük ezennel bocsá
natot kérek.

Mohács, 1924 október hó 15.
JÉGEL GYÖRGY

cipfszmester kölkedi lakás.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik forrón sze

retett gyermekünk, testvér és 
rokon

Koleszár György
elhunyta alkalmával részvétük 
nyilvánításával, a temetésen való 
részvételükkel fájdalmunkat eny- 

-■ hiteni igyekeztek, hálás köszö- W
netet mondunk

Mohács, 1924 október hó 17.

A gyászoló család. I
Bernáthegyi 4 éves
FAJKUTYA

eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Nagy megtakarítást jelentő, irodai cikk! ,

Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében, MOHÁCS.
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Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevételről 
:: kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében Mohács, Kardos Kálmán-u. 148.
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A n érdemű közönség 
. .ses tudomására adom, 
hn7v állandóan raktáron 
mindennemű tartok 

szórmeárut 
KABÁT béléseknek, gal- 
|ér boa és sapka félék
hez amelyek elkészítését is 
vállalom. Ezen kívül férfi 
é< gyermek kalap és sap- 
iták nagy választékban ná
lam kaphatók.

Becses partfogast kér

HASEHAUER ÁDÁM
UTÓDA 

fitfi Sasvári Keresztélyné 
MOHÁCS, Király-atca

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

zását és gepalapozást.
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni.

Teljes tisztelettel

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

Értesítés.
Értesíteni a n é. közönségét, 

hogy újonnan berendezett 

malmomban 
az őrlest újra megkezdtem és 
mindennemű gabona őrlését azon
kívül daralast — paraszt, szita es 
hengerőriést vállalok

A tisztelt közönség nagvbecsíi 
partfogasat kei ve vagyok 

kiváló tisztelettel
Tompíts Mátyás

Jennyei malom tulajdonosa.
00 °rt° °n° 0 O 0 © O O O O O O O O O O O O O O

Vasárnap délután 
azaz október 19-én 

csak A U B E R gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak AUBER 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

Középfinom, finomabb és
minőségű

legfinomabb

kivitelben kaphatok:
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KFoghúzások, fogtömések, 
platin-, aranykoronák és 
hidak, egyes fogak és tel
jes fogso ok jutányos árak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA
'opsnii mLerraében és laboraior Diósban 

MOHÁCS, Felső ínna-sor 478. sz. sarok.

Vidékiek azonnal kielégittetnek.

ABONYI és BARTA cégnél.
SAPKARAKTÁR. EALAPRAKTÁR.
3L-" —-------------ie

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

Telefon 38. Hoffmann ház.

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a n. é. közön

ség b. tudomására hozni, hogy 
f ho 18-an Kardos Kálmán utca 
Toth-fele vendéglő épületében 

mészáros ÉS hentes 
üzletet nyitok. Hol állandóan 
friss marha-, borjú- és sertés
hús, valamint különféle hideg 
felvágott kapható.

Magamat a n. é. közönség 
‘zives pártfogásába ajánlom, 

hazafias tisztelettel

Péter János
mészáros és hentes.

Házeladás.
■etofi-utca 1260. sz. ARNOLD 
ele ház szabad kézből eladó.

ELADÁS.
(^"ÁR-MALOM hengerre 
{ perelve házzal 360 Q-öl 
Rulettel szabad kézből eladó, 
bővebbet

Dittrich János
Cseledoboka.

(Minden e szakmába vágó szállítási 
legjutány jflabban és legpontosabban 

eszközöl.

Kályhák, takaréktüzhelyek 
vasbutorok 

óriási választékban
Kramer Antal Fiai-nál.

aranyvégü szopóka nélküli 
hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében 
városházával szemben.

I
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A iíELTZER drogéria 
tavaszi cikkei:

■ ..rx-féle szalma talap 
lakk, fényes es

LinóleumMARX fele Borostyán 
Zománc

Marx-féle zomanclakk 
konyha es kerti bútorokra, f 
Padló (parkett) tenyesito es < 

padlóbeeresztö paszta. Z 
Gyógyeognac, likőrök és likőr- V 

eszenciák.

Reklám árak! Telefon 128. j

matt

padló
lakk

Legolcsóbb bevásárlási fonás!
Ói-íúmí valasztékt

I Molnár Béla
divat áru házában

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

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

fizetéssel felvétetik

Férfiszabó munkásokat nöi- 
szabó munkára, varrónőket és 
tanuló lányokat, kalapvarrás
hoz tanuló lányokat felvesz

VARGA LAJOS
női divatterme.

Szolid
1 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 fiú TA.XONC- 

NAK felvétetik,

Czigler József
Telefon 109. szám.

Riha dűlőben
5910 négyszögöl szántó eladó. 

Cim:
Zsuzsits tőzsdében.



8 MOHÁCSI HÍRLAP

Piaci árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 400 000 K 
Zab .... 280.000 K 
Rozs .... 350 000 K
Tengeri morzsolt uj 200 000 K 
Árpa uj . . . 330.000 K 
Bab .... 500 000 K 

Gyermektelen házaspár 
ajánlkozik pusztára a férj külső 
könnyebb munkára, neje ki a 
gazdaság és kertészet minden 
ágában jártas gazdaasszonynak.

Cim

Halmos Antal
Gőzhajó-utca 1038.

Eladó
egy uj 38 kg. tengelyes festett 
igás kocsi, valamint egy uj féde- 

res bőrülés eladó.

Frey János
Tomory utca 232. sz.

Ilii %eEa<lá«<i.
Barát utca 320. sz. ház 

szabad kézből eladó.
Tnbics Matyásné. 

Üzlet és műhely áthelyezés 
Az Omnia mozgószinliáz épü

letében volt üzletemet és műhe
lyemet áthelyeztem 
Felsö-Dunasor volt Kovács-féle 
vendéglő helyiségeibe. Továbbra 
is vállalom vaskapuk, vasrá
csok, vasablakok, vasajtók stb. 
és uj épületek felvasalását.

A n. é. közönség szives párt
fogását továbbra is kérve 

teljes tisztelettel

MAUSER JÓZSEF 
épület és mülakatos. 

lancncok felvétetnek.

Két magyar hold 
a réten (fele szántó, fele 
kaszáló) eladó.
Bővebbet

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében.

Két darab egyéves 

félango! sertés 
eladó.

teljesen 
kézből 

fizetési

1924. október 19

H ÁZ
feltételek mellen í-’

Zsuzsit. pét(
Árok in

SCHNELL JÁNOS
főszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MolláCS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

Az összes bel- és külföldi 
áru- és értéktőzsdék hi
vatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsé
kelt díjazás mellett a leg- 
jutányosabban szolgáltat a 
Magyar Távirati Iroda köz

gazdasági kirendeltsége.
Telefon: 133.

—————----- -
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ÖZV SZÍVÓS ANTALNE
órás, ékszerész és lát« zerész
MöháCS, Király-utca 195. sr.>

ftirdennenü arany, ezüst és duoble 
áruk, szabályozott zsebórák. 

SZILVI ÍV l'IGKIt, 
orrcstpteiök, bormérők, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok. 
Arany, ezüst beváltása napi árén.

9 9 9 • • • • • • • • • • •
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VORISEK LAJOS
DIVATÁRU HÁZA

ÍO O H A C S.TELEFON 127. TELEFON 127.

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

barchet újdonságok.

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

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék!
Olcsó szabott árak!

Elsőn adu minőség!
Részletfizetésre is!

• • K . • M • . • ,
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RÉSZLETFIZETÉSRE 
újból kaphatók a 

SINGER VARRÓGÉPEK 
SIKGtR CG VARRÓGÉP PÉSZV.TÁRS

bizományi lerakató IWohácson: 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

A

UHL FERENC
KENDER-, LEN- ÉS JUTAGYÁRTMÁNYOK ÁRU ÜZLETE 

fr< O H Á C S, 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.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

LEGSZEBB 
LEGTARTÓSABB 

legolcsóbb
HARISNYÁK, KEZTYÜK, 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIk' 

KEK, RÖVIDÁRUK 
SZABÓKELLÉK

KÁUFMANN és STERNI
CÉGNÉL

tblf. 38. HOFFMANN-HÁZ w /

H ÁZ
a Kossuth Lajos utcában ej 
ugyanott 50 heetó BOR eladc 

id- Szekeres Sándor,

MBLTZER EMI? 
drogéria az Arany kereszihtz 
MOHÁCS. Telefon 128.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplóje, májfoltja eltűnik, haa 
CLE0PATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát 
Raktáron vannak toviobá: 

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek es 

szappanok.

Dns raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

Kiváló jo bor, most, tej e6 szesiBériÜ
_ _ állandó raitár._ _ _ _ _ _ _ _

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és 

Budapest, Kossuth Lajos u. 1‘ 
Továbbá a világhírű

Zeiss Puíiktál 
szemüvegek és orrcsiptetókb _ 
állandó raktár, amelyek pont ’ 
orvosi rendelésnek is megfejelne11 
Óra, ékszer és optikai műnk*1 | 

saját műhelyemben pontosa® 
____________készítek. _  
Jegygyűrűt, keresztelő es DEBzejáDdé^C''1, 

nagy választék


