
Amióta Mohács fejlődése 
lendületet vett, azóta a köz- 
ohajban szerepel egy dunai 
híd építése. Minden válasz
táskor megígértek a képvi- 
selőjelöltek és minden vá
lasztás után — megfeledkez
tek róla.

Mohács lakosságának lég- ■ 
nagyobb részét kitevő föld- 
müvesség oly égető problé
mája: a hídépítés mar gúny ■ 
tárgya lett a megvalósítás ; 
helyett és a kemény telek | 
idején beköszöntő jéghidat j 
elnevezték a képviselők híd- , 
jónak . . .

De ép oly joggal nevez
hettük volna az ígéretek és j 
sóhajok hídjának is és ne
vezhettük volna magyar nem
törődömségnek és tunyaság
nak is, hogy ezt az első
rangú létkérdést, mezőgazda- 
sagunk és varosunk fejlődé
sének ezt az

alapkövét, eddig még 
soha egyetlen egy kép- ■ 
viselő, egyetlen egy 
párt, egyetlen egy köz- \ 
életi tényező komolyan 

nem vette!
A Keresztény Városi Part 

elnökének: dr. Frey János
nak a legutóbbi közgyűlésén 
tett indítványát a dunai hid 
megépítésére az első komoly 
lépésnek tartjuk a megvaló
sítás felé. Ez a párt a munka 
programmjavai, Mohács köz- j 
életi problémáinak megvaló
sításával lépett a választó
közönség elé és, hogy meny
nyire komolyan akarja azt a 
mit igért. bizonyítja az a 
körülmény, hogy már a har
madik közgyűlésen bizottság 
elé került a legfontosabb, a 
legelső sorban elintézendő 
ögy: a hídépítés.

A megvalósítás elé nehéz 
akadályok gördülnek. Egy 
szanálásra, vergődésre Ítélt 
ország fejlődni akaró, de sok
sok gonddal küzdő, legfiata

labb városa nagy terhet vesz 
magára ezzel az ügvgyel, 

de a megvalósítókat 
áldani fogják még a 
késő unokák is, mert 
a híddal megmérhe
tetlen gazdasági elő
nyökhöz jut a varos 
közönsége, különösen a 

földműves gazdak.
E hasábokon mar sokszor 

megvilágítottuk nemcsak azt, 
hogy a hidat igenis lehet 
megépíteni, de rámutattunk, 
hogy Mohács közönsége a 
legmesszemenőbb áldozatra is 
hajlandó ennek meg\ aiósitása 
érdekében. Amit pedig a pol
gárság igy akar, ahhoz nem 
kell más, minthogy azok, a 
kik bizalmából ma a varos 
ügveit vezetik, munkával, 
kedvvel fogjanak hozzá és 
akkor nemsokára mar a mun
ka zaja fog a Du:.a felett 
uralkodni és megépül a rég 
óhajtott, a reg vart hid.

Mi bízunk abban, hogy a 
Keresztény Városi Part meg
fogja valósítani azt, amit 
igért. Mi bízunk abban, hogy 
az ügyet nem azért tették át 
a bizottsághoz, hogy ezzel 
eltemessék.

Hitünk annal erősebb, mert 
a párt vezetősége és tagjai is 
tudjak, hogy ez az ügy nem
csak pártügy. de egyben oly 
kérdés, a melynek megol
dása megerősíti a hitet a he- 
reszténv eszmék hirdetőiben, 
jelent egy’ uj életet Mohács 
városnak és jelenti közéle
tünk megújhodását a keresz
tény eszmékben.

Ezt az ügyet és vele az 
egész programmot, a melyet 
a keresztény párt a választá
sok előtt igért, nem szabad el- 
posványositani, ennek minden 
nehézségeken keresztül meg 
kell valósulnia és akkor a ke
resztény tömegeket semmi sem 
tántorítja el többé attól az esz
métől, amelyet oly szépnek és 
egyedül életrevalónak tart.

Liberális óhajok és sóhajok . . .
Liberális, szabadkőmives lapok, 

szociáldemokrata szónokok azzal | 
szeretnék a keresztény tábor egy
ségét megbontani, az erőket tét- j 
lenségre kárhoztatni, hogy min- . 
den mozgolódásunkat, minden 
életnyilvánulásunkat békebontás
nak, felekezeti villongásnak és tü
relmetlenségnek bélyegzik. Una
lomig halljuk azt a meglepően 
intelligens érvet, hogy a kérész- 1 
tényseg a szeretet vallásának hir
deti magát, a szeretet pedig ki
zárja a harcot s ezzel a népszerű 
ostobasággal még tapsot is vál
tanak ki. Nemcsak a Szamuelli, 
meg a Kún Béla lapja hirdeti ezt 
az «igazi» keresztenységet, ha
nem a helybeli Dail Mail hit
tudósa is ugyanezt a felfogást 
visszhangozza: «... Jézus Krisz
tus nem háborút, hanem békét 
és szeretetet hirdetett és tanított... 
Az-e a jó keresztény, aki Jézus 
Krisztus tanítása ellenére s pap lé
tére a beke és szeretet helyett har
cot hirdet és harcokat rendez, po
litizál és gyülölséget támaszt!..» 
Ugyanezen «keresztény* laptár
sunk még azt is kifogásolja, hogy 
a templomban kritizálni merészel
jük a liberális nemzetgyilkos la
pokat (miért fáj ez a Dunavidék- 
nek? tán magára vette az éles 
kritikát?) s utasításokat ad, hogy 
a templomban mit szabad s mit 
nem szabad mondani.

Eltekintve attól, hogy az ízlés
telenség netovábbja az. ha a más- 
vallásuak, vagy máskép gondol
kozók egyáltalán bele mernek 
szólni mások vallási és egyházi 
ügyeibe, magának a vádnak meg
fogalmazása mutatja, hogy a hí
vatlan prókátorok nincsenek tisz
tában a keresztény hitbuzgalmi 
és egyházi élet alapjával.

Harcos keresztény
séget akarunk!

Azzal rohanni ki a keresztény 
szervezkedés ellen, hogy ez har
cos katholicizmus, holott a ke
reszténység a szeretet vallása, 
egyáltalán nem lehet, mert ez 
milvánvaló ferdítés, a melynek 
nem ülhet fel egyetlen józan íte- 
letü ember sem. A katholicizmus 
sohasem hirdette azt a szeretetet, 
amely csak jámbor, csak beke- 
türő, csak szelíd és csak együgyű.

A katholcizmus az első pilla
nattól fogva tudta, hogy a szere
tet nemcsak jámbor és együgyű, 
hanem fönséges és rettentő is. 
Fönséges is, mint a Golgotha,

rettentő, mint a Kálvária, hatal
mas, mint a Krisztus, aki korbács
csal veri ki a kufárokat az Isten 
házából.

Igenis, a kereszténység nem a 
sekrestyében meghúzódó áhitat- 
gyakorlat, hanem az egész embert 
Jelkaroló világnézet s épen azért 
mindenütt érvényesülést keres, a 
hol emberi élet jön felszínre az 
erkölcs, a jog, az igazság, a tör
vény szempontjából.

• Az evangélium harcot jelent 
s örök törekvést minden jó 
után; az evangélium újjászü
letéssel s uj emberrel kezdi ; 
tüzet hozott s azzal langba 
akarja borítani a világot s 
kardot hozott s azzal ki akarja 
irtani a rosszat, a burjánt, 
mely békében nó nagyra. Az 
evangélium több életre s jobb 
életre akarja segíteni az em
bert, azt az embert, aki nem 
lazzaróninak, hanem Isten
országa polgárának készül. lé
hát az evangélium törekvést 
mond és versenyt . . ■ Azért 
semmi sincs oly távol tóle, 
mint az a félreértett s meg 
nem értett békesség, mely ölhe
tett kezekkel néz az égrej mely 
a küzdelmet és a munkát az 
Istenre bízza, maga pedig nem 
avatkozik bele a világ konflik
tusaiba, hanem pihen. Az igazi 
kereszténység az ilyen békessé
get sohasem tartaná angyali 
éneknek, hanem azt gondolná, 
hogy ezt legfölebb a holdvilág 
énekelhette Mohamednek s az 
ő hü muzulmánjainak. Kará- 
csonvkor a békességet az an
gyalok a *Virtutes», *Princi- 
patus et «Potestates*, vagyis 
az «Erők* s a iHatalmassá
gok* énekelték, következőleg az 
csak az erők S'a hatalmak bé
kéjének szózata lehet.. . Cse- 
lekvés, munka, erőfeszítés, harc: 
ez a mi világunk; ezeknek mo
tívumával vagyunk mi beoltva. 
Isten oltotta belénk ezek inge
reit s azt akarta ezzel, hogy 
akcióba állítsanak s folytonos 
haladásra s fejlődésre kenysze- 
ritsenek. A békesség nem a 
tétlenségben, a nyugalomban, 
hanem az erők harmóniájá
ban fog állani > (Prohászkaj

Ölhetett kezekkel nézzük-e 
a liberálizmus törtetését? . . .

A katholicizmus az első pilla
nattól fogva tudta, hogy a sze- 

i retet nemcsak béke, hanem harc, 
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nemcsak szunyaelás, tunyaság, tét
lenség, hanem mindért erők leg
nagyobb megfeszítése. A liberáli
sok, szociá demokraták, no meg 
a Dunavidék azt szeretnék, ha a 
katholicizmus azt a tétlen, jámbor, 
nyugtonülő szeretetet kultiválná, 
melyeket az európai hitetlenek 
annyira bámulnak a buddhizmus
ban, hogy már a buddhizmust is 
ki szeretnék játszani a keresztény
ség ellen. Azt szeretnék, ha a ke
resztény parancsnak csak első fe
lét teljesítené, amelyik azt mondja, 
hogy: imádkozzál! S ezt a pa
rancsot ők úgy egészítenék ki: 
Imádkozzál s ne dolgozzál!

Ilyen csak imádkozó, csak tem
plomban ülő vallás ellen semmi 
kifogásuk sem volna a szabad- 
kőmiveseknek. Ez gyönyörű fel
osztása volna a világnak. Ok, a 
liberálisok, a szabadkőmivesek, 
szociáldemokraták volnának azok, 
akik dolgoznak, de nem imádkoz
nak s a katholikusok lehetnének 
azok, akik imádkoznak, de nem 
dolgoznak.

A bökkenő azonban az, hogy 
a katholicizmus sohsem \ olt ilyen 
megalkuvásokra kapható. Kitar
tott az evangélium mellett akkor 
is, mikor még a liberalizmus és 
szabadkőmivesség nem is volt a 
világon. Nem elégedett meg a 
puszta imádsággal és nem elége
dett meg a puszta cselekvéssel. 
Neki megszentelt munka ke1 lett 
az első pillanattól fogva. A sze
retetet sem érezte soha gyenge
ségnek, hanem mindig is erőnek, 
meg pedig a legnagyobb erőnek. 
Hiába olvassák rá a szabadr.őmi- 
vesek a maguk magyaiázat.u, az 
Egyház majdnem kétezer év óta 
sohasem fogadott el más magya
rázatot, mint a magáét, mert hi
szen akkor minden században, 
sőt minden harminc esztendőben 
meg kehett volna változnia és a 
sokféle igazság közölt elvesztette 
volna az — igazságot.

Harcolunk a hazugság 
és mételyhintés eilen.

A katholicizmus eéija nem a 
verekedés az ellenféllel, hanem 
a lelkek megmentése. Mi a békét 
akarjuk. Elsősorban az Isten iránt 
való szeret -let akarjuk ápolni s 
a szeretetet mindenki iránt, azok 
iránt is, akik gyűlölnek bennün
ket, akik ócsárolják kegyeletünk 
legszentebb tárgyait, de a szere
tet nem a megpuhuld st, a meg- 
juhászodást jelenti. E szeretet 
mellett legyünk erősek és bátrak. 
Szent Ágoston szavai szerint : 
'üldözzétek és tegyétek tönkre, 
ha lehet, a tévelyeket, de szeres 
sétek a tévelygőket.»

Gyűlöljük és üldözzük a hazug
ságot. rágalmat és tévedést, mely 
harcra kényszerit, mert állandóan 
megismétli ellenünk támadásait. 
A keresztény szeretet nem jelent 
bárgyuságot, sem be hód olást a 
népbutitás előtt.

Tehát harcos egyház vagyunk 
s ebben nincs titkolni valónk. 
Harcolunk a hazugság és métely
hintés, a szabadgondolatos nép- 
bolonditás és tudatlanság, a szo
ciáldemokrata gyülület és izgatás 
egé^z satánhada és páholyőrjön
gése ellen. De a mi harcunk 
végső célja mindig az embersze
retet, a felvilágosítás és a lelkek 
igaz, háborítatlan krisztusi békéje.

(hbj

Párisi levelek.
Irta: JAKAB FERENC.

,,Szép ámulások szent városa
Párisi . . . Köszöntelek . . .“ 

Ady.
A „Mohácsi Hírlap* eredeti tárcája.

(Folytatás

A mi rikoltozó, szalmaláng ir
redentizmusunk helyett tanulhat
nánk e nagy néptől csendes, fáj
dalmas, visszazokogó gyászt es 
talaj alatt bujkáló lidérclángot, 
mely több évtized múlva is ha 
kell tüzet fogjon.

A Notre Dame templom pin
céiből nyílik egy alagút, mely a 
Szajna alatt átvezet egy kis ro
zoga kis kápolnába. Titkos útja 
volt ez a papoknak a forradalom 
üldözései alatt. Mikor a jakobi
nusok fölfedezték ezt, tömegesen 
hozták át a papokat és apácákat. 
A kis kápolnából pedig siralom
ház lett. Ez előtt van egy vas
ketrec a földbe erősiive. Robes- 
pierre vádjai folytan Darvon ide 
került és ebbői a ketrecből kel
lett néznie, hogy viszik vérpadra i 
a saját foglyait és legutoljára ön
magát is. De Danton átka be
teljesült és Robespierre később i 
ugyanebből a ketrecből számolta 
utolsó perceit a vérpadig.

Az operától nincs messze az 
a görög stílusú, dóm oszlopzatu 
templom : a Madeleine. Mikor a 
forradalmi őrület a fejetetején 
táncolt, a templomok oltárait le
romboltak, a papokat kivégezték, 
akkor egy meztelenre vetkőzte- 
tett színésznőt állítottak az oltár 
helyébe és az őrjöngő tömeg le
borulva imádta őt mint az Éva i 
és a Szépség istennőjét. Ennek 
a templomnak oitárán most sem ; 
Krisztus kép van, hanem fehér 
márványba faragott Mária.

.4 névtelen hős sirja.

Páris Iobogódis7ben úszott, 
milliós tömegek hömpölyögtek 
az utcákon. Várták az angol 
trónörököst, a walesi herceget. 
A tömeg mint egy áradt tenger, 
az Arc de Triompf oszlopivei 
felé tartott a névtelen hős sírjá
hoz. A walesi herceg, Nagybrit- 
tania jövendő ura fogja a hős 
sirját megkoszorúzni. A Paradi
csomi mezők útja (avenue des 
Champs Elysées), ahol az autók 
ezreinek szüntelen láncolata köz
lekedik, teljesen el van zárva. 
Autók helyett most katonák vo
nulnak fel végtelen sorokban. A 
francia nemzet bemutatja az an
gol trónörökösnek haderejét. 
Elől az anyaország különböző 
fegyvernem osztagai, utána a gyar
mati csapatok: marokkói, szu- 
dáni arab, délafrikai néger és 
indokínai sárga katonák századai 
a maguk különleges zenekaruk
kal. A seregek vége a Concorde- 
téren, a Tuilleriák kertjén keresz
tül a Louvre kapuiban vész el. 
A néptömeg lármázva tolakodik 
előre. A levegőben pár aeroplán 
virágokat és koszorút dobál a 
diadaloszlop lábai elé. Az égen

és vége.)

széles füstirással repülik ki a 
gépmadara:; a francia mámor fo
galmát : Gloire!

Egv ágvulövés s az egész 
mozgó milliós tömeg megáll, 
megdermed s a kalapot kézben 
tartva megnémul. Egy katonaló 
nyerítését hallani messziről a 
nagy csendben. E két perces ha
lálos csenddel ünnepli a francia 
nemzet névtelen hősének tiszte
letét, amikor a walesi herceg a 
sírjára teszi a kosznrut.

1922. év karácsony másnapján 
láttam először a párisi névtelen 
hős sirját. Jól visszaemlékszem. 
A gigászi arányú diadalkapu íve
lése alatt a középen egy már
ványkocka a következő felírással:

lei repose un sol
dat franyais mórt 

pour la Patrie.

(Itt nyugszik egy francia ka
tona, ki meghalt a hazáért.)

Ennyi az < gész. Semmi póz, 
semmi nagyképűség. Fölötte egy 
elektromos tüz-fáklya, melyből 
sohasem alszik ki a láng. Körü
lötte nagy körben csokorba és 
koszorúba kötött élővirágok 
özöne. Ezek a virágok sohasem 
hervadnak el a síron, mert tár
sadalmi egyesületek és iskolás 
gyermekek testületileg télen- 
nyáron gondoskodnak friss élő
virágokról.

Körülötte arra járó emberek 
álldogálnak födetlen fővel, ki-ki 
egy-egy szál virággal tetézve a 
többit. Az égő örökláng előtt áll 
egy gyászruhába öltözött idő
sebb házaspár. Szenvedéstől erő
sen barázdáit női arc, mélyen 
bennülő tekintettel; a férfi ko
mor nyugalommal áll mellette. 
Csípős téli szél süvít a boltozat 
alatt, a lángok nyugtalanul nyal
dosnak körül. A nő térdre eresz- I 
kedik, a férfi feje vállába lankad. 
Imádkoznak. A szeretet ünnepén, 
a kiengesztelődés e szent órái
ban megbékült sóhajjal nyugszik 
bele az anya a megvádolt Sors 
végzésébe. A szeretet ünnepén 
az örökláng felett talán vissza
száll egy forró gondolat, véres 
idők borzalmába, valahová egy 
campagne-i vérmező tömegsír
jába, hol a szeretett fiú nyug
szik elhagyottan, névtelenül.

Itt, a névtelen hős sírjánál el
száll a szeretet vágya, a lélek 
imája mindenkihez, ahhoz az ide
gen hőshöz is talán, akinek ha
zája messze földön gyászolja az 
elveszett dicső múltat, s akinek 
népe még elesett fiait sem tudja 
méltán visszaszeretni önszivébe.

(Vége.) |

Hogyan lehelne az uj 
városházát megépíteni?

Mindenek fölé helyezem a jó
akaratot, minden pártpolitika fölé 
az egymás közötti megértést, hogy 
gyorsan, olcsón, sikeresen és 
gazdaságosan építhessünk Mo
hácsnak egy olyan városházát, 
mely hivatásának is megfeleljen 
s városunk történelmi tradíciói
hoz is méltó legyen.

Építsük meg az uj városházát 
ott, ahol ma áll a jelenlegi város
háza. De hogyan? Bizalom és 
jóakarattal adom a saját és talán 
mások által is osztott véleményt 
közre, mely ha érdemes lesz arra, 
hogy azzal a városi képviselő
testület foglalkozzon, nem marad 
talán eredmény nélkül.

Tehát építsünk !
Építési határidő két év, de az 

előmunkálatok még a jövő tavasz 
előtt elvégzendők, hogy pedig mik 
azok, az kitűnik az alábbiakból.

Tudtommal van a városnak saját 
tulajdonban egy kőbányája, egy 
téglagyára (jelenleg bérbeadva), 
továbbá van a mohácsi határban 
kiierme'hetetlen dunai homok
zátony és van a mohácsi legelő
birtokosságnak homok-murva 
zátonya. Ezek mind igen nagy 
előnyök egy gazdaságos építke
zéshez. 1925-ben a városgazda 
szigorú ellenőrzése mellett ter
meljen a város a kőbányában 
annyi követ, amennyi az épít
kezéshez szükséges fog lenni. 
A téglagyárat házi kezelésbe ve
gye vissza, (ha nem tévedek an
nak szerződéses viszonya a meg
szállás a'att keltezett) és gyártson 
ugyancsak annyi téglát és csere
pet, amely mennyiség szükséges 
tog lenni az építkezéshez.

Ugyancsak 1925-ben alkalmas 
időben lenne a homok is meg
termelendő s a város saját dereg
lyéiben, tulajdon csavargőzösével 
a kirakodó helyig vontatná. Egy
idejűleg a legeíőbirtokossággal a 
murvahomok szükséglet biztosí
tására megállapodás lenne létesí
tendő és a biztosított anyag 
ugyanúgy mint a homok, rendel
tetési helyére lenne szállítandó..

Nem mulaszthatom el itt még 
megemlíteni, hogy az ismert mód 
szerint, vagyis házi kezelésben 
az összes szükséges mész is 
nagyon kedvező módon lenne 
előállítható. Van ugyanis a város
nak a villanytelep dé'nyugati 
oldalán egy szénkéneg telepe, 
ennek egyik sarkán — úgy tudom 
— a mohácsi építészeknek egy 
üzemen kívül álló mészégető te
lepe van, melyet a tulajdonosok 
hazafias érzésére és lokálpatrio
tizmusára appellálva bizonyosan 
készségesen átengednének hasz
nálatra. A vasúton érkező mészkő, 
a közelségre való tekintettel olcsón 
befuvarozható volna s az égetés 
is jelentékenyen kevesebb költ
ségbe kerülne a városi erdőből 
termelt fával. Ebből látható, hogy 
a fő építő anyagok: kő, tégla, 
cserép, homok, murva és mész 
mind-mind házilag állítható elő.

A jelenlegi városházának le
bontásával is igen sok értékes 
építőanyagot kapunk, nemcsak 
kő és téglában, de faanyagban is.

Mindezen építőanyagok 1925. 
évben volnának kitermelendők, 
valamint az ósdi városháza is
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még 1925 év őszén lebontandó 
lenne, hogy az uj modern két- 
emeletes városháza még 1926 
augusztus 29-ére tető alá kerüljön.

Ezen Mohácshoz méltó városi 
székházban az összes városi 
hivatalok az államrendőrseggel 
egyetemben kényelmesen elférne, 
dc’nvm hagyható figyelmen kívül 
az anyagi haszon sem, melyet a 
Király-utcai részen a földszinten 
nyitandó 4—5 üzlet bére jöve
delmezne.

Az oivrsó azt mondja erre, 
hogy hát iszen ez mind szép is, 
jó is, de honnan vesszük mind
ehhez a rengeteg pénzt? Hát 
kérem megfelelek erre is.

Van a városnak egy sokat em
legetett úgynevezett rezidenciája, 
melyhez egy hatalmas területű 
kerti föld tartozik, meiy reziden
cia. hogy jövedelmez-e annyit, 
mint amennyibe íentartási költ
ségei kerülnek, az nagyon kétes. 
Ebben a rezidenciában pár ma
gánlakás kivételével mind állami 
hivatalok vannak elhelyezve, lehe
tetlen tehat, hogy az állam fel
ajánlás esetén kitérne annak meg
szerzése elől. A rezidencia mö
götti nagy telken uj utcát nyitva, 
az drága pénzen lenne kiparcel
lázható, amivel a város fejlődése 
is elő lenne segítve s a tisztvi
selői házhely kérdés is meg lenne 
oldva, de a városház építés költ
ségei is jórészben biztosítva len
nének. Ha most még a varosok 
kis kamatos államsegélyét is figye
lembe vesszük és a legvégső 
esetben a ma mar megszilárdult 
hitelviszonyokra tekintettel nagy 
bankokkal is keresnénk az érint
kezést, a szükséges építkezési 
költségei egy nagy tehermentes 
vagyonnal rendelkező erkölcsi 
testületnek biztosítani gyerekjáték 
különösen akkor, amikor az a 
vaios olyan kedvező viszonyok 
közt van, hogy saját erőforrásait 
sem kénytelen igénybe venni, 
mint ahogy egy fillér pótadót 
sem kénytelen kivetni.

Ezek volnának az uj városháza 
építésé ügyében mint szerény 
adófizető polgárnak ötleteim és 
meg vagyok győződve, hogy 
azokat polgártársaim nagy része 
magáévá teendi. Ezzel nem aka
rom egyéni tervemet érvényre 
juttatni, de ha a varos nagy buz- 
gaimu első tanácsa azokat jól 
megszívleli, talán mégis előnyö
sen használhatja fel őket.

A béke és szeret jegyében
Herger Alajos.

A gyűlöletszító 
vasárnap teljes gőzzel dr. Frey 
János apát ellen vonult fel és 
minden lében kanál egyéniségé
vel oly dolgokhoz is nyúlt, ame
lyekhez részben nem ért, részben 
Pedig semmi köze.

A megtámadott dr. Frey János 
oly magasan áll erkölcsileg fö
lötte, hogy az ő szava az erköl
csi tisztaságnak abba a magas 
régiójába fel sem ér. A sár min
dig csak a földön marad. Ha fel 
is hajítják a magasba, visszaesik.

Az egész ügyre érdemben vá
laszolni nem akarunk. A táma
dás dr. Freynak arról az oldalról 
csak dicsőség, amely vértezett 

melléről visszapattan és ő min
den jóravaló keresztény szemé
ben még nagyobbá válik.

Mégis, hogy valamit tanuljon 
is a Dunavidék, megsúgjuk neki 
az egyháztörvénynek azt a sza- 
k szat, amely előírja azt. amit ó 
kifogásolni merészkedik, t i.. hogy 
a templomban a nők a férfiaktól 
elkü önitve legyenek. Ugyanis az 
1262. kánon első §-a ezt mondja 
(a gyengébbek kedvéért magya
rul írjuk): Kívánatos, hogy a 
'"ági fegyelemhez mérten az asz- 
szonyok a templomban a férfiak
tól elkülönítve legyenek.

Ezt tudni persze egy kissé 
magasabb intelligencia kellene, 
amit nem várhatunk olyantól, aki 
például nem tudja, hogy a saját 
templomában ugyanígy van az 
elhelyezkedés.

Nagy tűz a réten.
Pénteken este alkonyat után 

hatalmas lángnyelvek törtek fel 
az égnek a rét felől. László An
tal réti tanyáján egy óriási szal
makazal fogott tüzet eddig még 
kiderítetlen okból.

A közönség körében az első 
percben az a hir terjedt el, hogy 
a tűz a Mayer-féle pusztán van 
és, hogy az egész tanya ég. Igen 
sokan futottak a tiiz felé a tűz
oltókkal — akik bániulatraméltó 
gyorsasággal teremtek a hely
színen — és siettek a tűzoltás 
segítségére. A tűzoltóság este 7 
órakor kezdte munkáját és lan 
kadatlan szorgalommal fogott a 
tűz lokalizálásához. Ez a mun
kája oiy fényesen sikerült, ami
lyenre Mohácson alig volt példa. 
A fűztől alig egy lépésre levő 
nádfedeles épületekben semmi kár 
nem történt és a meggyuladt 
szalmakazalon kivül más nem 
égett el.

A tűz oltását Bánovics József 
parancsnok intézte, aki az első 
kocsival ért ki a helyszínére. Rá 
nemsokára ért oda Rubint József 
alparancsnok is, akik aztán a hi
vatásos és önkéntes tűzoltóság
gal és a közönséggel karöltve 
hajnali félkettőig szüntelenül 
dolgoztak.

A tűzoltásban különösen ki
tűnt Rubint alparancsnok is Bá- 
rác hivatásos tűzoltó.

A kár az elégett szabna, mely
nek értékét körülbelül 4 millióra 
becsülik.

Levél
a dobozgyári vezetőséghez.

Ezt a levelet kaptuk :
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Csodálkozva figyelem a Mo

hácsi Dobozgyár kiadásában és 
anyagi felelőssége alatt megjelenő 
♦ Dunavidék* cimü újságnak balra 
való kanyarodását. Megdöbben
tett az, hogy a legnagyobb rész
ben keresztény részvényesek pén
zéből alakult Dobozgyár elfelejti 
származását s ezért egy pár kér
dést szeretnék itt a nyilvánosság 
előtt hozzájuk intézni:

Igaz-e az, hogy ma az újság
kiadásra vidéken csak ráfizetni 
lehet ?

Igaz-e, hogy ez a ráfizetés az 
egyébként jövedelmező dobozgvár- 
tás hasznából történik ?

Ha igaz, hogyan fogja ezt a 
vezetőség velünk elszámolni ?

Hogyan és mivel fogja meg
magyarázni azt. hogy a keresz
tény pénzből alakult gvár libe
rális lapot ad ki?

Mivel indokolja azt, hogv ez 
a lap egy embernek a személyi 
törekvéseit és politikai ambí
cióit szolgálja a mi pénzünkből, 
ha a fentiek igazak ?

Jómagam a lapkiadás üzleti ré
széhez nem értek és ezért sze
retném, ha ezeket a kósza híre
ket végre vagy megerősítené, 
vagy megcáfolná valaki illetékes 
helyről.

Kiváló tiszteletiét:
részvény es.

A Leányklub.
Megható szép ünnepségben 

volt részünk vásárnál? délelőtt, 
mely fél napot lefoglalta a Leány
klub zászlószentelése.

Izgatott lelkű leánysereg már 
a kora reggeli órákban élénkké 
tette az utcákat, népes deputációt 
menesztett Krivitz Tamásné úr
asszonyért ki a zászlóanyai tisztet 
vállalni szives volt. A 9 órai 
misere aztán bevonult a hamvas 
arcú gárda a belvárosi p'ebánia- 
templomba s mint egy testőr
gránátos osztag sűrű sorokban 
tömörült zászlója köré. — Szent 
mise alatt dr. Frey János apát- 
plébanos megáldotta a zászlót, 
melyet felhívására kibontottak 
pólyái közül. Vakító fehér sely
métől szinte ^világosabb lett a 
szentély, keresztjén egy fehér 
mirtuscsokor, melynek szétnyíló 
rezgő ágai, mint egy pihegő fehér 
galamb szárnyai nagyon beszédes 
tolmácsai voltak azoknak a fehér 
lelkiknek, melyek meggyőződéses 
hittel szövődnek bele magasztos 
szimbólumába. A megáldott, meg
szentelt zászló alatt aztán közös 
szent áldozáshoz járult a hamvas 
arcú gárda, mely után a polgári 
iskola tornatermében gyülekeztek, 
hol a zászlószögek beverése folyt 
ünnepélyesen le.

Itt az ünnepély a Magyar Hiszek
eggyel kezdődött, melyet Mayer 
Ferenc tanár kisért harmóniumon. 
Aztán Leszkay Éva missziós nővér 
lépett az emelvényre, kit a Misz- 
sziós Társulat budapesti köz
pontja küldött ki képviseletében. 
A zászló jelentőségéről beszélt 
megkapó, csudas szónoki erővel. 
Szinte hihetetlen, hogy annak a 
lágy csengésű, szinte gyermekded 
beszédorganumnak annyi kifejező 
ereje legyen.

Beszédének hatása, distingvalt 
egyéniségének emléke ismét soká 
fog a mohácsiak lelkében meg
maradni.

Gelencsér Terus lisieuxi Kis 
Teréz, mint a leányifjuság eszmé
nyének élettörténetéből adott elő 

megkapó részleteket a tőle meg
szokott higgadt, okos előadásban. 
Ezután a zászlószegek beverését 
nyitotta meg dr Frey János apát: 
>Soha nem lesz okunk mondani 
átkot, mert senki hűtlenül el nem 
hagyja ezt a zászlót!* jeligével. 
A zászló átadasa után Schaub 
Erzsiké szavalta el Patonay Vilma 
tanárnőnek ez alkalomra irt ódái 
magasreptü költeményét, melyért 
a szép szerzőt meg-megújuló 
éljenzéssel honorálták.

A kedves és lélekemelő ünne
pélyt a Himnusz hangjai zárták be.

AGÁNAK

< duplapraedicatumos fajmagyar 
hivatásos tollforgató publicista* 
stb. stb. testvérünk, hogy bizony 
ránk ijesztett kissé a múlt vasár
nap. Es képzelje, mégis arra a 
vakmerőségre vetemedtünk, hogy 
megmertünk botránkozni a fölött, 
hogy Ön az Isten nevét kis «i>- 
vel irta Vájjon Mózes és Abra- 
hám nevét is ugy Írja ? Avagy 
talán a helyesírás útvesztőiben 
tévelyedett el ? Vagy a korrektú
rát végezték rosszul? És Önt 
mégis megtartják a Dunavidékén? 
Ugy-e a jövőben majd nagy be-

' tüt használ a mi javunkra is a 
tulajdonneveknél! ?

Aztán mondja csak «fajmagyar* 
testvérem, mit keres Ón a mi 
templomunkban? Persze, persze, 
jobban hangzott volna, ha ott 
azt hirdették volna ki, hogy 1000 
zsidó lenyelt 16 000 gójt. De hát 
tulajdonképen miért fáj Önnek
< fajmagyar» testvérem, hogy mi 
még a templomban is örülni me
rünk keresztény eszméink diadala 
fölött? Higyje el, borzasztóan 
megijedtünk, amikor nyilvános
ságra hozta, hogy mi történik a 
mi templomunkban. Hát bizony, 
nekünk meg van az a rossz szo
kásunk, — mea culpa — hogy 
még a templomban is meg mer-

; jük mondani: édes magyar ke
resztény testvérem, légy te c-ak 
keresztény és magyar, ne hallgass 
azokra, akik se nem kereszté
nyek, se nem magyarok, hanem 
támogasd azokat, akik kereszté
nyek is, meg magyarok is. Bor
zasztó bűn! No, de meg is ijed
tünk ám a mumustól! Oh, oh! 

! Ennyire lezüllesztették a papok 
I a templomot! Bizony uccse, at

tól félünk, hogy a legközelebbi 
vasárnap már senki sem jön a 
templomba. Rémületes még el
gondolni is, amit Ön, rettenetes 
. tolliorgató fajmagyar* testvérem, 
múltkori próféciájában megcsele
kedni inéltóztatott. Ugy-e, ez nem 
következik be!? Ugy-e, csak ag
gódó szive súgta Önnek, hogy 
baj lesz ! ? Önnek, aki ugy aggó
dik az * igazi keresztény* elve
kért, hogy csak na! ... ‘haj
magyar* bácsi, mi nagyon félünk 
ám magától! brrrr! ... A <Nép» 
zsidaja tisztelleti!

Eifv nem hivatásos 
tollfor^ató.
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I Kussinszky Ferencf

Meghalt az öreg nótárius Szép j 
őszi nap csalóka verófenye jat 
szadozott ravatalai ak krizaute- 
munui közt, amikor kitették a 
koporsóját az udvarra s bánatosan 
sóhajtó őszi szellő kapta el a 
venite exultémus . . szomorú 
psalmusait. Vagy egy tel >za a- 
dot töltött el a közelet ieghalát 
lanabb ösvényén, a jegyzői pályán, 
hol soha sincs az érdemnek elis
merése, de minden közéleti moz
zanat ódiumát viselni kell. A tria
noni határon öt is áthozta a 
csonkahaza iránti rajongó szere 
tete, itt élt köztünk, hol mindenki 
szerette őt, amint, hogy ő is min- , 
Jenkit szeretettel kezelt. Október 
20 án temették Mohács intelligen
ciájának általános, meleg részvété 
mellett s ez időben Baranyában 
bán is fájó sirassál kondultak meg 
a harangok, hogy tudassak a falu 
népevei a közös gyászt, hogy 
meghalt az öreg nótárius. Nyugod
jék békeben!

i

Előléptetés. Pápay János 
mohácsi ref. igazgató-tanítót a 
vadas- es közoktatásügyi ni. kir. 
miniszter a tanügy es népművelés 
terén élért sikerei méltánylásává! 
a VII. fizetési osztályba léptette 
elő Regi, érdemes tanerőt ért ez 
a magas helyről jött kitüntetés, 
mely szolgáljon neki el-., étéit.1 
az elet egyeb igazsagta'ans tg itva. 
szemben is.

— A kegyelet szí va szólalt 
meg bánatos szülők sajgó i té
ten es alkottak olyan emléket, 
mely hosszú időkön át fogja hir
detni azt a tenger fajdalmát, me
lyet a szülő gyermekének sírja 
fölött érez Ma, vasarnap délután 
fel 4 órakor fogja nagytiszteletü 
Varga Zsigmond lelkész ur egy- 
hazilag megáldani a harctérén 
szerzett betegségében hősi halált 
halt Lőrincz Sándor volt 69-ik 
gy aiogezredbeli főhadnagy sírbolt
ját. Gyönyörű monumentális mau
zóleum, melyen helyi iparosok is, 
a pécsi Zsolnay-gyár is remekel
tek. Nagy ünnepseggel készül az 
egyházi aktus megtartatni. Óriási 
közönségre számítanak, melyben 
az Ébredő Magyarok Egyesülete 
teljes számmal lesz képviselve. 
Hir szerint a református dalarda 
gyaszdalaival fogja az ünnepe- 
lyesseget emelni. — A fiatal hős 
emlekenek szánt ünnepély lefolyá
sáról jövő heti szamunkban fog
juk olvasóközönségünket tájé
koztatni.

— Adomány. Krivitz Tamásné 
a szoc. missziótársulat Leányklub 
szakosztályának zaszloszentelési 
ünnepelve alkalmából a belvárosi 
templomnak 50.000 K-t ajándé
kozott. Isten fizesse tneg!

A MANSz vasárnapi ülése 
délután 5 órakor az Ipartestület
ben. Szövésre elfogadnak minden
nemű vaszonntunkat pamutból es 
lenből. 150 centi lepedővásznat is 
szőnek.

_ A mohácsi JI. Lajos mú
zeumnak ajándékoztak: Jaki’.' 
Ferenc — 20 db nickel, 19 réz es
I db ezüst pénzt. Inkei József 
római téglát a bereczki várból 
Erdély 130 Kr. u) — Le a cím

zésekkel dr. bérli Sándortól — 
Keserics Ferenc mohácsi plébá
nosnak való kineveztetési okmá
nyát, Debrecen varos 1861. évi 
közgyűlésének nyomatott jegyző
könyvet, a mohácsi gimnázium 
megszüntetésére vonatkozó iratot,
II db \. rendeletet a XVIII zú
zádból. Mnistik Erzsébet — Fölkér 
Mohács történetét. Mohácsi faze
kasok testületé -- mohácsi faze
kasok cehladaj t, fazekas céh

szlóvm.'k v. s iis/.itv -et, fazekas 
céh két gyerty startot ( Juplar).

— Szülői értekezl t lesz f hó 
2’> m, vasarnap d ultin 5 órakor 
az <i. mi p< >’ ; ui leányiskolában: 

.Hogyan neveljük gyermekein
ket tiszteletre ?“ — címen. Elő
adó: Szekula Katinka tanárnő. 
A szülőket ez utón is tisztelettel 
hívja meg az igazgatóság.

Az ipartestület felhívja is
mételten a tanonc vizsgáló bi
zottság tagjait, hogy 1922. évi 
XII. t.-c., illetve annak végrehaj
tására szóló utasítás 181. §-a 
értelmében a kitűzött vizsga 
színhely és időpontban ponto
san annál is inkább jelenjenek 
meg, mert ellenkező esetben a 
már hivatkozott törvény szakasz 
értelmében kiszabott 2 arany 
korona pénzbírságban marasz- 
taltatnak el.

— A Duna-hid adjon Istene. 
A nép áhítattal telt reménnyel néz 
a jövőbe, mert hisz rendületlenül 
egy regi vágy megvalósulásában. 
Különösen a sziget boldog. Még 
az ivasnál is megemlékeznek ar
ról, a kiben bízva-bíznak, mond
ván : Isten éltesse az apát urat, 
aki meghozza a hidat . . .

Sztajevics bácsi. Ez az 
előrehaladott kora dacara meg 
nagy munkakedvet mutató öregur 
a múltkori közgyűlésen anarkiá- 
nak nevezte a keresztény párt el
járását, amiért gyönyörű fegyelem
mel állott minden kérdés mellett, 
vagy ellene, aszerint, amint meg
győződése szerint az jó, vagy 
rossz lesz a varos közönségének. 
Nem csodálkozunk rajta, hogy 
nem érzi magát otthonosan most 
a városi közgyűlésen, mert a régi 
világ, amikor az történt, amit ő 
akart elmúlt. Akkor ha ő felállóit 
mögötte volt a többség, most pedig 
ha feláll — senki nem is veszi 
észre.

Mohácsi műkedvelők Du- 
naszekcsőn. E hó 12-én derék 

I műkedvelőink fe rándultak Szék
esére teherautón. Délután az isko
lásoknak niesedélutánt rendeztek, 
este színre került a Trianon" 
cimü irredenta drama Nagy hatást 
keltett mindkét előadás. Az álta
lunk is elismert Petőfi gárda be
csülettel végzi kultur munkáját. 
Köszönet Mayer Nándor és Tibor 
tanítóknak, akik szeretettel mun
kálkodtak a siker érdekében.

A Balázs féle felebbezés 
iratai megérkeztek a ministerium- 
ból. A belügyminister megsem
misítette a nagyközségi képvi
selőtestület által hozott és az 
átminősítésre, illetve uj állások 
szervezésére vonatkozó határo
zatot azzal az indokolással, hogy 
a képviselőtestület hatáskörébe

Alig 
kol- 
Mo-

hol 
volna,

városi szegényház 
a kiszorultak szazai

I

ez nem tartozott. Az ügyre még 
vissza fogunk térni.

Kanyarójárvány miatt be
zártak Nagykanizsán az összes 
iskolákat Váljon van-e az első
fokú közegészségügyi hatóságnak 
tudomása arról, hogy iskoláinkban 
is némely osztályban a tanulók 
fele hiányzik kanyaró miatt, j 
Váljon ki vallalja ezért a felelős
seget ?

— A város szegényei, 
akad varos, hol annyi 
dúló szegény volna, mint 
bacsón. A 
kicsiny és igy 
ajtóróí-aitóra kopogtatnak. Külö
nösen ellepik a belvárosi templom 
környékét, hol az ájtatoskodók 
tömege tódul ki — be a templomba 
es igy a könyörületes szivekhez 
közel jutnak — tőleg vasár- es 
ünnepnap. Van egv napjuk havon- 
kint, amikor a Szent Antal per- 
zsely adományokat kapjak meg a 
plébánián — minden hónap első 
vasárnapján délután vecsernye- 
ájtatossag után. Ez utón fél ev 
alatt több mint 2 millió koronát 
juttattak a jó lelkek nyomorgó 
felebarátjaiknak. De mindez még 
kevés. Jön a tel — nincs fa, se 
kenyer Legfőbb ideje, hogy a 
varos intézményileg gondoskodjék 
szegényeiről; azokról, kik való
ban szegények, mig a munka
képeseket dologra kell fogni. Tálán 
a piszkos utcák seprésére is lehetne 
használni !

— Áldor Ilonka iparművész a 
Belvárosi Kaszinó helyiségében egy 
tanfolyamot nyit szakbeli dolgok 
iránt érdeklődők szamára, mely 
tanfolyam holnap, héttőn kezdődik. 
Jelentkezeseket elfogad Káldor 
Oszkár.

— Az erdélyi székely mene
kült diákok műit szamunkban 
jelzett műsoros estélye közbejött 
elháríthatatlan akadályok követ 
kezteben november 15-ére lett el
halasztva.

— A rendőrség hivatalos 
órája. A rendőrség ismételten kéri 
a feleket, hogy igyekezzenek a 
hivatalos időt (9 tői 12-ig) betar
tani es csak halasztást nem tűrő 
ügyekben menjenek oda a délutáni 
óraban.

Pirosbetüs napok 1925- 
ben. Jövő évre a kalendárium 
sok pirosbetüs napot jelez. Az álló 
ünnepek közül mindössze Mind
szent ünnepe esik vasárnapra, a 
többi ünnep a hét egyéb napjain 
lesz A vasárnapokkal együtt 67 

: a pirosbetüs napok száma s ezek 
i között 6 kettős ünnep, illetve 

karácsony penteken kezdődvén, a 
! vasárnappal együtt hármas ünne

pet jelent. A kétnapos ünnepek 
sorát Gyertyaszentelő ünnepe nyitja 
meg, mert február másodika hétfőn 
van. Ugyancsak kettős ünnep 

i Péter-Pál napja és Nagyboldog- 
j asszony ünnepe is. A csillagászati 

jegyzetek szerint január 24-én 
napfogyatkozás lesz, amely azon
ban nálunk csak részleges.

— Rend, tisztaság, közer
kölcs. Nem lehet szó nélkül el
haladni a mellett a már súlyos 
következményekkel járó, minden
képen lealacsonyító körülmény 
mellett, mely a révátkelés szer- 
számbódéjanál (révész házánál) 
uralkodik. Valóságos fészke az 
undort keltő, közerkölcsbe ütköző 
szemétdombnak. Messziről bűzt 
árasztó illemhely az a révészház, 
melynek minden sarkát reggeltől 

kor.,

kor., 
kor,
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estig sűrűn látogatják. A jobb- 
érzésüek bemennek a népiskola 
félreesőjére, azzal érvéivé, hogy 
ők fizetik az iskolát. Még emlék
szünk, de nyoma is van közel a 
betonfalhoz egy volt illemhelynek 
melyet a balkáni kultúra törölt el 
onnan. Talán újból fel lehetne 
építeni ? — Ugyanott a téren, ra
kásban hever dinnyehéj, rothadt 
káposztalevel, milyen jó lehet az 
a levegő az iskola tantermében 
görnyedő nebulóknak! A merre 
megy az ember, nagy kődarabokba 
botlani. De a múlt hónapban 
összesöpört ut pora is ott tesped 
a járókelők gyönyörűségére az 
ut mentén. — A Széchenyi-tér 
sebhelyén egész nyáron ludak, 
kacsák úszkálták, a bérház csöve 
gondoskodott friss vízről. Ugyan 
mikor gyógyul be ? — (Jövő hé
fen folytatjuk szemleutunkat.)

— A november elseji lak
bér. November 1 én a lakbér is
mét emelkedik. Augusztus l-én 
az 1917. évi lakbér 10%-a volt 
az alapbér lakásoknál, november 
l-én az 1917. évi bér 15% a lesz 
az alap. Üzlethelyiségeknél pedig 
augusztus l-én 26° 0 volt s no
vember l-én 34% lesz. Ha tehát 
lakásoknál valaki például 1917- 
ben évi 400 K t fizetett, az 1924. 
novamber l-én a negyedévre eső 
100 K-nak 15%-át fizeti 17-ezres 
aranykoronában = 255.000 
ennek 25%-a 
kincstári illeték = 63.750
2% a k ü. pótl. = 5 100

összesen 323 850 kor.
— A városi tanács közlései. 

A városi tanács közhíré teszi, 
hogy a Nagybaracska, Dávod és 
Mohács-szigeti földigénylők javara 
megengedett megváltási ügyben 
az eljáró tablabiro által elkészített 
javaslat, amely í. évi október 3 án 
nyilvánosan meghirdettetett, to
vábbi 15 napi napra a városházán 
oly figyelmeztetéssel van köz
szemlére kitéve, hogy ezen idő 
alatt az érdekeltek ezen javaslat 
ellen észrevételeiket megtehetik. 
Az észrevételek, amelyek az ellen
érdekű féllel is közlendők a városi 
tanácsnál akár élőszóval, akár 
írásban beadhatók.

— Talált tárgyak. Folyó évi 
október hó 22-én a Király-utcában 
1 darab mészáros bárd, ezt meg
előzőleg október 20-án 1 darab 
gyékényből font piaci táska zöld
ségtartalommal találtatott. Igazolt 
tulajdonosa a ni. kir. rendőrkapi
tányságon átveheti.

— Az uj bor. Vukovits Milán 
lánycsóki gazdálkodót a rendőr
őrszem eszméletlen állapotban ta
lálta az állomás környékén. A kór
házba vitték, honnan másnap 
egészségesen távozott.

— TÁNCISKOLA. Leghaszno
sabb, legszolidabb és legol
csóbb szórakozás a Rottmiller* 
féle tánciskola az IparosKÖr- 
ben. Tánctanfolyam kezdete 
25-én, szombaton.

— Drágaköveket Mohácson 
egyedül PÁNCSITS ékszerész 
foglal.

— A széntolvaj. Az est leple 
alatt zsákokban hordta haza a 
szenet Jakab György kovács, hogy 
olcsóbban készíthesse megrendelőt 
számára a patkókat. Kiskorú 
inasa a kórháznál várta kiskocsi
val. Az igy szállított szénmenny i- 
ség körülbelül 15 q. A rendőrség 
segítségére lesz az olcsó árak ki- 
számításánál.
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__ A MANSz elnöksége a vá- ' 
rosi tanácshoz kérvényt nyújtott 
be. hogv szép lendülettel működő 
sZöveszetük reszere ingyen vilá- 
crjtast es legalább két öl tűzifa 
fűtőanyagot adjon. Ezt a kérel
met. mint a közóhaj szószólói mi 
is melegen támogatjuk, mert a 
MANSz intézményeinek fontossá- I 
gat. közjót célzó szándékait, ha
zafias intencióit ismerjük. Közvet
len tudomással bírunk arról, hogy i 
más varosok es községek, melyek- ' 
ben ez az áldásos intézmény meg- | 
honosult. a fűtés es világításon 
tulmenóleg mennyi kedvezmény
nyel halmozzak el a MANSz vál
lalatait, nem tehetjük tehat fel, 
hogv Mohács, mely most bonto
gatta eppen ki a fejlődés utján | 
szárnyait, szükkebliiseget tanusi- i 
tana ez intézménnyel szemben 
A kert kedvezmények megadása 
végtére is közös terhűnket fogja 
képezni, de a MANSz áldásos 
munkájának eredményei is közös 
javunk.

Kiutasítás. Trajkovics Va
zul SHS kőművest, aki a meg- I 
szállás alatt csendőr, detektív és 
szerb kein volt, a belügyminisz
ter az ország területéről kiutasí
totta. A rendőrség a budapesti 
toloncügyosztalynak adta at.

— Állat a gyermekben. Az 
emberi mivoltából vetkőzött ki , 
egy alig 14 éves suhanc, magá
hoz édesgetve egy négy es fél 
eves kis artatlan gyermeket es a 
vasutmenti bozótban erőszakot 
követett el rajta. A fiatalkorúak 
bírósága Ítélkezik felette.

— A soproni diákok. Isme
retes olvasóink előtt, hogy a sop
roni bányászati és erdészeti aka
démia hallgatói megértve a kor
szellemet es megérezve azt a ve
szedelmet, mely egy erőszakos, 
minden szerénység nélkül szűköl
ködő faj versenyeben a keresz
tény ifjúságot fenyegeti, megta
gadták az előadások látogatását 
mindaddig, mig a beiratkozott két 
zsidó ifjú az akadémiát el nem 
hagyja Nagy kavarodás lett a 
dologból, melylyel a miniszter
tanács is foglalkozott, mely fél
évre az akadémia bezárását hata- 
ozta el. Rendben van ! A minisz

tertanács sajat meggyőződésével 
került szembe, mert hiszen ha a 
soproni diákság önvédelmi akció
jának nincs értelme, ha az önfen- 
tartasi ösztön vészsikoltozása vak
lárma, akkor mi hívta életre a 
numerus clausust ? De hát nálunk 
>gy kell ennek lenni, mert mi ma
gyarok és keresztények vagyunk, 
az ellenségeinknek kurizálni kell, 
a korbácsot meg kell csókolnunk, 
melylyel megvertek, ellenkező eset
ben világgá kiabálják rólunk Bécs- 
ből, hogy barbár, elnyomók va
gyunk s ez borzasztó. Tehát csak 
engedjünk több Weltner Jakabot, 
Garamit és Buchingert nevelni a 
saját főiskoláinkon. — No de nem 
is erről van szó, hanem arról, 
hogy ezektől a kemény nyakú 
soproni diákoktól megvonta a mi
niszter az összes kedvezményeket 
(internátusi élelmezés, lakás, tan
díjmentesség stb.) s ezek közt a 
gerinces ifjú magyarok közt igen 
sok van elszakított területről való, 
akik most az ehenhalásnak van
nak kitéve, övéikkel való érintke
zés hiányában a beiratkozás költ
ségéit képtelenek összehozni. — 

német Sopron lakosságát is 
meghatotta az akadémiai ifjúság

heroikus küzdelme s már 60 mil
liót gy üjtött össze tandíjsegéiyekre, 
az elszakított területről való ifja
kat pedig elhelyezte egves polgári 
csaladoknál lakas es élelmezésre. 
Ebből a példát statuáló segély
akciójából a jó soproniaknak ne
künk mohácsiaknak is ki kell 
venni a részünket, mert mohácsi 
tiu is van, a kit a szigorú kormány
intézkedés sújt. — Ne felejtsük 
tehát, hogy a nemzeti ntegujho 
dás reményének forrása az ifjú
ságunk, mélyért mindent áldozni 
kell. — Segélyeket kiadóhivata
lunk is, a Mohácsi Mezőgazdasági 
és Iparbank is elfogad.

— Üstökös a néphit szerint 
háborút jelent, ebből pedig száz 
évre is eleg volt a legutóbbi pél
dátlan nagy világháború. Óhajt
juk, hogy a néphit legyen rossz 
próféta, mert október 31 én meg
jelenik égboltunkon az Éneke 
üstökös.

— A kéthelyi rejtélyes eset 
Kéthely községből (-omogy) évek
kel ezelőtt nyomtalanul eltűnt 

i Lukács Margit nevű leány. Hiába 
keresték, kutatták, képtelenek 
voltak nyomára akadni. A minap 
Vince László, Fenyvesi Ferenc és 
Szenti Nándor fiatal emberek egy 
kirándulás alkalmával bemásztak 
egy barlangba, melyben egy csont- 

[ vázra akadtak, mely mellett vér
től megfeketedett ruhadarabok fe
küdtek Nagy nyomozást indított 
a csendőrseg, mely megállapította, 
hogy a fiatal emberek az évek előtt 

i eltűnt Lukács Margit holttestét 
' találták meg. A csendőrseg már 
' a leány eltűnése idejében nieg- 
[ állapította, hogy az eletenek utolsó 
I idejeben Tóth Nándor, Onódy 
I Géza és Pálffy Antal nevű fiatal 
■ emberekkel volt benső barátság- 
| bán A csontváz és a ruhák láttára 

a három fiatal ember közül még 
életben levő Tóth Nándor beis- 

! merte, hogy Lukacs Margitot ki
csalták a Kelhelyhez tartozó Baja 
pusztára, száját homokkal betöm- 

i ték, aztán kapával és ólmos botok- 
kai agyonverték.

— Bajai csendélet. Báján mi
nap éjféltájban megállított valaki 
egv bérkocsit, mely a vasútról 
jött és a benneülő pasast felszólí
totta, hogy szálljon le a kocsiról, 
mert neki szüksége van arra. Ter- 

' mészetesen csakhamar tettleges 
inzultus lett a kihívó követelődzés 
következmenye, melyben mindkét 
fél erős serüleseket szenvedett. 
A rendőrségen aztán kitűnt, hogy’ 
az illető utonallónak mulató kezdve 
volt és ehhez lett volna szüksége 
bérkocsira. Hallatlan!

— A honvágy. Kálmán Erzsé
bet mohácsi lakos, a kommunista 
városi uralom alatt bele kostóit a 
szabadosság eszméibe. Természe
tes hive lett a szabadszereleinnek 
is, mert egy-kettőre elhagyta hites 
urát és odaadta magát Ley Péter 
pincér kommunista agitátornak. 
Vele ment Jugoszláviába is. De 
nem tartott soká a boldogság 

' A megunt szerető kivertségében 
I haza vágyott És most egy öröm- 
I tanya gazdasági reszortjában el- 
! mélkedik a női hűség felett.

— A köppeniki kapitány 
Baján. Igaz, hogy még csak had
nagynak, de negyvennyolcas had
nagynak adta ki magát Gleichweit 
Vince bajai születésű szédelgő es 
a mind ritkább számban élő és 
épen ezért mindinkább megbecsült 

i szabadságharcosaink nimbusában

sütkérezve szülővárosának támo
gatásét kérte. Hatóság, sajtó, tár
sadalom fogott össze, hogy a vén 
csaló életalkonyat derűsebbé tenni 
segítsen, hisz olyan kedves es le
bilincselő modorban beszélte el 
hárijánoskodasait, I etőfivel való 
rokonságát, a hadakutját Branvisz- 
kótól - lsaszegig, hogy az ember 
szinte meghatódva hallgatta a 
bizalmat keltő „48 as hadnagy® 
beszédét A gyanú azonban itt ott 
élt egyesekben, akik kutattak és 
találtak, hogy a ven hamis csata
bárd, a 48 as hadnagy 49 ben 
született. Tableaux I Gleichweit 
Vince bucsut anul szökött meg

1 Bajáról
Az autó keréklánca. Két 

postás beszélget. Kérdi az egyik 
miért a lánc az autó kerekén. ; 
Azért, hogy a levegőt bele szorítsa. 
A folyosóról beszól az utas. De- 

I hogy’ is kérem, hogy a sárban 
kapaszkodjon.

— Nagy újítások lesznek a 
közegészségügy es gyermekvéde
lem térén. A népjóléti miniszté
riumban most készül a rendelet, 
mely szerint ezután a körorvoso
kat az alispán nevezi ki. Sok 
orvos nélkül álló községben lesz 
ez által a körorvosi állás betöltve. 
A gyermekvédelem érdekeinek elő
mozdítására pedig a vármegyékre 
teherviselési képességük aranyá
ban ^gyermekvédelmi adó< lesz 
kivetve, mely adó fölött kizáró
lagosan a népjóléti miniszter ren
delkezik s belőle i agvszabásu 
gy ermekotthonok, gy ermekvedelmi 
korhazak és egyéb gyermek jóléti 
intézmények létesülnek.

— NE<4 KELL egesz Mohácsot 
bejárnia, ha bevásárlásait végzi, 
mert VO ISEK LAJOS rőfös-, 
rövid es divatáru üzleteben min
denfele szükséglétét egy helyen 
es olcson fedezheti. — Divatos 
esőernyők, bőrridikülök és haris- 

i nyak érkeztek !
Anyakönyvi bejegyzések 

szerint 1924. évi okt. hó 17 tol 
1924 okt. hó 24-ig. Születések: 
Lauly László Vilmos József, Ké- 
sics Lukács, Kozari István, Kosz- 
tics Tamás, Bauer Erzsébet, Ko
csis László, Zsuzsics Maria Mag
dolna, Csóka Mátyás es Csóka 
István (ikrek) Házasságkötések: 
Keszthelyi József es Németvarga 
Katalin, Tatai Mihály és \ őrös 
Katalin, Petrák László Ferenc es 
Müller Anna, Sallak István és 
Tasi Éva. Kolutácz Mihály és 
Jónás Zsc fia. Halálozások : Im- 
grund Margit 2 hónapos, Kus- 
sinszky Ferenc 72 eves, Vörös 
lstvanne 64 éves. Kocsis László 
1 napos, Borsos Emma 6 napos.

I

A Magyar Labdarugó Szövet
ség délnyugatmagyarországi kerü
letének hivatalos lapja közli, hogy 
a szövetség Petrin és Hoffmann 
— a Testvériség játékosainak — 

I játékjogát 4 hétre felfüggeszti 
durva játék miatt és egyben Rom- 
sicsot a bíróval szemben tiszte
letlenségért meginti. Felszólítja 
továbbá a Levente T. E.-et, hogy 
Romsics szerepléséről a legsür

gősebb felvilágosítást küldje be. 
A szövetség álláspontja és szigo
rúsága igen furcsa színben tűnik 
fel; a Levente annak idején pa
naszt tett játékosainak igazolatlan 
szerepeltetése miatt és ez ellen 
védelmet kért, — a panaszt a 
szövetség azzal utasította vissza, 
hogy nincs módjában védelmet 
nyújtani, mert a szóban forgó 
egyesület, a Testvériség S. C. nem 
szövetségi tagegyesület és igy 
annak ügyeibe nem avatkozhat. 
És ime. — most mégis eltiltja a 
Testvériség játékosait a játéktól, 
holott a Testvériség most épen 
úgy tagegyesülete a szövetség
nek mint akkor volt.

László Márton a Levente T. E. 
centerhalfja, ki a debreceni Gaz
dasági Akadémia hallgatója, át
igazoltatta magát a DEAC-ba és 
múlt vasárnap már szerepelt is 
uj egyesületében. A >Nemzeti 
Sport* kritikája igen hízelgőén 
emlékezik meg László játékáról, 
kit a mezőny legjobb emberének 
nevez.

♦

Levente T. C. komb. — Test
vériség S! C. komb. 3:2. A Le
vente góljaiból 2-őt Németvarga 
lőtt, ki nemcsak a kapuban, ha
nem csatár posztján is szépen 
megállja helyét. Jó volt még Ter- 
tinszky II., ki valamivel több 
technikával használható játékossá 
lehetne. A tréningjellegü mérkő
zést szépszámú közönség nézte 
végig.

•J

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

//EQKE/ZTÓI 
ÜZENETEK

I

K. Gy. Mohács. A kedves alkalmi 
poémát megkaptuk, de erre a számra mar 
későn. Úgy szerettük volna, ha a zászló - 
szentelés referádájanak szövegébe illeszt
hettük volna be megfelelő helyen, de at 
a cikk akkor mar szedve és tördelve is 
volt. Tehat majd jövő számunkban. Udv '.

K. L. Pécs- Vasházak ügyében írjon 
Förster Frigyes fémarugyarosnak (Buda
pest, X. Vaspálya-utca 11.), ki csinos 
tervrajzokat is fog önnek küldeni. Mi a 
helyszínen láttuk a házakat, igen csinosak 
azok es sok praktikus oldaluk van, de az 
ember mégis tartózkodó, mások kárán 
szeretne okulni, mert hat házat nem 4—5 
évinkint szerez az ember

R V. Bpest. Ne izeljen .' .Maradjon kis 
Titán kend a kaptafánál ! Kérjük szeretet
tel. tekintsen irgalomul reánk, mer. a 
hátunk borsódzik, amikor olyasmit kel 
olvasnunk, amit ön ir, hogy „. . . Mohács 
városának egy olyan templomot építsünk, 
mely nem csak annak hivatásának meg
felelő legyen, de történelmünk nagy neve
zetességének, mohácsi hős vértől pirosuk 
gyászterünknek is adja meg azt a titanica: 
nagy jelentőséget, melyet azt méltóan 
megilleti*. Mit adjon meg? A templom 
adja meg a jelentőséget ? Es milyen jelen
tőséget ? Titanicai jeíentőséget ? Es melyet 
azt méltóan megilleti ? No hallja ön 
.csizmazia és héjgaz* csak nem régen 
szűnt meg Mohácson az ebzarlat, de ha 
ezt elkapja valamelyik kutya, rögtön újra 
kiüt. A kutyafájat 1

Laptuiajdonos ét kiadó :
FRIDRICH OSZKÁR.
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NYILTTÉR.
(At c rovatban foglaltakért nem válla 

felelősséget a szerkesztőség.)

Viszonválasz.
A pécsi kir. törvényszék P. 

2840 1915. sz. Ítéletével Pap Ju
dittal kötött házasságomat az o 
hibájából bontotta fel. Nincs tehat 
joga nevemet viselni, annál ke- 
vésbbé nevem felhasználásával 
hitelt igénybe venni Az én nyílt
téri nyilatkozatom csupán erte 
kívánt rámutatni Fiunkat Baranya- 
vármvgye árvaszéke 16878 1917. 
sz. véghatározatával nekem Ítélte 
meg. Nálam is volt éveken át s 
az idén aratás előtt akaratom el
lenére távozott el tőlem s állt be 
Pap Judit közreműködése mellett 
hentes inasnak. Nem való tehát, 
hogy elzavartam, mert kevés bú
zám teremvén nincs gyermekem 
számára kenyér. Abban sincs 
igaza Pap Juditnak, hogy én 
voltam az ő első és utolsó ura, 
mert előttem Húsz János volt 
a férje, aki szintén kénytelen 
volt ellene házassági bonto pert 
indítani s ebben szintén Pap 
Juditot nyilvánították vétkesnek. 
Ezek után Pap Judit szavahihe- 
sége felől tisztába lehet mindenki. 
Egy feleségem meghalt, 3-tól 
mindig az én kérelmemre a bí
róság választott el, nem igaz 
tehát, hogy 8 feleségem volt, 
azonban tény, hogy Pap Judit 
volt az utolsó feleségem s aligha 
bennem van a hiba, ha annyi 
asszony után még mersze volt 
hozzám jönni feleségül

Polgár Ferenc.

Mindenszentekre 
koszorú különlegességek meg

érkeztek. Koszorú kötést 
100.000 koronától vállal 
a legdíszesebb kivitelig

VARGA LAJOS.

Vetőbúzát ad 
csöves tengeriért 

a „FUTURA“ 
Kossuth Lajos utca 7. 

Telefon 84.

Két asztalos tanonc
.felvétetik

Halina Sándor
asztalos-mester Kígyó u.

SBBBB8B8BBtlSBaaaBBBBBr=l aiaiiiaiiJiiaiaaaRii^J

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

BBBBH8BBBXBG!B8aaaaiSnBHn BaaBBBaaaBaBBBaizaBBBLEJ
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„Papyrns“ ievéllezáró-gép gummirozás nélkül

■>
Bt

Bármely nagysága házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.

Kapható: FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében, MOHÁCS.

18 13 M

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevételről

könyvkereskedésében Mohács, Kardos Kálmán-u. 148.
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Egv fiatal segéd 
ki a német nyelvet is beszéli 
november hó 1-i belépéssel 

felvétetik.

Schnell János 
főszer és csemege kereskedő.

oaOOOOOOOOoooooooooooooo 
O OOOOOOOOOOO

A n. érdemű közönség 
becses tudomására adom, 
hogy állandóan raktáron 
mindennemű tartok

szőrmeárut
KABÁT béléseknek, gal
lér, boa és sapka félék
hez, amelyek elkészítését is 
vállalom. Ezen kivül férfi 
és gyermek kalap és sap
kák nagy választékban ná
lam kaphatók.

Becses pártfogást kér

HASENAUER ÁDAM
UTÓDA

vitéz Sasvári Keresztélyné
MOHÁCS, Király-utca

Minőé'! nőnek fontos!

Central Bcblin varrógépek 
megérkeztek, kedvező részlet
fizetésre kaphatók, valamint 

mindennemű gépek 

VARGA gépgyárosnál.
Elvállalok 

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

zását es gép lapozást.
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni. 

Teljes tisztelettel 

SPERLJÁNOS 
képesített Kőműves mester, 
lakik: Széchenyi-tér 1031. sz.

A selyemgyár udvarán lévő 

BETON MEDENCE 
betöltésére mindennemű odahor

dott földet átveszünk.
Ugyanott egy hasznait kézi 
kocsi megveteire kerestetik.

Házeladás.
Barát és Hosszu-utca sarkán levő 
316. számú, valamint a Rózsa és 
Barát-utca sarkán levő 436. sz. 

házaimat eladom.

Mohács r t város polgármesterétől. 
4794 1924. sz.

Pályázati hirdetmény.
Mohács r. t. városnál az üre

sedésben lévő — szigeti

két szülésznői 
állásra pályázatot hirdetek. A 
szülésznői állások javadalma 
egyenként havonta 45 kg. vagyon- 
váltság búza megváltási ára és 
szülési esetekből befolyó jöve
delem, amely szülési esetenként 
20 kgr. búza, illetve vagyonvált- 
ság ára, igazolt községi szegé
nyeknél 10 kg. búza árát a köz
ségi pénztár fizeti.

Felhívom mindazokat, aki a 
fenti állást elnyerni óhajtják, hogy 
képesítésüket igazoló és a forra
dalmak és megszállás alatti maga
tartásukat igazoló okmányokkal 
felszerelt pályázati kérvényeiket 
hozzám foiyó évi november 10-ig 
annál is inkább nyújtsák be, mert 
a később érkezőket nem veszem 
figyelembe.

A választás idejét később fo
gom megállapítani.

Mohács, 1924. évi október 20.

Dr. Margitai Lajos
polgármester.

Riha dűlőben
5910 négyszögöl szántó eladó. 

Cim:
Zsuzsits tőzsdében.

Vasárnap délután 
azaz október 26-án 

csak BÁLINT gyógyszertár' 
lesz nyitva.

E heten csak BÁLINT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

Szöliö
1 2 hold jókarban eladó. 

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

műhelynek is alkalmas.

Egy jó házból való fiú TANONC- 
NAK felvétetik.

Czigler József
Telefon 109. stám.

Hogy fiatal, üde arcszinét meg- j 
őrizze, miért is bizalommal 
forduljon alábbi címre, hol I 
állandóan a legjobb hatású 

„Speciális44 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT

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

Telefon 36. Hoíímann-ház.

WH^den e szakmába vágó szállítási 
legjutány < sabban és legpontosabban 

eszközöl.
4'-________________________________________________________________
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■ELTZER drogéria : 
tavaszi cikkei:

rx-fele szalma talap 
lakk, fényes es mait 

Linóleum ...
MARX-féie Borostyán

il ;íi

Zománc
Marx-féle zomanclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló (.parkett) fényesítő es 

padlobeeresztö paszta.
Gyógyeognae.likőrök és likőr

eszenciák.

W 
'I
*

i

4
4
•

* 
í
I

Jy

illatszertárában
MOHÁCS, Király-utca.

E L A D A S.
I AK-MALOM hengerre 

felszerelve házzal 360 Q-öl 
területtel szabad kézből eladó. 

Bővebbet

Dittrich János
Cseledoboka.

k

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

Fridrich Oszkár 
köuytkereskedésébeD MOHÁCS 
Kardos Kálmán utca 148. s.

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

Kályhák, takaréktüzhelyek 
vasbutorok 

óriási választékban
Kramer Antal Fiai-nai.

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

VARGA LAJOS
női divatterme.

Legolcsóbb bevásárlási fo ris!
Ori.i-J víi 1 :i s-íx. t <‘1< I

..Te.Mjíék** 
aranyvégű szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a 

ZSUZSITS tőzsdében 
városházával szemben.

Molnár Béla
divatárubázaban

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

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

fizetéssel felvétetik
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Piáéi árak:
a szerdai hetipiacon

Búza .... 420 000 K
Zab .... 300.000 K
Rozs .... 350 000 K
Tengeri morzsolt uj 200 000 K
Árpa uj . . . 320.000 K
Bab .... 500 000 K

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

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében.

Olcsó tűzifa.
Két éves, teljesen száraz kemény 
tűzifa kapható mig a készlet tart: 
I. oszt, hasábfa 850000 K
I. oszt, gömbfa 650000 K
fuvarért 60000 K-t és 3" „ for

galmit számitok fel.
Bálint Miksa.

CSERNAVÖLGYI
szénsavval telített forrásvíz 
az országos chemíai intézet vegyelem
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és booiz. Hathatós szómjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

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

res bőrülés eladó.

f(ÖZV. SZÍVÓS ANTALNE j
$ órás, ékszerész és lái^zerész •
♦ MoháCS. Király-utca 195. se. £
* -------------------------------------- ;-----------------------*
« Mindennenü arany, ezüst és duoble ♦-
* áruk, szabályozott zsebórák. X

I S Z SÍ ía 8 V I<1 8'1 Si, :
* orrcsjpteiök, bormérők, lázmérök nagy ♦
* raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra £ 
» javítások elvalialtatnak. A szemüveg í
* javítások megvárhatok. j
» Arany, ezüst beváltása napi áron. •

LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB 

legolcsóbb 
HARISNYÁK, KEZTYŰK 
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK

KEK, RÖVIDÁRUK, 
SZABÓKELLÉK 

KAUFMANN és STERN 
CÉGNÉL

TELF. 36. HOFFMANN-HAZ telf. 36.

Okvetlen tegyen próbavásárlást!

Egy 4-es

Wertheim-Cassa 
és irodai bútorok eladok 

Weinacht Sándornál.Frey János
Tomory utca 232. sz.

......................................................... ................................. »

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 épületekofelvasalását.

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

teljes tisztelettel

tíAUSER JÓZSEF
épület és mülakatos.

T anoncok felvétetnek.

c- 
(• 
(• 
(• 
(• 
(• 
G 
(• 
(• 
(• 
(• 
G 
(• 
(•

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

TELEFON 127. tíi O H AC5. TELEFON 127.

Férfi öltöny és télikabát, 
női ruha costiim és téli
kabát szövetek, flanell és 

barchet újdonságok.

Illatszer és szappan

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

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

f-----------------------------
MELTZER EMIL
drogéria az Arany kereszthez
MOHÁCS. Telefon 128. I

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

• • • • • • / • • • • '• • s-

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése 

Telefon 59. MüllácS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Czukorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék es minden

nemű fűszere#.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

részletfizetésre
újból baphatób a

SINGER VARRÓGÉPEK
SINGER Cft VARRÓGÉP RÉSEV.TARS

bizományi lerakata mohácson: 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS.

r

UHLFERENC
KENDER-, LEN- ÉS JUTAGYÁRTMÁNYOK ÁRU ÜZLETE 

MOHÁCS, KIRÁLY-UTCA FŐPOSTÁVAL SZEMBEN.

Szép és bájos arca lesz, 
szeplöje. májfoltja eltűnik,haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az arcát.
Raktáron vannak továbbá:

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

dér, Diana, Yes, grand 
Fayence, Margit 

s az összes közismert arc és 
kézápoló Crémek, Púderek és 

szappanok.

Dns raktár: 
Kölnivizekben és illatszerekben.

Kiváló jo bor. most, tej és szeszmerökbő1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ állandó raitar.

A LEGJOBB MINŐSÉGŰ

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KÉM ÉNY
- -------------Közgazdasági hírszolgálat 

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

gazdasági kirendeltsége.
Telefon: 133

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) Iencérn2, házicérna.
Malom hevederek stb.
Veszek nagyban és kicsinyben nyers és gerebenezett 

kendert.
Mindennemű kötéláruk megrendelésre jutányos áron ké

szülnek.

" —■ ——
FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

BÉLÁNÁL
Pécs, Jókai-tér 6. és

Budapest, Kossuth Lajos u. 15. 
Továbbá a világhírű

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

saját műhelyemben pontosan 
készítek. __

Jegygyűrűk, keresztelő és nászajándékokból 
nagy választék.v


