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nem ke l az őszi színek és 
hervadt virágok szőnie rttsá- 
git keresni, hogy szivünkre 
hajoljon a végzetes fajdalom. 
Nekünk nem kell a sírok 
evangéliumát énekelnünk, 
hogy gyászdalok komor ze
néjére ébredjünk. Nekünk 
nem kell apró temetői sir- 
hantok között járnunk, hogy 
a halottakat keresgél jük; a 
magyarság sorsa, élete nap
nap után lelkünk drága ha
lottjait teríti elénk.

A vöröscsillag ama augusz- j 
tust lebukása után azt re
méltük, hogy bezártuk a ma
gyarság temetőjének széles 
kapuit s nem lesz itt többé 
ravatal, temetés és halotti 
ének. Visszajöhetlenül elkot- 
ródott a magyar földről a 
destrukció ieketelelkü sír
ásója, meg lett fojtva az uj- 
ságbetükben mérget beada
goló tentafogyasztó, becsü
letes őszinteséggel s őszinte 
reformokkal itt minden ve
zető a magyarság eminens 
szükségleteit elégíti ki s ezt a 
kielégítést törvénynyel szank
cionálja. Azt hittük, hogy 
itt nem a korrupció rákfe
néje szedi áldozatait a ma
gyar társadalom minden réte
géből. hanem magát a kor
rupciót fektetik sírba.
Mi azt vártuk, hogy nem
csak politikai csalétek lesz a 
keresztény eszme hiidetése s 
a faji gondolat kiépítésé, ha
nem valóság s még álmunk
ban sem mertük gondolni, 
hogy a nagy magyar temető 
elhullott halottjai közé jut
tatják újra a keresztény ma
gyarságot.

Pedig ma már ott vagyunk. 
Lassan-lassan odaérünk, hogy 
bűn lesz megint a keresz
ténységet hangoztatni; bűn 
lesz követelni, hogy szün
tessük meg az okokat, amik 
a magyarság temetőjét meg
növelték; bűn lesz minden 
fórumon a keresztény séget 
élni; bűn lesz, ha magyarok

temetőjében
maradunk s a régi tradíciók 
nemes fényéből iparkodunk 
valamit átmenteni a romlott 
közszellembe.

Ha a jelek nem csalnak, 
mihamar bekövetkezik, hogy 
nálunk újra lebunkózhatnak 
mindenkit, aki a magyarsá
gért áldozatot hozott s hogy 
lenézett, megvetett, kicsufolt 
lesz minden eszme, a mely
nek világosságánál próbálták 
kivezetni a magyarságot az 
idegen fortadaimak kátyújá
ból. Sót nem is kellenek je
lek, mert már rendeletek ad
jak az ukazt, hogy lenyak- 
tilóznak mindenkit, aki nem 
szegődik a csökevény poli
tika nyikorgó szekeréhez.

A magyarság temetőjében 
járunk. Nem csak a halottak 
napjan látjuk ezt a magyar 
temetőt, hanem hónapok óta. 
Újra sírok nyílnak meg, iej- 
fakat ácsolnák, eszméket es 
intézményeket temetnek s 
mindehhez a magyarság mos
tani vezérei adjak a gyászos 
asszisztenciát.

Ide jutottunk, ilyen ha
mar, hat évre az őszirózsás 
forradalom után. Uramisten, 
ki hitte volna, hogy a no
vemberi őszi temetők hely ett 
elboruló szemeink előtt a 
keresztény’ magyarság nagy 
temetőjének körvonala bon
takozzék ki.

Ki hitte volna, hogy a di
csőséges ellenforradalom ötö
dik évfordulóján azoknak az 
eszméknek, melyek a keresz
tény és nemzeti irányzat alap
ján akarták a megcsufoit, 
megtépett, tönkretett csonka 
országot újraépíteni, azoknak 
az eszméknek öt év múlva 
már a ravatalánál állunk.

Soha nem állottunk távo
labb az irredenta almok meg
valósulásához, mint ma, azért 
csak menjünk a temetőbe, vi
gyünk sok halotti virágot, kri- 
santémumot és — temessünk!

Kocsis László.

Temetőben.
Ez a hét a temető hete volt, i 

Csendes, megbékélt emberek siri 
világának kegyeletes kultusza 
foglalta le az egész hetet. A ter
mészet, mely egész tavasz és 
nyárban buján fakasztotta a virá
got, most a saját haldoklásában 
visszakért valamit abból, mit 
egész nyárban adott. A haiott- 
öltöztetés komor hangulata ült a 
telkekre és az elmúlás sötét gon
dolata lett úrrá fölöttünk.

így várta egy sötétlő, nagy 
tömeg vasárnap délután a hely
beli református temetőben az 
egyház szolgáinak megérkezését, 
hogy Lőrincz Sándor családi sír
boltjánál a kegyelet adóját le
róják.

A remek családi sírbolt ez al
kalomra teljesen készen állott. 
Kis ápolnaszerü stílusát kívül
ről dolomithabarcscsal képezte 
ki a vállalkozó. Homlokzatán a 
Zsolnay-féle keramit téglának ju
tott nagy szerep. Bejárójának 
félkör alakú iveletéhez stilszerü- 
leg alkalmazkodik a filigransága 
mellett is művészi kivitelű szár
nyas vaskapu. A kápolna belseje 
a szobafestészet iparművészeti 
színvonalon álló remekét mutatja. 
A háttérben ifj. Lőrincz Sándor 
69-ik gyalogezredben főhadnagy 
életnagyságban! szobra áll a 
Zsolnay gyár gyönyörű kivitelé
ben. A mausoleum építészeti ki
vitele a mi nagyon előnyösen 
ismert S/jerZ-iinket dicséri. A la
katos munkában ifj- üauzer, a 
szobafestő munkában Schmidt 
József remekeltek s valóban büsz
kék lehetünk mohácsiak iparunk 
fejlettségére. Az egyéb keramikai 
dolgok a világhírű Zsolnay-gyár- 
ból kerültek ki. Az összköltség 
úgy 110 millió körül áll.

Délután 4 órakor megérkezett 
nagytiszteletü Varga Zsigmond 
ref. lelkész ur, Pápay János kán
tor kíséretében s az aktus csak
hamar kezdetét vette.

Pápay János egy szép egyházi 
énekkel nyitotta meg az ünne
pélyt, mely után Varga Zsig- 
mond lépett a sírbolt lépcsőjéie 
s az ő érzésteljes, telkekbe mar
koló hangján kezdett beszélni a 
szentet hatalmáról, mely felszedi 
szeretteinek samvait s máshova 
viszi, hogy együtt pihenhessen 
azokkal.

Beszéde fonalán végigtallózott 
a lelkünk a temetőkert fejfáin s 

láttuk, mily könnyen feled az em
ber es feledtetik, de bár egy 
ékességben gazdag sírbolt mel
lett álltunk, megalázkodást pa
rancsol a telkeknek az a gondo
lat. hogy e földi lét nyűgén túl 
koldus és király egyformán az 
enyészeté.

Gyönyörűen fűzte tovább, 
hogy: ifjú Barátunk! a mikor 
még Te születtél, boldogan mo
solygott a nap az égről a béke 
óién fejlődő emberiségre, a mi
kor egyszerre hirtelen egy vész
sikoly reszketett át a világon s 
milliók szivei döbbentek meg a 
szóra, hogy : veszélyben a Haza ! 
És ment ő is, a halál virágbok- 
rétás jegyeseivel, kik közül oly 
sokan porladnak most messze 
idegenben, jeltelen sírok öten. 
Ő a halál csókját szervezetében 
hozta haza, mely csók lassan 
ölte meg, mint büszke tölgyet 
kicsi szú férge ledönti. Szülei 
szobrot emeltek neki, hogy ha 
már életben nem láthatják, leg
alább emlékét idézhessék minél 
többször vissza . . .

Erre lehullott a szoborról a 
fekete lepel, a sírbolt hátteréből 
keserves zokogás szivetfacsaró 
hangjai törtek elő, Varga Zsig
mond pedig egy gyönyörű, ma
gas szárnyalásu, csengő nyelve
zetű imába fogott.

Pápay János énekes búcsúztató
ja után Erős József belvárosi ig.- 
kántortanitó, az EME elnöke lé
pett a lépcsőzetre és az Ébredő 
Magyarok Egyesülete nevében 
búcsúzott a halott tagtárstól.

Beszéde tele volt tűzzel, lel
kes, hazafias érzéssel s azzal vé
gezte, hogy: «Te csak pihenj, a 
munkát majd helyetted is elvé
gezzük mi . . .»

Pápay befejező éneke után 
Lőrincz Sándor, az apa köszönte 
meg néhány keresetten, meleg 
szóval a közönségnek, hogy csa
ládi jellegű ünnepélyét ily nagy- 
számbani megjelenésével emelni 
szives volt.

A haldokló természet csendjét 
egy szellő rebbenése sem za
varta és az emberek csendesen 
oszladoztak a néma halottaktól 
vissza az élőkhöz, azzal a gon
dolattal a telkükben, hogy meny
nyi vigasztalás van ebben a szó
ban: feltámadunk!
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A sajtó.
Sok szó esik manapság a saj

tóról. Hol a construktív (építő), 
hol a destruktív (romboló) sajtó
ról beszélnek. Az előbbi a nem
zeti és keresztény irányzatnak az 
eszköze, az utóbbi csak hazudja 
ez irányzatokat, üzleti fogásnak 
mimeli, legjobb esetben annyi 
őszinteséggel van, hogv liberá
lisnak vallja magát, a mely jelleg 
mögött kényelmesen húzza meg 
magát minden nemzetellenes tö
rekvés egész a hazaárulásig.

Miután sokszor meggyőződé- 
ses katholikus és jó magyar em
berek kezében is látunk ilyen 
nemzetellenes újságokat, azt kell 
hinnünk, hogy sokan nincsenek 
tisztában azzal, hogy milyen új
ságot olvassanak. Ezek kedvéért 
a nélküi, hogy reklámot akar
nánk ezeknek a lapoknak csi
nálni, ide iktatunk egy pár lap
címet és keresztény és magyar 
testvéreinknek ezeket ajánljuk 
olvasásra: A Nép*, Magyar
ság*, Nemzeti Újság , *Szózat», 
• Uj Lap*, Uj Nemzedék .nem
különben < Dunántúl*, < Képes 
Krónika*, «Pécsi Est* és «Uj 
Barázda. •

Szekszárd hősi halottal
Ma avatják föl Szekszárdon 

407 hősi halott emlékművét, me
lyet a sétatéren állítottak fel.

Horthy Miklós kormányzót 
már tegnap estére várták József 
főherceggel egyetemben, kiket 
bandériumos küldöttség foga
dott A leleplezési költségek te 
dezetére tegnap este nagysza
bású, magas nívójú műsoros 
estély volt, melyen nem keve
sebb, mint az európai hírű - Hu
llai Dalárda* énekelt 51 taggal. 
A megnyitó beszédet Wendl 
István polgármester, az ünnepi 
beszédet pedig a szobornál 
Órffy Imre dr., nemzetgyűlési 
kénviselő mondja.

Nálunk is ébren él a gondo
lat, hogy szobor illetné meg 
azokat, kik életüket adták a ha
záért, kik i.em civódva, hanem 
egy szívvel és egy lélekkel men
tek a halálba értünk; de csak 
ugy emlegetjük, Ígérgetjük a dol
got, mert hát Isten bocsá’! Mo
hácson vagyunk, hol még ilyen 
szent ügy sem ment a politikai 
torzsalkodások utálatos viasko- 
dásaitól.

Emlegetjük, ígérgetjük, de még 
csak egy konkrét határozatig 
sem mertünk eljutni, mert . . . 
teremtucscse azt is megfeleb- 
beznék.

A városházán sürgős átala
kításokon dolgoznak, mivel, hogy 
Szász Béla vendéglőssel a tár
gyalások eredményre nem vezet
tek. Ez a tárgy nyilván ismét 
élénk vitákat fog a legközelebbi 
közgyűlésen provokálni. Itt tart
juk legalkalmasabbnak megem
líteni, hogy a szanáló bizottság 
csütörtökön (október 30) tartod 
ülést, a közgyűlés pedig novem
ber 4-én lesz megtartva.

Előfizetett már a „Mohácsi 
Hírlapra ?“

gyermeki fohász a

VASI FÖLD FELÉ . . .

Te jó vasi föld, ott a végeken 
Téged idézlek minden éjjelen.

Mentsvárad, bástyád hallom, 
jhallni kész 

S hontalan lesz a végvári vitéz.

Idegent vezet jegenyés utad, 
Nem borul rád a magyar nap

inyugat.

A Rába-völgy termő televénye 
Idegen szájnak lesz a reménye.

Réteiden más barma legelész. 
Idegen gulyát vár a delelés.

Füved nem táplál címeres szilajt, 
Ó, más kaszálja, másnak, ha

[kihajt.

Faluid tornya más Istent dicsér, 
A gyermek nem magyar szót

[gőgicsél.

Térés portádon borod más issza 
S fiad vállán ring koldustarisz- 

[nya .. .

Ó, jó vasi föld, ott a végeken, 
Hallod-e hazaszálló énekem ?

E téli éjben, csatakos utakon 
Csillag nélkül kincseid kutatom.

Vezetnek falvak, Rába-völgyi fák, 
Szombathelyen járok, mint kis-

[diák.

Ismernek házak, parkok, kisterek, 
S minden kis utcát én is ismerek.

Berzsenyi előtt, ép mint akkoron: 
Megemelem fekete kalapom.

Kanyargó Gyöngyös, csalitos
[Perint 

Vizén magyar álmaim terve ring. 

Ó, jaki dóm, Kőszeg, újvári vár, 
Bomlott bástyádon őrként most 

Iki jár? 
Él még őrséged tiszta magyar

sága, 
Pusztult magyarok tiszta magyar 

/ága ? 

Van vitézed, ki érted silbakol, 
Van-e poétád s rólad is dalol? 

Másoknak fáj Kolozsvár, Sza- 
[badka, 

Az én szivem érted megszakadna. 

Másoknak kedves Pozsony, Pécs, 
!Kassa, 

Bús szivemnek te vagy szent vi- 
[gasza. 

Te voltál bölcsőm harminc év előtt, 
Te adj fiadnak magyar temetőt

Kocsis László.

NE FÉLJ TŐLEM . . .

Nézd e kezet, benne duzzad a vér, 
S mert piszkos és mert ragad, 
E kéztől mindenki borzad és fél, 
Hozzá embervér tapad . . .

E kéz, nézd csak, mily erős és 
[kemény, 

Ha sújt, nyomán vér fakad ; 
Gazdája szikár bácskai legény, 
Hozzá embervér tapad . . .

E kéz, bár most még durva és 
férés, 

Játszadozni már is hajfürtöket 
[keres ;

Ne félj! Téged mindig csak ci- 
[rógat,

Még akkor is, ha hozzá entber- 
[vér tapad ...

Dr. Parcsetich Béla- I

-------—

I A BALATON PARTJÁN.

pE vonat ablakán 
Tapadóit a lelkem, 
Tfjukori álmok 
Torrásii megleltem. 
jT [falaton tükrén 
Őszi nap sugára 
Szilphidi táncot járt 
Szellő kacajára.

Szép őszi napalkony . . . 
Október öt volt még, 
j/flmádiban akkor 
Búcsúztak a fecskék. 
Szorongatta kicsi 
Szivüket a bánat, 
Te regős világ te! 
Tindértáj utánad.

Elvonult előttem: 
Szigliget, Badacsony, 
'Révfülöp és j^ánka, 
j/íkali meg Tagyon, 
Tihany jTszófővel, 
Türed, Csopak, őrsök 
S még egy pár emlék, mit 
Jő lelkemben őrzök.

Teresén nekem is 
Elszorult a lelkem, 
Vijjogó sirálynak 
Sóhajjal feleltem. 
JVleleg könny pergett le 
gTz arcomon végig 
És nem láttam semmit 
Csajágh-Röcsögéig . . .

Én-

Keresztény sajtót 
akarunk!

Még élénken emlékezünk 
vörös rémuralom idejére és a 
ez után következő áldatlan álla* 
pofokra, a melyeknek sohasem 
lett volna szabad bekövetkez
niük, ha a forradalom idejében 
ugy a politikában, mint a 
társadalmi életben érvényesült 
volna a kereszténység ereje, meg
nyilvánult volna a magyar ke
resztény társadalom öntudatos 
ellenállása, az egész keresztény 
Magyarország önfeláldozó intran- 
zigenciája.

Azt a letargiát, amely 1918— 
1919-ben teljesen megbénította 
a nemzetnek az eszmélni tudá
sát, a nemzetietlen, öncélú, de
struktív eszmékért küzdő zsidó 
sajtó a legalkalmasabb időben 
fedezte föl és a legnagyobb 
mértékben használta ki. Megin
dította azt a sajtóharcot, amely 
szidalmazta a katholikus egyhá
zat, megcsufolta annak szolgáit, 
lerontott mindenféle tekintélyt, 
ledöntötte a nemzeti bálványo
kat, megmételyezte az erkölcsöt, 
lábbal tiporta a nemzeti trikolort 
és végül az egész országot vö
rösre festette at.

Soha sem múló szégyene és 
örök gyalázata marad a magyar
ságnak az, hogy három-négy 
hitvány zsidó gyerek nyakára 
ült ennek az országnak. Meg
rabolta erkölcsi, szellemi és 
anyagi javainkat és hat hónapig 
megtorlatlan ul ga rázd álkod ott 
ebben az országban. Ennek a 
mégtörténteért csakis mi, keresz
tények és magyarok vagyunk fe
lelősek és csakis nekünk kell szá
mot adnunk majd ezért a his
tória itélőszéke előtt.

Ugyanaz a destruáló irányzat, 
mint mindenütt, ugy a sajtóban 
is, még most is működik és 
sokkal tervszerűbben, kiszámitot- 
tabban és elvetemültebben. A 
vörös és a zsidó uralom ismét 
ránk vigyorgatja a fogát.

Szervezkednünk kell tehát, fel 
kell készülnünk a nagy harcra, 
nehogy egy napon véletlenül, 
hogy az irás szavaival éljünk: 
megméressünk és ismét könnyű
nek találtassunk.

A veszprémi katholikus sajtó
napon, mely inpozáns keretek 
között folyt le, fényesen nyilat
kozott meg az, hogy van még 
magyar életösztön és élniakarás, 
hogy nem halt ki a keresztény 
és a katholikus öntudat. Páter 
Bőhle hatalmas, lendületes szó
noklattal hívta fel a katholikus 
társadalmat a keresztény és a 
katholikus sajtó támogatására:

«A sajtó lehet az élet lehelete 
— úgymond — a sajtóval ha
lottakat lehet föltámasztani és 
élő embereket a sír mélyére dön
teni, kitépve belőle minden ön
bizalmat és életkedvet; ezt meg 
is teszi a sajtó, ha más a meg
győződése, mint a mienk.*

Es ez igy is van.
Páter Bőhle az elmúlt idők 

tapasztalatait leszűrve, helyesen 
ismeri fel a jelenlegi helyzetet. 
Amikor a keresztény és a katho
likus sajtó érdekében felemeli 
szavát, jól tudja mit és miért 
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lesz. Hiszen a sajtó a legfélel- I 
metesebb és leghatalmasabb fegy
verek egyike, mellyel támadni és 
védeni egyformán lehet.

,4 z5Ú/d sajtó tette tönkre a 
magyar nemzetet, kel! tehát, 
hagy a keresztény nemzeti becsü
let, a keresztény nemzeti öntudat 
sajtija állítsa talpra, keltse uj 
életre.

Ezt azonban csak úgy érhet
jük el, ha szivünkben erős ke
resztény i meggyőződéssel, fana
tikus hittel és nem apadó ener
giával munkálkodva csatlakozunk 
ahhoz a harchoz, a melyet a 
katholikus sajtó indított a keresz
tény társadalom felsegitésére és 
a keresztény nemzeti Magyaror
szág feltámasztására.

Ez a csatlakozás nem csak ab
ból áll, hogy áldozzuk vagyo
nunk egy részét, odaadjuk tehet- j 
ségünk legjavát, hanem abból is, 
hogy kizárólag keresztényi meg
győződést hirdető újságokat ol
vasunk és fizetünk elő.

Ha ezt is megtesszük, úgy 
valób n missziót végzünk. ür.

Unalmassá
kezd már válni a kötekedésnek 
és a gáncsnak az a formája, a 
mellyel Mohácson a keresztény 
eszmét elgáncsolni próbáljak. Az 
állandó liberális fegyver a sok- I 
szinüség, amely hol a vallásos
ság, hol meg a butaság álarcát 
veszi fel, de belül mindig más 
célok felé tör.

Igazán nem érdemes velük fog
lalkozni Nem is az ő személyük 
késztet a válaszra, hanem az, 
hogy esetleg rabulisztikájuknak 
fel ne üljön majd valaki.

A vasárnapi Apponyi és Rát
kay összehasonlítás az öntetszel- 
gésnek kissé nagyon is merész 
formája, a melyen jőizüen mo
solyogtunk. Az igazi keresztény
ség szívesen aláírja, amit Appo
nyi mondott. Épp nemrégen a 
választások előtt hangoztattuk 
nyilvánosan is, hogy ezzel a mai 
keresztény kurzussal mi sem azo
nosítjuk magunkat. Hát mit akar 
még?

A dunahidról cseveg és meg
próbál hangulatot csinálni ellene, 
amikor még azt sem tudja, hogy 
mit csinál a keresztény párt? 
Hogyan is akarja megvalósítani? 
Megnyugtatjuk, hogy vannak itt 
is jól, sőt jobban számoló és 
hozzáértőbb emberek. Ha majd 
az a józan városi egységpárti 
gazda (ugyan hol volt az a vá
lasztáskor, ilyet mi nem láttunk?!) 
a tervet megtudja, mást fog majd 
mondani.

A destrukcióról pedig ne el- 
ménckedjen. Nem ért ő ahhoz. 
Nem érzi meg, hogy mi a rossz, 
mert ha meg tudná a jót a rossz
tól különböztetni, nem lettek 
volna tele oldalak 1913-ban a 
Mohácsi Hírlapban az ő viselt 
rossz dolgaival . . . Egyébként 
megsúgjuk a fogalomzavarban 
lévőnek, hogy <liberális keresz
tény.- az fából vaskarika, mert a 
a kettő ég és föld, tűz és viz. A 
kereszténységből is levizsgázott 
az, aki nemrégen is Krisztust Mo- j 
hameddel egy szintre helyezte.

Auber dr.-t pedig tisztelettel 
megkérdezzük, hogy ugyan mi 
a csudára tört ki a vihar, ha 

nem a «csufságára> szóra? Va
lami okának mégis csak kellett 
lenni!? Erről nem ir.

Egyben aláírjuk, hogy az aka
dékoskodás igazán nem érdemes 
azért a száz lépésért, — ami nem 
is száz lépés, hanem sokkal több, 

de hát akkor miért nem csat
lakoznak a többség véleményé
hez? . . . Annak a száz lépésnek 
mégis csak a plébánia központja 
felé kell vezetnie! Vagy nem?

Az adóról pedig akkor beszél
jen, ha bebizonyítja, hogy ő a 
saját személyében adót fizetett. 
Egyébként ki mondta, hogy adó
val csináljuk meg a hidat? Már 
magyarul sem értenek ott!?

Igy lesz valahogyan a dolog, 
mert például elég magyarul mond
ták meg a választók, hogy dr.

A novemberi lak- es űzletbérek.
November 1 én az 1917 ben 

fizetett lakbereknek a 15 száza
lékát, a műhelyeknek pedig 34 
százalékát kell fizetni. Miután pe
dig az aranykorona átszámítási 
szorzcszamjaul 17 ezer állapítta

LAKBÉREK

1917. évi alapbér Tisztabér Közüzemi 
pótlék Kincstári 

részesedés 
a tiszta 
lakbér

Fizetendő 

összesen

, 1 egesz
1

negyed
az a 1 a

15

p b é r n e k

2

é v r e százaléka 17.000 K-ás 
szorzószámmal

25° „-a

60 15 3S250 5100 9563 52913
70 17 50 4-1625 5950 11157 61732
80 20 51000 6800 12750 70550
90 22 50 57375 7650 14344 79369

100 25 63750 8500 15938 88188
120 30 76500 10200 19125 105825
140 35 89250 11900 22313 123463
160 40 102000 13600 25500 141100
180 45 114750 15300 2868S 158738
200 50 127500 17000 31875 176375
300 75 191250 25500 47813 258563
400 100 255000 34000 63750 352750
500 125 318750 42500 79688 440938

ŰZLETBÉREK

• Ha az 1917. évi alapbér például 480 K volt, úgy a 180 és 300l K-as 
tételek összegéből állapítjuk meg, hogy mennyit kell fizetni ; 390 190 -f- zvu es
így tovább.

Felemelt bérek.
Az uj lakbérekről nem kell új

ból kiértesíteni a bérlőket, mert 
azok azon aranykoronas alapon 
fizetendők, amely alap a májusi 
bérmegallapitas alkalmával a bér
lővel közöltetett.

1917. évi alapbér Tisztabér Közüzemi 
pótlék Kincstári 

részesedés 
a tiszta

Fizetendőaz a 1 a p b é r n e k

34 2 lakbér összesen

százaléka 17.000 K-ás 25" ,,-a
é v r e szorzószáinmal

100 25 144500 8500 36125 189125
120 30 173400 10200 43350 226950
140 35 202300 11900 50575 264775
150 37 5 216750 12750 54188 283688
160 40 231200 13600 57800 302600
170 425 245650 14500 61413 321563
180 45 260100 15300 65025 340425
190 475 274550 16150 68638 359338
200 50 289000 17000 72250 378250
300 75 433500 25500 108375 567375
400 100 578000 34000 144500 750500
5U0 125 722500 42500 180625 945625

1000 250 1445000 85000 361250 1891250

Bérfizetés ideje

A bérfizetés az eddig érvény 
ben levő rendelkezés szerint no
vember 15-éig bezárólag eszköz 
lendő.

Frey elnöklete alatt levő keresz
tény pártban bíznak s igy dr. Frey, 
ha virilis jogon is van benn, 
(helyét t. i. másnak engedte át a 
listán) akkor is egy nagy, egész 
Mohácsot képviselő pártnak a 
vezére. Ez a kiilömbség közte és 
Beck dr. között.

Egyébként mindenhol kilátszik 
a lóláb, hogy minden valakinek 
az érdekében csinálódik. Legjob
ban azonban saját ügyében ug- 
rasztja ki a lólábat az önzetlenül 
szerkesztő ur, amikor egy eskü
vői hirt felhasznál arra, hogy 
családi szabómúhelyét ajánlja . . .

Miért nem írják ki nyíltan, 
hogy dr. Beck-féle politikai és 
Rátkay-féle női szabómühely rek
lám lapja? Sokkal őszintébb és 
férfiasabb el árás lenne.

tott meg, a novemberi házbér- 
negyed terhei lényegesen meg
növekedtek.

A leggyakrabban előforduló 
lakas- es műhelybéreket feltün
tető táblázatokat az alábbiakban 
közöljük :

Milliós büntetések 
dohánytermelésért.

Egy palántáért félmilliós bün
tetés. — Mohácsiak a pécsi 

törvényszék előtt.
Megírtuk annak idején, hogy 

a mohácsi pénzügyi biztosság 
szigorú ellenőrzést foganatosított 
úgy bel-, mint külterületen a 
dohánytermelőkkel szemben En
nek eredményekép

több ezer palántát ko
boztak el.

Az igy tettenért engedély nél
küli dohánytermelők ellen kihá- 
gási eljárás indult, bírságot rót
tak ki s amennyiben a bírságot 
nem fizették meg, úgy az üizyet 
a törvényszékhez tették át, a 
hol a fennálló rendeletek értel
mében a pézbuntetésen kívül a 
fogházbüntetés is minden eset
ben kiszabandó.

Múlt szombaton kerültek a mo
hácsiak közül az elsők a pécsi 
kir. törvényszék elé, ahol üikán 
András mohács-szigeti földmivest 
14 dohány palántáért 581 400 K 
pénzbüntetéssel és 450000 K, 
Gulyás István mohács-szigeti 
földmivest 40 palántáért I mil
lió 368.000 K és 225.000 K, Pe- 
csuvácz János mohács-szigeti 
földmivest 247 palántáért 8 mil
lió 447.400 K és 450.000 K, 
Holczmann József bari földmi
vest 5 palántáért 171000 K és 
450.000 K, \ idákovics Sztankó 
mohács-szigeti földmivest 7 pa
lántáért 239 000 K és 450 000 K, 
Csupics András mohács-szigeti 
földmivest 44 palántáért 1 millió 
607.400 K és 450 000 K, Pécsi 
István mohács-szigeti földmivest 
38 palántáért I millió 299.600 K 
és 450.000 K, Mickl Mihály mo
hács-szigeti földmivest 72 pa
lántáért 2 millió 462.400 K és 
450.000 K pénzbüntetésre Ítélték. 
A 8 vádlott összes büntetése 
tizennyolc millió ötszázötvenegy 
ezer koronát tesz ki

Ezeket a súlyos büntetéseket 
azért közöljük, hogy

a többi pénzügyőri bir
sággal sújtottak fizessék 
meg a kirótt büntetést 
mielőbb, mert ezáltal 
elkerülhetik a még sú
lyosabb törvényszéki 

mellék büntetése két.

Ugyanis a fennálló rendeletek 
értelmében a pénzügyi hatóságok 
csak akkor teszik át az iratokat 
a törvényszékhez, ha a bírságot 
nem fizették meg. Aki a bírságot 
megfizeti, annak ügyét, ha már 
a törvényszéken is van, vissza
vonja a pénzügyigazgatóság.

Itt említjük meg, hogy az el
kobozott dohány értéke 120 mil
lió koronát tesz ki, ami bizo
nyítja, hogy a pénzügyőri sza
kasz alapos munkát végzett.

— Hősök emlékezete. A világ
háborúban elhalt hőseink emléke- 

' zetenek ez idén is külön kegye
lettel aduzik a hadsereg es a tár
sadalom. — November 2 an d e. 
10 órakor a zsidó, d. e. 11 ura
kor a református es d. u. 3 óra
kor a katholikus temetőben fog a 
kegyeletes aktus vegbemenni.
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— Istentiszteletek rendje a

. , : ' iTi’a templomban :
Mindenszentek ünnepén szét t 
mise* fel 8, 9, 10 es ‘ <12 óra
kor. Délután 3 órakor az utolsó 
októberi rózsafűzés aj'atossag Va
sarnap d e. szentmisék: tel 8, 
9. 10 es fel 12 órakor. Ezek kö
zül a 10 órai Halvax József 
apat ur halaado gyemantmiseje, 
inelv után kiosztja a híveknek 
áldását. Délután 3 orakor a teme
tőben szentbeszed es ajtatosság 
a hősi halottak emlekere is. 6 kor 
a templomban az ujholdkor szo
kásos litania és az ajtatossag a 
megholtakéit. — Hétfőn, Halottak 
napjan a tente őhen a Rókus- 
kapolnaban. ó-temetőben 7 órakor 
g ászmise es utána a szokott ha
lotti ajtatossag a temetőben. Sir- 
beszentelés az uj temetőben, vé
gén csendes gyaszmise a temető
kápolnában. A plébánia-templom
ban az ünnepélyes gyászmise 
fel 8 orakor.

A főpásztor Mohácson. Gróf 
Zichy Gyula megyéspiispök csü
törtökön (okt. 30.) délelőtt dr. 
Mosoriyi Dénes püspöki helynök 
kíséretében Mohácsra érkezett, 
hogy a déli magyar hajóval na
gyon fontos ügyek elintézése 
végett Kalocsára utazón. A nagy 
köd miatt a hajó még délután 
2 órakor sem érkezett meg, mire 
a Főpásztor dr. Mosonyival visz- 
szautazott Pécsre, hogy onnan 
masnap ugyancsak vonaton utaz
zon Kalocsára. Az útjában meg
akasztott püspök Mosonyival dr. 
Frey János apát ismert vendég
szeretetét vette igénybe s ebéd 
előtt megtekintette a fogadalmi
templom terveit s azok fölött 
nagy tetszésének és legfelsőbb 
megelégedésének adott kifejezést.

A Szociális Atissio Társulat
hoz koszorú megváltás címén a 
következő adományok érkeztek: 
Schmidt Lajos és neje 200000 K, 
özv. Landauer Józsefné 100000 K. 
Schmidt Károly és neje 100000 K, 
I)r. Prakatur Tamás és

neje . . . 100000 K,
Erős Józsefné . . 50000 K,
N N........................ 50000 K.

— Előléptetés. A közoktatás
ügyi ni kir. miniszter B e k e f i I 
Antal kölkedi ref. tanítót a nép- 
ncvelés térén kifejtett eredményes 
munkájának elismeréséül, még pe- ' 
dig visszamenőleg 1923 október 
1-től számítandó joghatályt al a 
VH-ik fizetési osztályba léptette 
elő Érdemes, a népoktatás iránt 
nagy ügyszeretetei tanúsító, társa
dalmi es politikai életében egyaránt 
közbecsült embert ért ez a jól 
megérdemelt kitüntetés, melyhez 
mi is őszintén gratulálunk.

— Aranylakodalom. Váró 
sunknak egy közbecsült öreg pol
gára : íd. S z a b 1 a r András ülte 
í. hó 27-iken bizalmas családi 
körben aranylakodalmát nejevei: 
Kiss Mariával. 75 evi becsüle
tes munkában eltöltött elet egyik 
név ezetes mértfoldkövehez ért el 
id. Szabiar András polgártársunk, 
a hor.n m érdemes visszatekinteni 
egy boldogabb, egy szebb múlt 
napsütötte emlékeire. Az utolsó 
évtized viharai őt sem hagytak 

érintetlenül, megrabolták fárad
hatlak becsületes munkája gyü
mölcsétől, de mindent nem rabol
hattak el tőle — a családi bol
dogságot, hogy ma szép és jó 
unokáktól köiiilveve élvezhesse 
boldog családi körben csendes, 
munkás elete alkonyát. Garatu- 
lálunk 1

— A Leányklub múlt heti 
zászlószentelesere visszatérve, kü
lön kell az elismerés zászlaját 
meghajtanunk Szekula Ka
tinka tanárnő érdemei előtt, ki a 
Leányklubot létesítette s annak 
vezetésében faradhatatlan tevé
kenységet fejt ki Szekula tanárnő 
e térén szerzett érdeméit elegge 
méltatni nem lehet, team ifjúsá
gunk leikébe kiszámíthatatlan er
kölcsi értékként edződnek be azok 
az ismeretek, melyeket a Leány
klub révén szerez. — Felsőbb 
hatóságának figyelmet szeretnénk 
felhívni egv ilyen ügybuzgó tan 
erő ténykedésére, ki lelkének egesz 
melegevei csüng szakmaján es a 
leányifjuság keresztény és nemzeti 
iranybani nevelésének fanatikusa.

Halálozások. Keinráth 
Petemé, sz. S z o k o 1 a y Lujza 
okt. 25 én 64 eves korában Mo
hácson eüialulozott. Október 27-én 
temették a kiterjedt rokonság, is
merősök, jóbaiatok ('szinte rész
vété mellett A megboldogultban 
lapunk belső munkatársa : Kein 
ráth Zsiga édesanyját gyászolja.

S c h a u 1 y Flórián kovácsmes
ter, a mohácsi iparososztaly egyik 
törzsökös alakja okt. hó 28 an 
elhalálozott. Szerdán temettek ál
talános részvet mellett.

Nyugodjanak békében !
A Duaabizottság október 

hó 31-én délután 3 órakor ülést 
tartott, melyen közölték a bizott
ság tagjaival a kereskedelmi mi
niszter leiratát a budapesti vasúti 
összekötőhid ügyében melynek 
egyik íve használaton kivül he
lyezve lebontatott s arra a mo
hácsi hídépítő bizottság igényt 
tart.

— A pécsi eset ismétlődik 
Mohácson is. Malesevics István 
kereskedő lett bennünket figyel
messé arra, hogv Mohácson is 
kezdik — nyilván éretlen fickó • — 
a kirakatok üvegtábláit megkar
colni. E jelenség fölött nem lehet 
szó nélkül elhaladni. Az utcai fa
sorok fainak megrongálása, a drága 
plakatok leszaggatása, csak úgy, 
mint a kirakatüvegek megkarco- 
lása romlott, vandal leiekre vall, 
amíg pedig a lelkekbe at nem 
megy, hogy : soha sem rontani, 
mindig csak építeni, addig a csonka 
hazát sem tudjuk újraépíteni. íven 
vandal telkeknél vagy az iskola 
bán, vagy a családi korben történt 
mulasztás, melyet most mar a 
törvénynek kell pótolnia, ugyan
azért a panaszolt esetet az allam- 
rendőrseg figyelmébe ajánljuk

Tetőtüz a Kaszinóban. 
Csütörtökön délben erős füstgo- 
moly tört magúnak utat a Ka
szinó tetőzetén. A vendéglösné 
rosszat sejtve felrohant a padlásra 
rémülve latta, a tüzlangokat Az 
elősiető házbeliek a tűzoltósággal, 
idejekorán csirájában fojtották el 
a tüzet. Az ok helytelen építkezés 
A tetőzetet tartó keresztgerenda 
a kéményén fut keresztül, amit a 
reggeli kémény kiegetésnél a ki- 
égetest végző kéményseprők nem 
vettek figyelembe. A kar igy is 
tekintélyes. J

— Vakmerő lólopások. A 
régi, romantikus betyárvilág em
lékei újulnak fel a csonka ország 
határain, de legfőképen a balkán 
szomszédságban. Ha odaát, le 
egesz Zomborig vásár közeledik, 
akkor ideát biztosan megjelennek 
a lókötők, hogy a jófajta bara
nyai igasokból egy néhányat minta
ként bemutathassanak így volt 
ez a múlt heten is. A feltevés 
szerint cigányok voltak, de tehet 
más is (?) valószínűleg egy ban
dahoz tartozók, múlt péntek ejjel 
szombatra virradóra Lányosokon 
Wald János istállójából egy pár 
lovat kötöttek ki, Kieisz György 
udvarából egy szekeret, lakásából 
egy bődön zsírt, kenyeret és ru
hát loptak ei. — Hercegszabar 
bán ugyanakkor Kaiser Jánostól 
egy pár lovat és egy csikót vit
tek el. Zsákmám ukkal Majs, Be 
zedeken át igyekeztek a határt 
elemi. Az éj sötétjében a dülő- 
utak útvesztője ellenük esküdött. 
A szeker felfordult. Elvágtak az 
istrángokat és lóháton igyekeztek 
tovább. Egy portyázó csendőr
járőr nyomukra akadt és üldözőbe 
vette a tolvajokat. Az erdő sűrű
jében lovaikkal nehezen jutottak 
előre, azokat itt hagyták, de a 
tolvajok igy is átmenekültek a 
határon. A lovak visszakerültek 
jogos tulajdonosaikhoz. — Üdvös 
tenne, ha a jövőben is éber figye
lemmel kisérnek a túlról átran- 
duló hívatlan vendegeket.

Egygyel kevesebb a haza
áruló Hoffmann Ottó dr. volt 
pécsi ügy ved, a kisgazdapart első 
titkára, miután ismeretes haza- 
árulasi perében a két éves börtön
büntetést semmiféle ügyvédi rebu- 
lisztikáva! nem tudta leprókator- 
kodni, apósához : Atenrath bu tor
gyároshoz Újvidékre utazott, ahol 
ott is ragadt, mert tavozasa előtt 
értesült, hogy kegyelmi kérvényé 
nem nyert kedvező elintézést s a 
hátralevő másfel evet te kell ülnie. 
Tehat egy hazaárulóval kevesebb 
van a csonka hazában. Pedig kár 
érte, Hoffmann Ottó dr. nagy te
hetett volna közöttünk, szeretet, 
rajongás övezhette volna, de — 
elárulta a hazát, pedig a haza
árulásra a jó Istennél sincs bűn
bocsánat.

— Rend, tisztaság-. A nyáron 
nagy izgalmat okozott az a ren
delet, hogy a házak előtt a füvet 
el keil tüntetni. A törvény tiszte
lők, ha nem is örömmel, de meg
tettek Legnagyobb része oda se 
hederitett Pedig mennyire városias 
tenne, ha a síkon nem legelnének 
szép faj tehenek, nem kongna a 
nyáj kolompja, nem rikácsolna a 
ludak serege, ha az ut mentén 
rendes arkolás is volna, ha a járda 
szélén, ahol mar igy van, a föld 
savót tel is töltenék. Vesztergombi 
korcsma előtt, este próba nélkül 
is, lábát tehet törni. Van még egy 
jártabb rész is, amely annyi átkot 
vált ki az utasból, a vasúthoz 
vezető téglás rész. Jön az esős 
idő. Jaj annak, aki sötétben jön, 
vagy megy arra felé. A kocsiút 
aszfaltját itt is, ott is javítják. 
Csak a nagy lukakat. Ami mellette, 
körülötte gyenge kis mélyedés, azt 
majd máskor, ha az is zökkenője 
tesz a gazdasági kérdéseknek, a 

villany draga dolog, de azért nem 
kellene sok helyen, az utca része
ken olyan goromba közöknek 
lenni. Miért nincs mozgó ellenőr? 
Ezt is és azt is ellenőrizni kellene, 
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miért ég egész éjjel a oknál a 
villany, akik kiegyeztek ? A Sze- 
pessy park csonka része és a ki
veszett fák, a kerítés, azok a 
c odaszép rózsaköröndök, vájjon 
kapnak e egyszer gazdát és ki lesz 
az r Az ut, a padok, a madarak 
eneke, milyen szép is volt egy
koron. Megyünk tovább

Ahol még futja. Németbó- 
lyon Hauptmann Éva és Bachesz 
György esküvőjén 4 borjú, 2 ser
tés, 500 kg. liszt, 1200 It. bor, 40 
torta és 100 kgr. cukor fogyott 
el. A ifjú párnak csak gratulálni 
lehet. Ahol ily bőség volt az 
esküvőn, lesz mit aprítania tejbe 
később is.

Aranyat, ezüstöt, bril- 
lianst és hamis fogakat leg
magasabb árban vesz PÁN- 
CSITS ékszerész.

— Az ifjukoru bűne. Egy be
csületes törekvő apa gyermeke 
feledkezett meg a szülei tiszte
letről és becsületességről. Atyjá
tól három millió koronát lopott 
el, azon konyakot, három pisz
tolyt, töltényt, cukorkákat vásá
rolt. Majd gyalog Pécsre ment. 
Pénze fogytán lévén hazajött. A 
rendőrség átadta a fiatalkorúak 
bíróságának.

— Viráglopás a temetőben. Igy 
mindenszentek táján, amikor ke
letje van az őszi virágnak, akad
nak lelketlen emberek, akik ha
szonlesésből, beteges vágyból, 
vandál kézzel törnek, a temető 
ékességeire. Egy Mátyás király 
utcai házigazda feljelentést tett 
lakója ellen, hogy éjnek idején 
a temetőből hordja haza a virá
gokat koszomnak és a piacon 
árusítja. Az ügy a rendőrség elé 
került.

— A kisüst. A kisgazdapárt 
nagyon intenzív mozgalmat fejt ki 
a kisüstők visszaállitasa érdekében 
s nem győzik eiéggé bizonyítani, 
hogy a gazdaközönségnek mily 
fontos érdeke fűződik ehhez Ez
zel szemben a Népiroda tiltakozott 
ugyanazon miniszternél a szabad 
kisüst bevezetése elten, mert az a 
mértéktelen pálinkaivásnak az 
eszköze. Sőt csatlakozásra hivja 
fel a Népiroda az összes társa
dalmi egyesületeket arra hivatko
zással, hogy minden müveit nem
zet, élén Amerikával csökkenteni 
kívánja a szesz élvezetét, mig a 
szabad kisüst a gazdák maximális 
pálinkatermelését idézi elő, a pá- 

I linkaivással járó összes karokkal 
együtt Mi azt hisszük, hogy a 
Népiroda téved, amint az ábra 
mutatja a pálinkafőzésnek nagy 
zsidó tőkések, gazdasági egyesü
letek, részvénytársaságok kezébe 
való koncentrálása nem szolgálja 
a Népiroda antialkoholista céljait 
Lehet keveset inni mérték nél»J 
és tehet lerészegedni mértékké- 
Mindenesetre kellemetlen helyzetbe 
hozzák Búd minisztert.

— Az utca hangja. Mohács 
utcája már több mint egy hete 
élénkebb, színesebb, városiasabb. 
Delben es este vonatérkezés után 
fürge jóhangu utcai lapárus kirtat- 
gatja újságait a közönségnek es 
azoknak, akik már hallottak ilyet 
szinte jól esik az utca uj hangja, 
akik pedig — falusiak — nieg 
nem látták hírlapárust csodálkozva 
fordulnak meg utána. A fürge 
árus: Kaszás Pista élénkségevei, 
jó modorával és humorával gy°r‘ 
san a mohácsiak kedvence lett es 
mindtöbben vásárolnak tőle ujsá- 
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cot már csak azért is, hogy Mo
hács ez uj iparát támogassak

— Telefon mizériák. Akinek 
telefonja van, az viseli annak 
minden következményét is. De 
újabban annak sincs, akinek van. 
Sokszor négy öt napig tart, mig 
eg\ teiefon zavart megszüntetnek. 
Érdeklődésünkre azt a választ 
kaptuk, hogy azért van ez igy 
megszervezve, mert nincsen Mo
hácsnak kiképzett műszaki embere. 
Van ugyan, de az Pécsett van, 
mert itt nem tudnak lakást sze
rezni neki. Hol Pécsről, hol Vil
lányról sokszor Lánycsókról jön 
a kisegítő, igy hat ki meri mon
dani, hí -ty nem luxus a telefon? 

Tánciskola. A Rottmiller- 
fele tánciskola megkezdődött, tar
tania 8 let. Tandíj 6 heti tanfo
lyamra 150 ezer korona, egyes 
leckedij 10 ezer korona Modern 
tar.cok az idei farsangra: Rag 
tűrne, Java és Valse frc. A követ
kező taneóra f hó 4 en, kedden 
este 8—10 ig

Kedélyes betörök. A Bajá
hoz tartozó Kiscsavolyon betörők 
járták másodízben a Dömötör 
utcában egy házban, melynek 
lakói posztógyári munkások leven 
nappal távol vannak a lakásból. 
Azért is a betörők oly nyugodtan 
ereztek magukat, hogt operáció 
közben neki alitak es egypár üveg 
iekvárt elfogyasztottak aztán foly
tattak a pakolást A rendőrség a 
tettesek nyomában van.

Találtatott 1 darab fonott 
vessző kos ír vesszőveka), 1 darab 
sokac nyelvű imakönyv, igazol: 
tulajdonosa átveheti a rendőrkapi
tányságon.

— Furcsa jelenségek. A nyári 
hónapok statisztikája azt mutatja, 
hog;. a föld es házadasvetelek 
szama folyton csökken. Nincs ké
résiét A jelentéktelen keresletet 
az ingatlan hitelkerdés rendezet- 
ienségevel, a tossz terméseredmé
nyekkel es a nagy pénzszűkével 
hozzak összefüggésbe. Ennek kö
vetkeztében ugy a föld, mint a 
'.a; arak maris jelentékeny esest 
mutatnak, mert az emberek inkább 

pénzintézeteknél helyezik el 
magas kamatra pénzeiket, mint 
kishozamu, nagy adóval terhelt 
ingatlanokban.

Egy kiló hús 20 ezer ko
rona abból a fagyasztott húsból, 
amelyet Amerikából hoztak, amely 
azor.nan csak a szegény pestiek
nek aj meg rendelkezésére, mert 
hat a pestiek közel vannak a kor- 
many füleihez s a pestiek foly ton 
es annyira siránkoznak es lármáz
nák, hogy a vidékiek szavat meg
halni lehetetlen. Pedig a pestiek 
~ a lakast kivéve — mindenek
et. előnyösebben vannak mint a 
vidékiek Tessek csak a vidéki 
húsárakat megnézni, az itteni 
dzietszokasokat megfigyelni, ha
nem azért az amerikai fagy asztott 
nus kilónkint 20 ezer koronával 
;s csak Budapest felé siet.

Vamcsomagok áruszám- 
iáinak előzetes benyújtása a 
postánál. A pécsi m. kir. posta- 
^azgatóság közli, hogy a külföld
ről érkező postacsomagok vám- 
kezeiéséhez szükséges számlák, 
behozatali engedélyek es helyható- 
sagi bizonyítványok a csomagok 
beérkezése előtt is benyújthatók, 
hol azok letétbe helyeztetnek Az 
áru beerkezese előtt letétbe he- 
lyezett okmányokon fel kell tün
tetni a küldemény faját (levél, 

csomag, árumintái pontos címét, 
a feladás országát es esetleg he
lyét, a feladás valószínű idejet es 
lehetőleg a feladó nevet. Hogv a 
kívánt cél elerhető legyen, aján
latos, hogy a feladó a szállító 
level szelvényen és a számlán oly 
azonos jelzést (szamot, betűt) al
kalmazzon, hogy ennek segít
ségével a számlázott árut, a szám
lával hamar, keresés nélkül össze 
lehessen terelni. Az okmányok 
előzetes, lete'be helyezése alkal
mával okmány onkint 3ÓU0 korona 
nyilvántartási dij jár Legcélszetübb 
a számlát a feladás alkalmával 
a szállítólevélhez csatoltatni.

— A zárórát a miniszter ja
nuár elsejetői eltörli es újra szabad 
a kávéházi elet reggelig, ha van 
vendeg. Talán tréfálkozik a mi
niszter, mert ennek a zaróra el
törlésnek ugyancsak semmi gya
korlati ceija nincs. A kavehazak 
már éjfélkor kongnak az üresség
től, mert senki nem bírja a mai 
kávéházi arakat, megfizetni azért 
hat nyugodtan törölheti a mi
niszter a zárórát.

— A forgalmi adó Végtére 
nyakára lepnek ennek a legigaz- 
sagtalanabb adónak. A kormány 
az Ausztriában érvényben levő 
fázisrendszert óhaj'ja bevezetni, 
mely abban áll, hogy csak a ter
me.o (gyáros) rója le a forgalmi
adót. No ha' az csak kézenfekvő, 
hogy az eddigi gyakorlat végtelen 
igazsagtalansag volt. Ha 5 kézén 
ment at egy cikk, 5-szőr róttak le 
a forgalmiadót s igy 5-ször drágult 
meg az a cikk, de hogy 5 ember 
ny ereszkedett azon a cikken es 
meg is találta a maga hasznát, 
annak végül is a fagyasztó itta 
meg a levet, aki az összes for
galmi adókat azok hasznával 
együtt kénytelen volt megtéríteni, 
akik azt a cikket a forgalomban 
továbbítottak Ö, — a fagyasztó 
fizette meg mindezt, aki azt a 
cikket pedig csak kivette a for
galomból

— Tüzhalált halt bárónő. 
Fejérváry .mre baro, Baranya 
varmegye volt főispánjának any ja, 
néhai Fejervary Géza báró volt 
honvédelmi miniszternek elvalt 
neje : Biedermann Sarolta, leányá
nál Gerliczy Félix bárónőnél a 
Szeged melletti Deszk-en 80 eves 
korában tragikus halallal múlt ki. 
Az agg bárónő cigarettával a 
szájában aiudt, melytől az ágy
nemű tüzet fogott s mire észre
vették a bárónő oly súlyos égési 
sebeket szenvedett, hogy nem 
lehetett életet megmenteni.

— A szent ev. 1925. év lesz 
a 25-ik szent ev, mert Vili. Bo
nifác pápa 1300 bán proklamalta 
az első szent evet és azóta min
den 25 ik év szent év. Az Orszá
gos Katholikus Szövetség már 
most nagy agilitást fejt ki, hogy 
a szent évben minél több és mi
nél nagyobb zarándoklatokat ve
zethessen a Szent Kapun át, me
lyet csak minden 25-ik esztendő
ben nyitanak ki. Akik Mohácsról 
részt akarnak venni a római za
rándokúiban forduljanak útbaiga
zításért dr. Mosonyi Denes püs
pöki helynökhöz, ki a szent év 
zarándoklatát e őkeszitő külön bi
zottságnak az elnöke.

— A hercegprímás intése. 
Az ország első főpapja, Magyar
ország hercegprimasa üzeni a 
katholikus nagygyűlésről, hogy: 
„Aki perverz, destruktív lapot 

olvas, az vagv romlott, vagy telje
sen nélkülözi a legkisebb Ítélő
képességet. “ A hercegprímás szólt, 
nekünk keresztény eknek az intest 
meg kell értenünk és aszerint 
cselekednünk, de mást latunk, 
nemcsak magánosok, de társa
dalmi egyesületek sem tudnak a 
megszokáson felülemelkedni s Az 
Újság, a Világ, Az Est, Magyar
ország es egyéb a keresztény 
világnézettel ellenkező irányú, a 
hazafias érzést hazudó) újságokból 
merítik azt a felfogást, melyre 
nem lehet az újraépítés nagy 
munkáját alapuzni. Nem is lesz 
így foganatja a hercegprímás in
tésének, hanem vesse tekintélyé
nek súlyát latba ott, hol a sajtó 
ügyek legfóibb intezősége van s 
ott vigye keresztül, hogy ne kis 
vidéki hetilapokat fenyegessenek 
meg egy-egv rövid ielekzetü szo
ciálpolitikái cikkecske miatt betil
tással, hanem ezeket a nagy lapo
kat tiltsak le a remzetrontásról.

— NGYON SZÉP választékú 
alj-, ruha-, costüm-, női- es férfi
ka bélszövetek, öltöny- es nadrág
szövetek, elsőrangú francia gyárt
mányú flanel! es barchetok érkez
tek VORISEK LAJOS rőfös-, rövid
es divatáru üzletébe, melyeket a 
minőséghez mértén olcsón, ké
nyelmes reszletfizetesre is árusít.

— Gránátok a Dunában. Fen- 
tartással közöljük, de a heten az 
a hir jarta Mohácson, hogy Duna- 
föidvár táján egy francia U boté 
zátony ra jutott. A fennakadt hajó 
az arra haladó s Wanke Ferenc 
kapitány parancsnoksága aiatt álló 
gőzöstől kert segélyt. Wanke ka
pj:.i: \ ra is kapcsoltatott az U bó
léid, de amint a gőzös a zátony
ról lerántotta, egy rekesz robbanó 
gra: ut lecsúszott a fedélzetről s 
a Dunaba esett. A felszabadult 
U bóte, melynnk pedig buvarfel- 
szereiese van, a helyett, hogy a 
veszedelmes robbanó anyagot ki
emeltette volna a Dunából, to
vább füstölt Most a dunai hajók 
éjnek idejen nem mernek a Duna 
ama szakaszán keresztül járni s 
ereit vannak a hajózási forgalom
ban azok a feltűnő nagy késesek.

— A copf. Egy mohácsi vá
rosi Írnok ez ev október 13-án 
született kis leánya után a csa
ládi pótlek kiutalásai kerte. A 
számvevőség visszaadta az anya
ként vi kivonattal felszerelt akta: 
a polgármesteri hivatalnak igazo
lása vegeit annak, nincs-e az új
szülöttnek 10 aranykorona havi 
keresete? Portó Mohácsra 1800 
korona, purtó vissza 1800 korona, 
összesen 3600 korona bírságra 
kellene az ily en aktakukacot bün
tetni, hogy ne a könyökével gon
dolkozzék.

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

— Jóslat az 1925—30-iki év
körre. A legutóbb megjelent jóslat 
szerint az 1925—30-iki évkor igen 
mozgalmas lesz. Eszerint Német
ország uj haborul kezd Francia
országgal. Vilmos császár nem éri 
meg Németország feltámadását. 
Lengyelország szét fog hullani. 
Németország visszakapja elvesztett 
teiületeit es birtokallomanya sza
porodni fog Lengyelországgá! és 

Ausztria németlakta részével. Ez
zel egyidejűleg az északi felieken 
hatalmas kozmikus változások 
mennek végbe Franciaországot 
és Olaszországot re’tenetes föld
rengések fogjak megrázni. A föld 
egyensúlyi helyzete eltolódik 
1925 őszén a keleten hatalmas 
földrengések kavarjak fel Francia - 
országot és Angliát A pusztulás 
után eddig meg sohasem látott 
meteorrajok tűnnek fel az eg 
boltozatán. Es hét hónappal a 
ködfolt feltűnése után Albion a 
tengerbe sülved. A jóslatot leg
közelebb folytatni igénk.

Anvakönvvi bejegyzések 
szerint 1924 évi okt ' ó 24 tői 
1024 : 31-ig Születések:
Kubatov Erzsébet, Síp zki Já
nos. Jankovics Anna, Schwarcz 
Ilona, Goldmar.n Férc c Házas
ságkötések : Jaksics János es Kol
lár Katalin, Ivánácz Imre és Bud- 
zsáklia Anna Halálozások : Kér 
sics József 70 eves, Kovács An
tal 12 hónapos, Fischhof Lajos 
58 eves, Keinrath Peterne 64 
eves, Schauly Flórián 73 eves. 
Száj csati Ka'alin 19 hónapos, 
Ober'. Mária 1 hónapos. Katona 
Gyula 16 hónapos.

Németbólyi T. K. — Mohácsi 
Levente T. E. komb. — Mohácsi 
Testvériség S. C. 4 : 1. Bir< >: Dorn 
A Testvériség Romsics e» Ehren- 
felddel megerősödve sem tudott 
elle nállni a kombinált cs poriak. 
A Leventéből Németvarga. Leovics, 
Puppi. Hallner es Schmidt vettek 
reszt a játékban. A treining-mer- 
kőzés legfeltűnőbb jelensege volt, 
hogy Romsics nem — ,treníroz
hatott* mert az ellenfél vedelnie, 
Leovicscsal az elen, leijesen ,-e- 
egette*. Hiába ! A piros dressek- 
ben ugy latszik mégis csak jobban 
lehetett játszani. A közönség a 
hűvös időnek me^felelőleg, meg
lehetősen gy ér volt. Dorn jo! bi- 
r .skodott.

A Levente footballcsapata a 
| tavaszra annyira megerősödik, 

hogy az egyesület egv a) es egy 
b csapat felállítását tervezi, mé
hek majdnem egyenlő játékerőt 
képvise ek es melyek felváltva 
fognak vidékén es helyben ja'szani.

n

L J Ugyan kérem. Nem volt érdemes 
észrevenni Éppen a napokban az uj 
magyar újságírás legnívósabb orgánuma 
vezércikkben foglalkozott azzal, hogy 
igenis szükség van arra, hogy az alsóbb 
néprétegek értékes elemei felfelé törje
nek és elfoglalják méltó helyüket s 
középosztályban. Olyan nevekre hivat
kozik, mint Szécsényi s akkor jön ő a 
született ur és tiltakozik ellene. Mi erre 
azt feleljük, hogy hallottunk mi már 
selyempaplan alatt született ,,úrról", aki 
sikkasztott és zsarolt? Ezek talán az 
igazi urak ?
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Furcsaságok.
A paraszt korán ment a köz

jegyzőhöz, az még aludt, tehát 
az udvaron leült a nagy diófa 
alatti padra s vart. A szobalány 
a sza ont takarította s a papagaly 
a nyitott ablakon kiszökött es 
felült a nagy diófa eg\ ik agara. 
Egyszer csak megszólal a papa 
galy:

— Büdös paraszt!
A paraszt körülnéz tétován, 

hogy honnan szólítják, mikor is
mét hallik :

— Büdös paraszt I
Ekkor föltekint a paraszt a 

fára es meglátja a papagályt, 
mire alázatosan leveszi a kalap
ját és hebegve mondja :

— Dicsértessék az L’r Jézus 
Krisztus szentseges szent neve! 
Bocsánatért installok, nem tudtam, 
hogy a tekintetes ur niadar . . .

Laptulajdonos és kiadó : 

FRIDRICH OSZKÁR

Köszönetnyilvanitás.
Mindazok, kik felejthetet

len drága nőm, édes anyánk 
és nagyanyánk

Keinráth Rétemé 
elhunyta alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétük 
kifejezésével és a temetésen 
való megjelenésükkel enyhí
teni igyekeztek, fogadják 
hálás köszönetünket.

Mohács, 1924 október 30.

A gyászoló család.

Mohácsi Hírlap" 
Baranyában a legtöbb 
példanyszámban meg

jelenő hetilap, tehát 

hirdetései 
feltétlenül eredményesek.

llllllIIIIBII

Nagy megtakarítást jelentő, irodai cikk! 
„Papyrns“ ievéllezáró-gép gummirozás nélkülEd

NYILTTER.
(Az e rovatban foglaltakért nem vallat 

felelősseget a szerkesztőség.)

RÉSZLETFIZETÉSRE 
újból bapbatób a 

SINGER VARRÓGÉPEK 
SINGCB CO. VARRÓGÉP PÉSZV.TARS

ü a
m Bármely nagyságú házilag előállított boríték lezárására alkalmas gép.

ü Kapható: FRIDRICH OSZKÁR «
*** könyvkereskedéseben, MOHÁCS.
HS «

bizományi lerakata Mohácson: 

BEZERÉDY ISTVÁN 
MECHANIKUS. 3 Pl I R I i

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevételró'l 

kapható

FRIDRICH OSZKÁR
I könyvkereskedésében Mohács, Kardos Kálmán-u. 148.
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Hirdetmény
3 haszonbérleti szerződések ille
tékkiszabás végett való bejelenté

séről.

A városi tanács a m. kir. Pénz
ügyminiszter ur 1924. évi 133.154. 
sz. rendelete folytán közhírré teszi, 
hogy 1924. évi 5003. P. M. sz. 
rendelet értelmében a haszonbér
ei szerződések megilletékezésé- 
nek szabályozása tárgyában 
kiadott 1920. évi XXIV. t.-c. 4-ik 
szakaszának 6-ik bekezdésében 
foglalt szabály értelmében a ha
szonbérleti szerződések illeték
kiszabása végett való bejelentése 
elmulasztása esetében az illeték 
3-szoros összege fizetendő. Mint
hogy a hivatkozott P. M. rende
let lehetővé kívánja tenni, hogy 
a bejelentési kötelezettségüknek 
eleget nem tett haszonbérbeadók 
és haszonbérlők mulasztásukat 
pótolhassák, evégből elrendelte
tett, hogy a bejelentésre kötele
zett felek az 1920. évi január hó 
1-én még érvényben volt vagy 
azóta kötött, azonban illetékki
szabás végett be nem jelentett 
írásban nem foglalt (szóbeli) ha
szonbérleti szerződéseiket a m. 
kir. állampénztárnál folyó évi 
december 31-ig az illeték meg
állapításához szükséges adatok 
feltüntetésével (bérbeadó és bérlő 
neve, foglalkozása és lakhelye 
a bérelt földbirtok vagy jog — 
vadászati, halászati jog — a bé
relt terület nagysága és művelési 
ága, a szerződés időtartama, a 
fizetendő haszonbér összeg, a 
haszonbéren felül teljesítendő 
szolgáltatások megnevezése és 
értéke, feltüntetésével) a bérleti 
időre járó és az állampénztár 
által megállapítandó illetékek be
fizettessenek.

A bejelentést írásban kell meg
tenni. Szóbeli bejelentést csak 
Írásban járatlan felek tehetnek, 
ezt a bejelentést az állampénztár 
foglalja írásba. A haszonbérleti 
szerződések bejelentése esetén az 
egyszeres illetéken kivül csupán 
a felemelt illeték 1 10-ed része 
fizetendő még be.

Az írásbeli haszonbérleti szer
ződéseket másolattal ellátva kell 
az állampénztárnál bemutatni. A 
hivatal a másolatokat hitelesíti 
az eredeti szerződést bemutatási 
záradékkal ellátja és a bemutató
nak visszaadja. Az 1924. évi 
december 31 ike után késedelme
den bemutatott, vagy bejelentett 
haszonbérleti szerződések alapján 
kiszabott felemelt illetéket a pénz- 
^gyigazgatóságnak mérsékelni 
módjában nem lesz.

A városi tanács.

r~' --------
Kereskedők, iparosok

figyelmébe!
Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevéte

lekről kapható

Fridrich Oszkár
Könyvkereskedésében MOHÁCS
Kardos Kálmán utca 148. s.

ÉRTESÍTÉS.
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 ÁDÁM 
UTÓDA

Yitéz Sasvári Keresztélyné
MOHÁCS, Király-utca.

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

zását és g< p ilapozást.
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni. 

Teljes tisztelettel

SPERLJÁNOS
képesített kőműves mester, 
lakik: Széchenyi-tér 1031. sz.r~----------- -------------
Merkúr szállítási vállalat

Telefon 36. Hoftmann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítást
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl.

r~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kályhák, takaréktűzhelyek 
vasbutorok 

óriási választékban
Kramer Antal Fiai-nal.

i

i I

Teljesen jókarban levő 

kocsi bunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
Eladó

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

res bőrülés eladó.

Frey János
Tomory utca 232. sz.

Vetőbúzát ad 
csöves tengeriért 

a „FUT URA" 
Kossuth Lajos utca 7.

Telefon 84.

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

..Tessék" 
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében
városházával szemben.

Vasárnap délután 
azaz november 2-án 

csak SCHMIDT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E heten csak SGHMIDT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgalatot

Szolid
’ > hold jókarban eladó. 

Kiadó külön lejáratú szou- 
terln és pince, esetleg hozzá 
iroda helyiség is. 4 szouterin 

műhelynek is alkalmas.

Egy jó házból való fiú TAXO.X'C- 
NAK felvétetik,

Czigler József
Telefon 109. szám.

tavaszi cikkei:
Marx-féle szalma talap 
lakk, fényes és 

Linóleum 
MARX-íele Borostyán 

Zománc
Marx-féle zomanclakk 

konyha és kerti bútorokra. 
Padló iparkett) fényesitö és 

padlóbeeresztő paszta. 
Gyógyeognac, likőrök és likőr

eszenciák.

matt

padló
lakk

A MELTZER drogéria J
I*

♦
t

I♦
$
II
I

. iReklám árak! Telefon 128.

oooooooooooo oooooooooooooooooooooooo

Férfiszabó munkasokat noi- 
szabó munkára, varrónőket es 
tanuló lányokat, kalapvarrás
hoz tanuló lányokat felvesz.

VARGA LAJOS 
női divatterme.

oooooooooooooooooooooooo oooooooooooo

Legolcsóbb bevásárlási íorás!
< vji látMz t <*k :

Molnár Béla
divatáru házában

MOHÁCS, Bader-féle 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

. . 430 000 

. . 300.000
350 000 • • V* V • • •

Tenqeri morzsolt uj 250.000 
Árpa uj • • 330 000
Bab .... «0 000

Búza 
Zab 
Rozs

K 
K 
K
K 
K 
K

CSERNAVÖLGYI 
szénsavval telített forrásvíz 
>2 országos chemiai intézetyegyeiem- 
zési bizonylata alaptan kitűnő aszta, 
j. borsiz. Hathatós szomicsiiiaptto. 
óvszer fertőző betegségei elten. - 
Kirándt ásóknál kedve t és pompás 
üdítő itat. Egyedüli gyártója:

özv. KiaS Alajosne. Mohács.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ■ ■ ■
Tanonc vagy kifutó 

? H 11 J felvetetik 

FRANKI SAMU 
rövid-, kötött-, szövött-, 
diszmű- esjatekaru uz eteden 

MOHÁCS
Gólya áruház

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

galmit számitok fel.
Bálint Miksa.

Üzlet és műhely (helyezés
Az Orma moz_'ószinház épü

letében volt üzletemet és műhe
lyemet áthelyeztem 
Felso-Dunasor volt Kovacs-féle 
vendeyio helyisegeibe. Továbbra 
is vállalom vaskapuk, vasrá
csok. vasablak.k, vasajtók stb. 
és uj épületek felvasalását.

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

teljes tiszte ettei

MAUSER JÓZSEF
epület es mülakatos.

T anoncok felvertnek.

I li-9»uiKlát
(kocsi=bundát|

keresek megvételre Cim a

Zsuzsits tőzsdében.

LEGSZEBB
LEGTARTÓSABB

LEGOLCSÓBB
HARISNYÁK, KEZTYÜK.
ÚRI- ÉS NŐI- DIVATCIK

KEK. RÖVIDÁRUK.
SZABÓKELLEK

KAUFMANN és STERN
CÉGNÉL

TÉLÉ. 3«. HOFFm-HÁZ TILT 31

Okvetlen tegyen próbavásárlást!
Mohácsi Selyemipar r.t. 
gyártelepén ideiglenesen elad, 

elsősorban kereskedőknek 
(nagybani áron) magáno
soknak kedvezmenyes áron 
különféle selyem arukat.

SCHNELL JÁNOS 
főszer és csemegekereskedése 

Tete<o» W MoháCS. Tetet®. S9. 
Főpostáva! szemben.

Czukorkák, 
esoko'áöék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszerek.
Hideg felvágottak es 

sonka kapható.

« 
«

♦

♦
v

ÓZV. SZÍVÓS ANTALNÉ 
órás, ékszerész és látszerész 
MoháCS, Király-utca 195, st.

Jtfiii»dennerr.ü arany, ezüst és d obi? 
áruk, szabályozott zsebórák 

szs-; ii í v «•:<- s:ia, 
orresrptetők; bormérők, lázmérők nagy 
raktara. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg 

javítások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi árcn.

>
*♦
*

♦
*»
*
* 
a
**
*
A

♦
*
*
♦

Egy 4-es

Wertheim-Cassa
es irodai bútorok eladok

*
*
♦
♦

í, —. . . . . . . . . . . . . s

Hirdetmény.
A Lánycsók község tulaj

donát képező

korcsmaház
és tartozékai 1925. évi január hó 
I töl 1927. év / december hó 31-ig 
terjedő 3 évre, 1924. évi novem
ber hó 15-én délután 3 órakor 
Lánycsókon a községházánál 
megtartandó nyilvános szóbeii 
árverésen bérbe fog adatni. Ki
kiáltási ár 250 arany korona. 
Bánatpénz 4 millió korona. Az 
árverési feltételek a lánycsóki 
körjegyzői hivatalban a hivatalos 
órák alatt betekinthetek.

Közs. Elöljáróság.

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G

VORISEK LAJOS
DIVATÁRUHÁZA

TELEFON 127. MOHÁCS. TELEFON 127.

Féri! öltöny és téli kabát, 
női ruha costüm és téli
kabát szövetek, flanell és 

barchet újdonságok.

Kötött blous és kabát, férfi 
k’g és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és harisn.'atartó, 
harisnya, trikó bór-ridikül 

é> pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

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

•)
9
9
9
9
•)
9
9
9
9
9
9
9
9

MELTZEB EMIL 
drogéria az Arany keresztit , z 
MOHÁCS Telefon 12-.

Szép és bájos arca lesz, 
szepló.e. majfoltja eltün;k.haa 
CLEOPATRA CRÉMMEL 

ápolja az areat 
Raktáron vannak továbbá: 

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

dér, Diana, Yes, grand
Fayence. Margit

s az összes közismert arc es 
kezapoló Cremek, Púderek es 

szappanok.

Dús raktár:

Közgazdaság! hírszolgálat 
Az összes bel- és külföldi 
áru- és értéktőzsdék hi
vatalos árfolyamait, valamint 
magánforga.makat mérsé
kelt díjazás mellett a leg- 
jutányosabban szolgáltat a 
Magyar Távirati Iroda köz

gazdasági kirendeltsége.
Tcefon: 133.

'----- ---------------------------- —
UHL FERENC

KENDER-. LEN- ÉS JUTAGYÁRTMÁNYOK ÁRU ÜZLETE 

MOHÁCS, 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 kötélárúk megrendelésre jutányos áron ké

szülnek.

Foghúzások, fogtömesek, 
platin-, aranykoronák es 
hidak, egyes fogak és tel
jes fogsorok jutányos árak 

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
fojisitti métermebeE es liboreior insiu 

MOHÁCS, Felsó Dm-i»r 478. sí

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

^Vidékiek azonnal kieiégittetnel-


