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A városháza.
A megejtett tárgyalások, 

alkudozások, kávéházi es ká- 
véházonkivüli purparlék ered
ményeként a régi, rozoga 
varoshaza maradt meg a ren
dezett tanácsú város ügyvi
teli céljaira. Zárt folyosók, 
több szobára osztott termek, 
meghitt, családias képet ad
nak az eddigi rideg község
házának és tagadhatatla 
hogy a hivatali apparátus 
egesz szépen elhelyezkedhet
nek a fakó boltívek alatt, — 
ha Mohács még ma is nagy
község volna, melynek a köz
gyűlésre nem igen tolongó 
kepeiselőtestülete szépen meg
férne a kis tanácsteremben, 
de mar a rendezett tanácsú 
Mohács városának az öreg 
varosháza sem helyiségeinek 
dimenziói tekintetében, sem 
a varos közjogi jellegében 
megnyilatkozó dekórum szem
pontjából meg nem felelhet, 
mar csak azért sem, mert 
megalázó az, hogy minden 
egyes közgyűlés céljaira a 
szomszédban kelljen helyisé
get kölcsön kérni s ha — 
tegyük fel — ezt egyszer, 
barmi okból a Belvárosi Ka
szinó megtagadná, akkor a 
városatyák visszamehetnek a 
tornacsarnokba s télviz ide
jén a gémberedett markukba 
huikolhatják az igazságot.

lehat Mohács városának 
az elől a szükség elöl, hogy 
UJ> impozáns városházat épít
sen, kitérni nem lehet. De 
miért is térne ki ? Erre a 
kérdésre bizonyosan azt a 
választ kapnánk, hogy: hja ! 
mert ma nagyon költséges 

építkezés. Ez az ellenve
tés pedig nem állhat meg. 
Igaz, hogy a mai értékfo- 
galniakba a legtöbb ember 
még nem tud beleilleszkedni. 
A 7 — 800 koronás zsemlye 
s az 500 koronás doboz 
gyufa bizony kilendíti az em
bert a régi értékfogalmakból, 
^e csak a vevőt, az eladót 
neni, az ráeszmél, hogy ha 

viszont neki keli valamit 
venni, az az 5 — 800 korona 
mily kicsi értek. A ki meg 
pláne az „arany paripáról" 
— a mint az arany egyen- 
értéket csúfolják. — nézi az 
állapotot, az meg pláne azt 
látja, hogy egvpár — a keze 
ujjain megszámlálható — 
árucikk kivételével viszony
lag minden olcsóbb, mint 
békeidején, csak a jövede
lemnél is lehetne azt az 
aranyparitást elemi!

Úgy vesszük azonban • 
észre, hogy nem is az érték
fogalmak tultengése tulajdon- • 
képén a varoshazepiiesi haj
landóság igazi akadaiya. ha
nem az a téves es hibás I 
közfelfogás, mely a régi hi
telrendszernek a nni köz
gazdasági eleiből való kiesé
séből ered. A háború alatti 
és utáni években a kereske
delmi és közgazdasagi élet
ben az adsza-nesze rendszer i 
honosodott meg, a mi termé
szetes folyamánya volt a la
bilis értékviszonyok fluk
tuációjának. Anny ira azon
ban — hála a Gondviselés- 1 
nek — mar konszolidálódtak ; 
a viszonyaink, hogy a hitel- 
és határidő üzletek, az al- i 
kotó és mozgékony kereske
delmi és közgazdasagi élet 
eme nélkülözhetetlenségei is
mét életrekeltek Úgy a ke
reskedelemben, mint a pénz
piacon napról-napra észre
vehetőbben kínálja magát a 
hitel. Már pedig nézzünk 
csak körül s tartsunk szem- | 
lét apáink alkotásaiban és 
látni fogjuk, hogy iőleg tár- ■ 
sadalmi egyesületek, községi 
és városi közületek, — te
hát mindenütt, a mi nem 
magánvagyon volt, — a hi
tel képezte az alkotások alap
kövét. Ez természetes is. A 
magánember a gyermekének 
igyekszik — ha teheti — 
tehermentes szerzeményt adni 
at. dejtársadalmi egyesületek, 
erkölcsi testületeknél az az 

észszerű, ha az a gener ició, 
mely az alkotásom élvezetet 
átveszi, vesz at azok terhei
ből is arányos részt. Ez a 
hitelhiány bénított meg a 
háború óta minden alkotási 
kedvet s ha mégis voltak 
vállalkozó szellemű emberek, 
a kik alkottak, fejlesztettek, 
bátor, nzgv energiájú embe
reknek kellett lenniük, de 
csak ilyenek es érdemeiket 
nagyban devalválja az a ma
sok zsebere menő könnyelmű 
nekilendülés, mely nem szá- 
mo t azzal, hogy a mai 
legnehezebb életviszonyokat 
nyögő emberekből izzasztot- 
tak ki milliókat, melyeket

Az igazi ébredés.
A budapesti községi választáson a keresztény 

pártok egységesen lépnek fel!
Iparosaink, figyeljetek a Keresztény Iparosok Or
szágos Szövetségére! Jelszó: Keresztény Budapest!

A hol öt év előtt legvéresebb 
orgiáit ülta a nemzetellenes anar 
chia, a hol a lázbeteg nemzet 
önkívületét legeredményesebben 
használták ki ádáz ellenségei, 
hogy saját fiait állítsák szembe 
az édesanyával, igen, ott a babi
loni vizeknél — Budapesten, a 
héten a Keresztény Iparosok Or
szágos Szövetsége a «Saskör > 
nagytermében vacsorát rendezett, 
melyen politikai életünk több ki
válósága is részt vett.

Ezen a vacsorán beszédek 
hangzottak el, felfigyelő, nyitott 
szemű emberek ajkairól, mely 
beszédekből szemelvényeket köz
lünk vidéki iparosságunk tájé
koztatására, hogy Útmutatóul 
szolgájának azoknak, a kik még 
mindig nem tudnak a zsidó új
ságok és velük a «Dunavidék» 
eszmeköréből kikászolódni.

Müller Antal kér. tanácsos 

rámutatott arra, hogy a keresz
tény iparosok a felebaráti szere
tetet akarják belevinni a mii
helybe, de a fővárosi politikába 
is. f< felebaráti szeretetet pedig 
nem úgy értelmezik, mint a túl
oldalon, a hol a felebarati szere
tet alatt csak azt értik, hogy a 
keresztények más felekezetbelieket 
szeressenek, ha azonban a ke
resztények egymást szeretik és a 
keresztények érdekét védelmezik, 
mindjárt azt mondják, hogy 

későbbi boldog életviszonyok 
közé kerülő azok az unokák 
ingyen kapnak, kik azokat a 
milliókat talán százasokban 
játszva adtak volna össze

A városház építése is úgy 
latszik a Keresztény Városi 
Párt feladatául marad vissza, 
ennek a pártn ik szántuk a 
tanácsot, hogy a városhaza 
megépítésében pillanatnyira 
se gátolja a pénz kérdése, 
csak okos megfontolással és 
minden sölétbeugrás nélkül 
kell a hitelakciót lebonyolí
tani és két év alatt nem ké
rünk senkitől tanácskozó he
lyiséget kölcsön.

ez — a gyűlölet politikája. A 
kisiparosság a főváros gerince 

; és ezért joga van ahhoz, hogy 
a főváros törvényhatóságában 
képviselve legyen. A kisiparos
ság azt kívánja, hogy a főváros
ban egységes keresztény front 
alakuljon ki. Helyteleníti egy kü
lön iparospárt keletkezését, mert 
ez megbontja a keresztény egy
séget.

Ernszt Sándor.

Nem kicsinyli le az ellenfél 
erejét, de a keresztény polgárság 
a nemzetért, a családért, a gyer
mekért küzd. Nagy harcok fog
nak lefolyni a közgyűlési terem
ben a vörös rém ellen, de ha a 
keresztény tömegek kitartanak a 
keresztény politika gerinces ve- 

• zetői mellett, akkor ezt a küz
delmet győzelmesen fogják meg
vívni.

Wolff Károly.

1919 ben az egész nemzet egy
értelműen vallotta, hogy csak a 
keresztény és nemzeti alap az, 
a melyen ezt a nemzetet kormá
nyozni lehet. Szomorú dolog az. 
hogy ennek az iránynak napról- 
napra újból és újból meg kell 
győzni a tömegeket arról, hogy 
csak ez az irány, a melyen a 
nemzetnek haladnia kell. Egy po
litikai irányt soha sem szabad 
abból a szempontból megítélni, 
hogy egyénileg használt-e vala-
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kinek, vagy sem, hanem, hogy 
a nemzetnek hasznára van-e, 
vagy sem. Ha bennünk olyan 
öntudat lenne, mint mondjuk 
Setigmann Ignác terézvárosi ke
reskedőben, a ki évről évre, év
tizedeken át leszavaz Vázsonyira, 
akkor nem kellene nekünk mind
untalan újból és újból megnyerni 
a tömegeket Az iparosság nem 
csatlakozhatik a liberálizmushoz, J 
mely nem más, mint a marxiz
mus előfutárja.

Az iparosműhelyek nem lehet
nek mások, mint a keresztény 
és nemzeti politika várai Egy 
anya, kinek hét gyermeke volt, 
megengedte, hogy egv szegény, 
elhagyatott, idegen gyerek oda- ; 
ülhessen, mint nyolcadik gyerek 
az asztalhoz. Egyszerre csak ez 
a nyolcadik gyerek elette a többi 
gyerek elől a legjobb falatokat s 
mikor a többiek ez ellen tiltakoz
tak, akkor a nyolcadik gyerek azt 
kiabálta, hogy őt elnyomjak, őt 
r eg akarják rövidíteni, a gyűlölet 
politikája ütött tanyát a családban 
s amikor az anya azt mondotta, > 
hogy nem fogja tűrni, hogy a | 
gyermekei éhezzenek s az a nyol- I 
cadik idegen mindent elegyen a 
többi hét gyerek elől, akkor ez 
a nyolcadik gyerek telekiabálta | 
a világot, hogy ebben a család- 1 
bán nincsen felebaráti szeretet. : 
Mi azt akarjuk, hogy a többi . 
hét gyerek megkapja a magáét 
és egyen az a nyolcadik gyerek , 
is, de ne egyen el mindent a 
többi hét elől.

Ezt mondotta Wolff és a zsi
dókérdést és abban a sokat fel- 
handált numerus clausus eszmé
jét még soha szebben és frap
pánsabban nem jellemezte senki.

Honorálták is azt nyomban 
neki, mert

Viczián István

kijelenti, hogy, ha az országos j 
politikában vannak is közöttünk ; 
nüánszbeli eltérések, a községi i 
politika kérdésében csak egy ve
zér lehet és az: Wolff Károly. |

— A személy hajójáratok e 
ho folyamán megszűnnek Az ■ 
utolsó MFTR hajó Mohácsról no- i 
vember 30-án indul

A köztisztviselői 
úti kedvezményre 
arcképes igazolványok alap
ján igényjogosultak felhivat
nak, hogy a Mohács-Pécsi- 
Vasút Mohács—Villány sza
kaszára szóló igazolványok 
1925. évre való kiállítása 
iránti kérelmeiket felettes ha
tóságaik áltál való igazolása 
mellett fényképekkel és vá- , 
laszbélyeggel eg\ ült közvet- I 
lenül, vagy az alloinasfónök- 
ség utján a Mohács-Pécsi- 
Vasút Üzletigazgatóságához 
Budipest, Rudolf-rakpart 3. 
küldjék be.

Válaszbélyeg nélkül bekül
dött igazolványok bérinentet- 
lenül küldetnek vissza.

Az állomásfőp.ö <ség.

Kik a felebbező társaság?
A „Dunavidék" támadása dr. Frey János és a 

Keresztény Városi Párt ellen.
Mit mond a törvény? — Mi az igazság?

A Keresztény Városi Part
Mohács lakósságának bizalmából . 
a rendezett tanácsú város ügyei
nek irynyitására hivatott el. ezt 
a hivatását a jog és törvény tisz
teletében akarja teljesíteni. Persze 
az alulmaradt, magát «egységes- 
nek» nevező Városi párt a sá- 
padozó irigység érzésével nézi i 
ezt és a skatulagyár részvénye 
seinek pénzén kitartott < Duna
vidék* cimü sajtóorgánumuk min
den adott alkalommal üti a nagy
dobot, koholt igazaik mellett. Ez 
a frakció volt az, mely még a , 
nagyközség életében abban me
rítette ki minden tevékenységét, 
hogy a Keresztény Városi Párt 
javára dűlt határozatokat — te
kintet nélkül azok igazságossá
gára, törvényességére s közjót j 
célzó intencióira — fanatikus 
buzgalommal felebbezte. Most I 
egy közgyűlési határozatot az | 
alább csak nagyobb kontúrjai- j 
bán ismertetendő, de törvényen 
alapuló és egytől egyig hatalmas 
és megdönthetetlen érvekkel in
dokolt felebbezésben a Keresz
tény Városi Párt kért megsem- 
misiteni, nossza! van izgalom ' 
az «egységesek»-nél s a bagoly 
mondván a verébnek : nagyfejü, 
ők neveznek mink t «felebbező ’ 
társaságinak.

Mit mond a törvény?
Az 1886. évi XXII. t.-c. 68. 

§ ának utolsó bekezdése világo
san előírja, hogy rendezett ta
nácsú városokban az összes elől- 
járósági, segéd- és kezelőszemély
zeti állások betöltése csakis vá
lasztás utján történhetik, tehát 
állásoknak átminősítés, átvétel 
utján történő betöltését nem 
ismeri

Részletesen előírja a törvény, 
hogy mint kell megejteni a vá
lasztást, hogy elsősorban is pá
lyázatot kell hirdetni, a válasz
tás tisztujitószéken ejthető meg, 
mely tisztujitósz'ken az alispán, 
vagy helyettese keli, hogy elnö
köljön, a választást kandidáció- 
nak kell megelőznie, szavazás 
csak e kandidáltakra érvényes, a 
szavazásnak szavazatlapokkal, te
hát titkosan kell történnie, hogy 
a tanács tagjai általános szótöbb
séggel választhatók, stb.

És mi történt?
A választás napirendre sem 

lett kitűzve, a tisztviselők átvé
tele pedig csak úgy per tangen- 
tem lett a tárgysorozatban em
lítve, még csak nem is sejtetve,

A városi tanács közlése. 
A városi tanacs felhívja a lakosság 
figyelmét a varmegyei törvényható
sági bizotisag legtöbb adót fizető 
tagjai névjegyzéké >ek az 1925.évre 
leendő osszeallitása targ\aban ki
adóit 1Ó819 alisp. 1924. sz hirdet- 
men\rr, mely a városházán es a 
Vaios forgalmasabb helyein ki van 
függesztve.

hogy mely állások lesznek azok, 
a melyeket átminősítés utján 
akar a közgyűlés betölteni. Fi
gyelmen kívül hagyatott, hogy 
egyes átvenni szándékolt tiszt
viselőnek a qualifikacionális tör
vényben előirt képesítése sincs 
meg A szavazás nem szavazat
lapokkal, hanem a szavazók ne
vének feljegyzésével történt.

Erre épült aztán a 
terror.

A szavazás eme törvényellenes 
módja, maga is elég ók volna az 
eljárás megsemmisítésre, mert 
hisz’ igen sokan feszélyezve érez
ték magukat a szavazásnál és 
ezért többen elmentek, mások 
nem éltek szavazati jogukkal, a 
mi még csak kisebb baj, de az 
«egységesek* vezéremberei éppen 
taktikai fogásból kívánták a név
szerinti szavazást, hogy igy a 
szavazati jogukkal élni akarókat 
terrorizálják, hangosan kiabálták, 
hogy hadd lássuk, kik fogják a 
százmilliókat fizetni, a mibe az 
átnemveit tisztviselők végkielégi- 
tése kerülni fog.

Hogy is volt aztán 
az a Bárdos ellen —

Bárdos mellett?
. A választási aktus ezek révén 
aztán teljesen zűrzavarba merült. 
A szavazatok feljegyzését senki 
nem ellenőrizte. Olyanok szava
zata is fel lett jegyezve, kik ott 
sem voltak a választáson. Egy 
humoros városatya boldog-bol
dogtalan neve után elkiáltotta a 
boldogító sigen -t, ha az maga 
a felhívásra nem reagált. A sem- 
miségi okok ilyen halmaza mel
lett persze az egész eljárás ér
vénytelensége kétségtelenné vál
ván, dr. Frey János apátplebános 
Bárdos választásánál három
szor is ismételte mosolyogva az 

1 «igen*-t kezével érthetőleg I e- 
■ gyintve, hogy: annyit ér ez az 

egész szavazás, mint döglött sza
máron a rozsdás patkó. Azon
ban. hogy azt a kézlegyintést, 
azt az ironikus mosolyt a «Duna
vidék* meg nem értette és egy 
egész hosszú kolumnát szán an
nak a szavazatnak az aposztofá- 
lására, azt meg mi nem értjük 
meg. Hát milyen kézlegyintéseket 
ért meg a «Dunavidék?*

Ceterum cenzeo . . . nyugod
jék meg a <Dunavidék*, az a 
választás meg fog semmisittetni 
és a Keresztény Városi Párt to
vább fog őrködni a törvény és 
igazság érdekében. Punktum !

Tutarozási hitel. A Pénz
intézeti Központ az elhanyagolt 
lakóházak helyreállítására es a 
munkanélküliség enyhítésére hitel
akciót szervez, melynek kereté
ben minden tizezer lélekszamot 
meghaladó lakosságú varos része
síthető hitelben, ha a háztulajdo
nosok igényükét 1925. május 1-ig 
bejelentik.

A Kath. Legényegylet 
házszentelése.

A Mohácsi Legényegylet folyó 
hó 23-án gyönyörű ünnepséggel 
tartotta meg házszentelését a 
modern kornak megfelelően át
alakított helyiségében.

Az egylet tagjai délelőtt 11 óra
kor szokatlanul nagy számban 
indultak az egyletből zászló alatt 
ünnepi menetben a Király-, Szent
háromság- és Templom-utcán át 
a belvárosi plébánia templomba, 
ahol 1 412 kor szent misét hall
gattak, melyet dr. Frey János 
apátplébános végzett. Dr. Frey 
János az evangélium utáni szent 
beszédében a tagokhoz intézte 
buzdító szavait és kérte őket, 
hogy a kereszt eszméjét zárják 
szivükbe, mert a kisiparosnak az 
ereje a keresztény eszmék alap
ján való tömörülésben áll. Szent 
mise után ünnepélyes menetben 
indultak a tagok a Legényegyletbe, 
hol a fölszentelést dr. Frey János 
apátplebános lelkes beszéddel 
kezdette meg, hogy beszédben 
üdvözölte Margitai Lajos dr. 
polgármestert s kifejtette, hogy 
különösen a tagoknak miért oly 
örömteljes ezen házszentelési 

| ünnep Azért, mert itt a tagok 
önmagukat nevelik, keresztény 
alapon és keresztény légkört visz
nek innét magukkal ki az eletbe. 
A házszentelés befejezése után

díszközgyűlés
volt, melyen Kozáry György egy
házi elnök keresetlen szavakkal 
méltatta a nap jelentőségét s kérte 
a tagokat, hogy a Legényegyletet 
ne csak szórakozó helynek te
kintsék, hanem az legyen minden 
tag számára a keresztény eszmék 
szentélye, meljben elszánt liar-

■ cosokká edződnek, abban a harc- 
' bán, amelyet a konkolyhintők 
I folytatnak saját lelkünk társadal- 
I műnk és kereszténységünk ellen.

Ezután a díszközgyűlés a kö- 
. vetkező táviratot küldötte gróf 

Zichy Gyula püspöknek, mint a
■ Legényegylet fővédnökének:

»Nagy méltóságú Püspök Ur! 
A Mohácsi Katholikus Legényegye
sület kibővített házának felszen 

| telese alkalmával hódolatteljes 
üdvözlettel járul a Nagy méltó- 

| ságod, mint fővédnöke elé s alá- 
za ttal kéri, adja főpásztori áldásá t 
arra a munkára, amelyet ezen 
helyiségben a keresztény eszmék 
diadalra juttatása érdekében ki
fejteni kötelességének ismer. A 

i Mohácsi Katholikus Legényegylet 
. elnöksége.*

Dr. Frey János apátplébános a 
. közgyűlés nevében köszönetét 
: fejezte ki Kozáry György egyházi 
' elnöknek azon munkájáért, rnely- 

lyel az egylet kibővítését befeje
zésre jutatta. Szavaira a közgyű
lés óriási tapsviharban tört ki, s 
ünnepelte az egyházi elnököt, aki 
meghatottságában nem tudott 
szóhoz jutni, s néma meghajlás
sal köszönte meg a méltatást.

Este.
A felavatási ünnepély este dísz

előadás keretében folytatódott. 
Az előadást az ünnepi beszéddel 
Afajw Ferenc világi elnök nyi
totta meg. Beszédében kiemelte» 
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hogy a Katholikus Legényegylet 
házát maguknak a tagoknak az 
áldozatkészsége és hangya szor
galma hozta létre. Ha nem is oly 
monumentális építmény, mint az 
egyptomi pyramisok, de nekünk 
mégis jelentősebb, mert ezt nem 
a rabszolgák verejtéke vére és 
könnyei vakolták egybe, hanem 
a mindent átfogó szeretet, béke 
és tisztességes munka.

Ezután színre került Herczeg 
Ferencnek Az Árva korona* cimü 
irredentikus jelenete, amelyben a 
megcsonkított és az elszakított 
Magyarországot megszemélye
sítő szőke és barna angyal: a 
bájos szöszi Pichler Ilonka és 
Horváth Margitka nyernek dicsé
retet. Mindketten szerepüknek 
helyes megértésivel és mély át
élésével. lendületes, hévvel telí
tett előadásukkal tűntek ki. A kö
zönség nagy tetszéssel fogadta. 
A jelenet befejezése után Kozáry 
György elnök felolvasta gróf 
Zichy Gyula érseki helynöknek 
a Katholikus Legénységéhez kül
dött következő táviratát.

« Házszentelés alkalmából ki
fejezett szives üdvözletét meg
köszönve az Isteni Üdvözitő által 
is végzett tisztes ipar művelőjére 
korszerű egyleti tevékenységükre 
Isten bőséges áldását kérem 
Gyula püspök.*

Szepessy Lászlónak »Rákóczi 
álmai* cimü versét Führer Ferenc 
kitűnő készültséggel szavalta, 
melyet Patonay Vilma tanárnő 
zongorán kisért.

'Megjöttek a huszárok*, ma
gyaros humorral telített színmű
ben Sárika szerepében Hesz 
Veronka mutatkozott legügye
sebbnek, egyébként tőle ez már 
megszokott, mert színpadra ter- 
mettségének többször tanúságát 
adta Gyönyörűen magasr. szökő, 
az egész termet betöltő és bril
iáns könnyedséggel még a karon 
keresztül is érvényesülő hangjá
val tündökölt. A hangja vagyont 
érhet, kár parlagon hevertetnie. 
A többiek Dettkó Károly, Patakv 
fözsef, Porkoláb Vilma, Ébert 
Vilma, Rupp Ferenc és a jól 
ismert, tehetsége Führer Ferenc 
ugyan nem nehéz feladatukat 
helyesen oldották meg és méltó I 
partnerei voltak Sárikának. Az 
előadást az énekkar és a közön
ség a Himnusnak együttes el- 
éneklésével fejezte be, mely után 
tánc következett kivilágos-kivir- 
radtig.

HÜL KÉSIK A 
BAROSS SZÖVETSÉG?

A kurzus, melynek árnyát oly ' 
szívesen dobják ócsárló harso
nával a kereszténység becsületes 
tnunkástársadalma felé, nem árt- 
atott annak a nemzetfentartó 

e empek, mely véres verejtékkel, 
JH^gfeszitett akarással igyekezett 

s 'gyekszik kötelességének ele- 
fiV ’$nn’; A fővárosban, ahol az 

. | as eiméi fáradoznak a társa- 
a om nehéz problémáinak meg- 

3san, becsületes, honszerető 
munkás emberek siettek az or- 
^2ag kisiparosainak segítségére.

v'öek megértő iparosai a fe- 
J . nyújtott jobbot elfogadták 
}«, 'g-v .közös akarattal felépülhe- 

,r 32 iparosság érdekeinek erős 

Mrtxa fíAROSS SZÖVETSÉG. 
SÍ?0" mar ^néhányszor 
eljuottunk egykét propagada 
gyűlésig, barátságos koccintásig; 
sajna! tovább nem. Miért? Itt ü 
kér. iparosságnak és kér. keres
kedőknek nmesenek közös érde
seik Nmcs kívánságuk, sérel
mük. panaszuk? Nem akarnak 
uj csapásokra térni? A tudás, 
melyet nem születésünkkel ho
zunk magunkkal, csak úgy bő
vül, ha nagy emberekkel érint
kezünk, a kik tanítanak. Magunk 
lábán messzire el nem érhetünk. 
A közös érdek kell, hogy össze
hozza az iparostársadalmat, mely 
azután hazafiui és keresztény 
erkölcsi kötelességből — niég 
akkor is, ha kicsinyeskedők gán
csa nehezül munkájukra — meg
szervezik itt is a Baross Szövet
ség áldásos fiókját.

1 A „Dunavidék“ 
logikája.

Aristotelestől John Stuart Mill-ig 
a világ minden bölcsei megegyez
tek abban, hogy a logika az a 
tudomány, mely szerint gondol
kodnunk kell, hogy gondolataink 
igazak legyenek, mégis a Duna- 
vidék kapja uníalan maga alá ezt 
a szót logika* vesszőparipának, 
hogy rajta körülnyargalasszoii az 
ő kávéházi törzsasztala körül és 
ficánkolva sivalkodja az ő jelleg
zetes orrfazonnal ékes környeze
tének azt, ami legbensőbb meg
győződése szerint nem igaz: 
vagyis, hogy ők a polgárjogok 
és polgári egyenlőség szeplőtelen 
védelmezői es hogy a Mohácsi 
Hírlap destruktív cikket irt.

Nagy a gaudium a dunavidéki 
berkekben, hogy az ügyészség 
lefoglalta egy cikkünknek kéz
iratát és a büntetőiig}ek nagy 
gyakorlati szimatfenoménje már 
ácsoltaini lába számunkra az 
akasztófát, vagy legalább is a téli 
esték unalmának elűzésére lakó
társi viszonyt siet előkészíteni 
abban a nagy bérházban, mely- I 
ben nincs közüzemi pótlék, mert 
a lakók maguk teljesitik a szol- 
gálmányokat. Hát köszönjük ezt | 
a nagy előzékenységet, de nem 
értünk a cheminhez, filozófiai 
vitákban meg úgyse érthet
nénk meg egymást, mert mind
egyikünknek más a lélektana. 
Hogy azonban a »Dunavidék< 
ne tapsoljon oly örömmel a te
nyerébe, másrészt, hogy megkí
méljük a hosszadalmas keresés 
fáradalmaitól az után a cikk után, 
mely az ügyészségi beavatkozás 
alapját képezte, megsúgjuk, hogy 
a f. évi nov< mber 9-én megjelent 
46 ik számunkban »A szanálás* 
cimü vezércikkünk volt az, mely
nek igazságai mellett az Eskütt- 
ügy tárgyalásának izgalmai épen 
most ordítják legharsogóbban a 
diskantot.

Átizennénk a szomszédba, hogy 
olvassák mégegyszer át ezt a cikket 
és ^logikus feltevésüket* változ- | 
tassák meg, de félünk, hogy azok
nak van igazuk, akik azt állítják, 
hogy épen a Dunavidék hívta 
fel az ügyészség figyelmét arra 
a cikkre s ez esetben kényel
metlen helyzetbe hoznánk őket.

Azért csak azt izenjük, hogy: 
ácsi! takarékosabban azokkal a 
fülcimpákat nyaldosó széles mo
solyokkal, mert meg vagvon írva, 
hogy: veh tibi ridenti, ' . . quia 
post gaudia f|» bis Azt izenjük, 
hogy egy kézirat lefoglalás még 

I nem ítélet s a kettő közt oly nagy 
i a különbség, mint a Mohácsi 
j Hírlap és a Dunavidék közt: az 

öreg a kéziratlefoglalásnál tart, 
az ifjú Dunavidék már nyakigül 
a jogerős Ítéletekben, most aztán 
úgy tesz, mint a csúnyául le
pofozott Grünberger Mór, azzal 
vigasztalja magát, hogy a Lőwy

Egy hónapi fogházra Ítélte a kir.
törv.-szék Ritkáit rágalmazásért.

Az „igazság fanatikusa" a bíróság előtt.
A 'Dunavidék* és környéke no

vember 5 én ismét foglalkoztatta 
a pécsi törvényszéket nem kev»* 
sehb, mint három sajtóperrel. Az 
első dr. Prakatur Tamás felje
lentésére indult meg a «Pécsi 
Lapok; munkatársa: Tintner 
(Sásdi) Sándor ellen, aki a mo
hácsi tagositási eseményeket Rát
kai információi szerint irta meg. 
Ebben a perben Lipokátics Já
nos, Leovics János és Matkovics 
Mátyás lett tanúként kihallgatva, 
kik ép annak ellenkezőjét igazol
ták, mint amit Ratkai és Tintner 
írtak, nevezetesen igazoltak, hogy 
dr. Prakatur Tamás a legnagyobb 
ön feláldozással törekedett a szen
vedélyeket lecsillapítani. A bizo
nyítási eljárás befejezése után 
Tintner Sándor töredelmesen be
vallotta, hogy őt beugratták, félre
vezették. a miért is ünnepélyes 
bocsánatot kért a törvényszéknél 
dr. Prakatur Tamástól és azt, 
hogy ne kívánja a megbünteté
sét Hosszas kapacitálás után 
Tintner töredelmes bocsánatké
rése és fiatal korara való tekin
tettel dr. Prakatur elfogadta a 
bocsánatkérést azzal, hogy a bo- 
csánatkérő nyilatkozatot teljes 
szövegében köteles Tintner a - 
<Pécsi Lapokéban közzétenni s 
ezzel az egyik sajtóper elintézést 
nyert. Itt még csak azt kell meg
említenünk, hogv Rátkai tanú
ként akart Tintner segítségére ' 
jönni, de a biró-ág vallomását , 
semmibe sem vette és esküre | 
sem bocsájtotta, mert kisült, I 
hogy Tintner cikkének megírá
sánál Rátkai bűnrészes s egyéb- | 
ként is annyira elfogultnak mu- j 
tatkozott Rátkai, hogv a bíróság ' 
őt kiutasította a tárgyalóteremből, j

A másik két sajtóper Rátkai | 
István ellen folyt, ezek közül 
az egyikben a feljelentést dr. Pra
katur Tamás tette meg ugyan- ; 
csak a tagosításról irt cikke miatt, 
a másik feljelentést pedig Fridrich 
Oszkár tette. A bíróság ezen két 
per együttes tárgyalását rendelte 
el, miután ugyanazon vádlott irta 1 
a cikkeket. A tárgyalás megnyi
tása után a tanácselnök azt kér- , 
dezte Rátkaitól: hányszor volt 
büntetve? a mire Ratkai azt fe
lelte, ő azt nem is tudja meg
mondani hányszor, — azt job
ban tudná megmondani dr. Pra

Izidornak is ráléptek a tyúk
szemére.

Még egyet! Vegyék tudomásul 
a Dunavidék berkeiben, hogy azt 
a cikket a legizzóbb hazaszeretet 
sugalta invencióval irtuk, de ha 
nem értetnénk meg, s marasztaló 
Ítélettel sujtatnánk, nyugodt lelki
ismerettel teszünk a bíróság íté
letének eleget, de azután is fel
emelt homlokkal lepünk ki a 
börtön ajtaján és önérzettel szó
lunk vissza a Dunavideknek 
lapunk vezetőhelyere mutatva, 
hogv: ime, ezért a cikkért ítélték el.

Jó mulatást!

katur Elnök felhívására dr. Pra
katur Tamás bejelenti, hogy a 
mennyire össze tudta szedni 
Rátkai büntetett előéletére vonat
kozó adatokat, azok a követke
zők: 1911. évben a tamási járás
bíróságnál lett elitélve becsület
sértésért, 1912. évben a mohácsi 
járásbíróságnál közcsend elleni 
kihágás, rágalmazás és sajtó
rendőri kihágásért, 1913. évben 
el lett ítélve 13 rendbeli sajtó
vétségért s az 1913. és 1914. 
évben még vagy 15 sajtóper volt 
ellene folyamatban, azonban a 

i bekövetkezett háború miatt az 
eljárás nem volt folytatható es 

j igy elévültek. Dombóváron is 
el lett ítélve 8 napi fogházra, a 
pécsi törvényszéknél 1913. év
ben a Szarvadi Kálmán sérel- 

i mére elkövetett rágalmazásért 
egyszer 3 napi, egyszer 8 napi 
fogházra és Fridrich Oszkár sé
relmére elkövetett rágalmazásért 
3 napi fogházra és most legújab
ban a mohácsi tagosításról irt 
első cikke miatt dr. Prakatur sé
relmére elkövetett rágalmazásért 
15 napi fogházra, ez idő szerint 
vagy 8 sajtóper folyik Rátkai el
len. Ezen előterjesztés után a 
tárgyalási elnök egy kis erkölcsi 

| prédikációt tartott Rátkainak a 
sajtószabadságról és arról, mi
ként nem szabad azzal vissza
élni, majd felhívta védelmének 
előterjesztésére.

Rátkai hosszasan arról panasz
kodott, hogy őt üldözik, tönkre 
akarják tenni a sajtóperekkel, 
hogy ő, — bár ott sem volt a 
tagosításnál, — de véleményét 
igy formálta meg az esetről 
ahogy irt, hogy dr. Prakatur el
len azért is irt, mert az állást 
igért neki s nem szerzett s igy 
Rátkai kénytelen volt a «Duna- 
vidé' -hez szegődni: hogy Frid
rich ellen azért irt, mert a «Mo
hácsi Hírlap* őt nem egyszer 
zsaroló, csaló, sikkasztónak 
mondta s most is megtámadta 
s arra válaszkép irt ő Fridrich 
ellen, a ‘Mohácsi Hírlap* vo
natkozó számait be is mutatta.

Ezután dr. Prakatur Tamás és 
dr. Schmidt Miklós megtartották 
a vádbeszédeiket, melyekben rá
mutattak arra, hogy a durva 
sajtótámadások a múltban és 
most is főleg azóta vannak 
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mióta Rátkai ir Mohácson újsá
got, kinek valóságos mániája az, 
hogy mások becsületébe gázol
jon, aki 1913 14. években ugyan
ilyen durva tónusban taniadta 
dr. Beck Alajost, kinek most 
szolgálatába szegődött, a mióta 
pedig dr. Becktől kapott állást, 
dr. Prakaturt támadja és mind
azokat, akik nincsenek egy véle
ményen a «Dunavidék* politikai 
felfogásával. Hogy a • Mohácsi 
Hírlap» 1913. évben Rátkait zsa
roló, csaló, sikkasztottak nevezte, 
ezek miatt akkor keilett volna 
sajtópert indítania Rátkainak. 
Hogy a <Mohácsi Hírlap* most 
őt támadta, ezért nem okolható 
Fridrich, aki csak kiadója a lap
nak, ezt is intézze el Rátkai az
zal, aki ellene a cikket esetleg irta.

A felek perbeszédei után a bi- j 
róság visszavonult tanácskozásra, 
majd kihirdette az ítéletet, mely 
szerint Rátkait bűnösnek mondta 
ki a dr. Prakatur Tamás sérel
mére elkövetett rágalmazás vét
ségében és a Fridrich Oszkár 
sérelmére elkövetett becsületsér
tés vétségében s ezért rágalma
zás miatt egy hónapi fogház és 
500 000 korona pénzbüntetéssel 
sújtotta, valamint kötelezte arra, 
hogy dr. Prakatur Tamásnak 
1 millió és Fridrich Oszkárnak 
1 millió korona ügyvédi költsé
get megfizessen. A bíróság sú
lyosbító körülményül vette a 
büntetés kiszabásánál azt, hogy 
Ratkai többszörösen büntetett 
előéletű s hogy most is rend
szeresen folytatja a sajtótámadá- 
sckat és saját beismerése szeiint 
jelenleg is 8 sajtóper van ellene 
folyamatban.

Fridrich Oszkár esetében bün
tetést azért nem állapított meg a 
bíróság, mert igazoltnak vette, 
hogy a ‘Mohácsi Hírlap* előze
tesen tényleg támadta Rátkait.

A pénzbüntetés és az ügyvédi 
költségekért — miután Rátkai 
vagyontalan — mint a lap ki
adója: a ‘Mohácsi Doboz- és 
Papiárugyár r. t.» felelős.

SZEKCSŐ.
Igy nevezte el a nép. Odafönn 

* minisztériumban népies ismeret
terjesztő tanfolyamnak keresztel
ték el. Mi csak megmaradunk az ' 
esti iskola mellett. A ködös no
vemberben négy órakor sötét van, 
odakinn nem lehet dolgozni. Sötét 
van, az iskolában ég a mécs — i 
gyerünk oda! Most van az ideje...

Vannak, akik azt tartják, hogy 
a parasztnak a tudományból elég ' 
annyi, hogy az eresz alá álljon, 
ha esik. Pedig százszor megbot
lanak benne, százszor látják a 
hibáját ott is, ahol nincs. Aki 
fogla kozni akar vele, azt előre 
lebeszélik: ugyan, csak nem gon
dolod, hogy eljönnek ? Ki lesz ott ? 
Tán a Schmidt Miska? Tán vala
melyik pajása! Más ki jönne el?

Persze nehéz, nagyon nehéz. 
Adj krajcáros papírból készült 
cifra játékot a néger kezébe, váj
jon nem tartja e értékesebbnek, 
mmt a papirdollárt? Mit örülne 
a tudásnak az, ki értékét nem 
becsüli? Mert soha nem is tani 
tották meg rá, hogv becsülje’ 
Hat fordítsd meg és csinálj papir- 
jatékot a dől ári ól! Igy játékot is 
adsz, meg kincset is.

Voltam a szászok közt Erdély
ben. Azok járnak mindig az 
eszemben! A cementislállók, a 
kicementezett trágyagödrök, a 
tisztaság, csitt és rend, mely a 
háztájékot környékezi meg az,a 
megértő békés együttélés? Es 
a könyvtár, a nagy gazdasági 
könyvtár minden házban, a Német
országból hozatott drága könyv
tár! És az a mélységes össze
tartásuk, mellyel szászok marad
tak _ a magyarok alatt és amely- 
lyel szászok fognak maradni a 
románok alatt. Pedig ott nincsen 
80 hold, se 100 — csak 16, leg
följebb 20. De van cementistálló, 
nagy könyvtár, jólét és össze
tartás. Hej, hol vagyunk tőletek, 
akiket gyűlöltelek, mig a mieink 
voltatok, s akiket irigylek, mióta 
a románokéi vagytok!

Hol vagyunk tőletek! Hétfőn 
reggel, hogy átjöttem a szigetbe, 
találkozom a Frányó János bácsi
val és mondom neki, hogy egy 
szekcsői újságot akarunk Csinálni, 
de ehhez kellene 100 szekcsői 
előfizető; ki lenne a 100, ha ő 
nem lenne köztük? Válasz: ő 
úgyis tudja, hogy mi történik 
Szekcsőn!

János bácsi, János bácsi, a szász 
falukból székely falukba jutottam. 
Székely faluk? Voltak!... Nem 
tudott ott magyarul egy lélek se. 
Nyustyu ungurestyu volt a felelet 
a kérdéseimre. Pedig Kissnek, 
meg Szabónak hítták őket. Ma
gyarok voltak az öregapáik. El- 
olahosodtak. Hordták a tüszőt 
és itták a vodkát. Nem volt 
ott cementistálló, nem volt ott 
könyvtár!

Foj'ogatta a torkomat a szalma- 
tetőkön kémenynélkül kijövő füst, 
de még jobban a székelyivadék 
nyustyuja.. Az is igaz, hogy ez 
csak Magyarországon történhe
tett meg. . .

Mikor jutunk már egyszer mi 
is oda, hogy megértsük, hogy 
egy nemzetnek tagjai vagyunk, 
amely joggal követelhet tőlünk 
áldozatot nemcsak aranyban, ha
nem érzésben és lélekben is ?

Vájjon eljuthatunk-e a közös
ség szent megértéséhez művelt
ség nélkül? Nem — soha!

Hát ezért kell az esti iskola. 
Ezért, hogy ehhez az érzéshez, 
szükséges műveltséghez eljus
sunk, mert ez a fegyverünk — 
és ez a reményűnk!

Hallom a gúnyos beszédteket, 
amint mondjátok: Hát aztán az 
esti iskolában tán adnak majd 
cementistállót, meg miegymást? 
Nem Azt nem adnak. De adnak 
olyan leckéket, amelyekből meg
értitek, hogy csak téglái vagytok 
egy nagy épületnek, amelynek a 
szépségét és tartósságát Ti ad
játok meg, ha akarjátok. Nagy 
mesterek adják a leckét: Arany, 
Petőfi, Gárdonyi ...

No menjetek és hallgassátok!

A városban Tibor Béla tanító 
szervezte a tanfolyamot és rajta 
kiviil előadók lesznek ft. Kiss 
Lajos esperes-plébános, Bence 
Jenő állatorvos, dr. Wagner Sán
dor orvos és Gábor Pál káplán. 
A szigetben az á 1. iskola tanitó- 
testülete szervezte és hétfőn már 
meg is nyílt, 60 hallgatóval.

Sok sikert és sok hallgatót 
kívánunk! Mayer Sándor

tanító.

HÍRLAP __________

HiSSö
Rorate coeli ! . • .

,4 c advent az Ur eljövetelé
nek varasát jelenti, aki meg
váltási, örömet, boldogságot, 
lelki békét lioz a küzdő, szen
vedő, lelki sötétség bizonytalan
ságában botorkáló emberiség
nek. Ac Ur jövetelének gon
dolata csodálatos erővel ra
gadja meg lelkünket, mert a 
sok harc, nyugtalanság, békét
lenség után mi is azt a meg
váltót várjuk, aki a feldúlt 
világnak, a felzaklaiott telkek
nek visszaadja a békesség édes 
nyugalmát. S amint a négy
ezer advent meghozta az em
beriségnek a lelki békességet, 
úgy a mai vergődő, vonagló 
szivek lelki egyensúlyát is csak 
Krisztus tudja helyreállítani. 
0 előtte az emberiség élete 
homály és sötétség volt; tele a 
nem oldott nehézségek szoron
gásaival és a lélek felett hor
dozott más világ ösztönös, 
sejtéses gyötrelmeivel. A Nílus 
partján és a görögtengerek 
mellett mennyi éles szem, 
mennyi szál nyaló lélek kutatta 
a Végtelent és vívott nehéz 
harcokat az élet és halál nehéz
lépésű kísérleteivel — vigasz
talás nélkül, megnyugvás nél
kül. S akkor jött a Megváltó. 
Mint mikor a vaksötét éjsza
kában hirtelen kigyúl a nagy 
villamos lámpás, a fényhul
lámok, mint villámló kardok 
rongyokká tépik a sötétség 
gyászszövetét, sisteregve, ka
cagva ömlik a fény, s komoran 
menekül a sötétség s az em
berek mintha megkönnyebbülve 
fellélegzenének: így látták a 
próféták nagy éjszakák sötét
ségén túl az Ur Jézus eljöve
telének felvillanását . . .

(h)

Dr. Koszits Ákos
Az ősi öreg vármegyei kor

had. Régi tradíciókat a fele
dés moha von be, tarsolyos 
kardok csörtetése, sarkantyúk 
pengése elhal s maholnap a 
kosszarvu bajuszt pödrő vár
megye katonája helyett csu
paszra borotvált képű lakáj 
fogad bennünket az öreg szék
ház ambitusán. Nem is vár
megye, hanem valami kanton, 
capitama, vagy departement 
lesz a neve.

A vármegye nagy alispán
jának frissen hantolt sírjától 
hazatérők közt már sűrű szó 
tárgyát képezte dr. Koszits

Ákos vármegyei főügyész 
nyugalombavonulása és ,a lel
keket hátrányos fájdalom ér- 

i zete hatotta át.
Nem mi, akik vele egykor 

az iskola padjaiban ültünk 
együtt, de Baranya vármegye 

' minden polgára, akt öt ismeri, 
őszinte sajnálkozással hallja 
meg e hírt, mert dr. Koszits 
Ákosban elveszítette a várme
gye a korrekt, mintaszerű köz
tisztviselő eszményét. Élvezze, 
jól megérdemelt nyugalmát 
hosszan és boldogan.

Mohács ve/ei a jótékony
ság terén. Köszönhetjük ezt 
azoknak a nemesszivü asszonyok
nak, kik a Mohácsi Szociális 
Missziótársulat kebelében eniber- 

i feletti inunkat végeztek s a folyó 
hó 26-án Pécsett lefolyó egyhaz- 

; megyei közgyűlésen az összes 
szervezetek között a pálmát el
vittek A mohácsi szervezet 28 
millió koronás forgalmával nem
csak a szekszárdi, hanem a pécsi 
szervezetet is felülmúlta. A dicső- 

j seg nemcsak ezen neineslelkü 
hölgyeke, hanem egész ohacs 

| keresztény társadalmáé, mely ed
dig is mindig megértéssel es al- 

i dozatkészséggel karolta fel a szó 
' cialis missziótársulat szeretetakció- 

jat. A közgyűlés a pécsi belvárosi 
I katholikus kör nagytermében folyt 

le óriási latogaiottsag mellett. A 
mohácsi szervezetet egyházi ta
nácsadón kiviil Schmidt Lajosné, 
Schmidt Károlyné, Szekula Ka
tinka, Kész Kornélné és Szekula 
Józsefné képviseltek. Vajha min- 

i denhova eljutna a közgyűlés kí
vánsága : minden magyar csak 
egy rászoruló magyart segítsen 
meg, akkor nagy és dicső lesz 

, Magyarország.
— hí ovoda felügyelőbizottság 

folyó hó 25-én megalakult a vá
rosházán. Elnök lett dr. Frey 
János apálplébános, alelnök Inkei 
József, jegyző Goda Rózsa ovó- 

I nő és gondnok Schmidt Károlyné. 
1 Az ülés csak a bizottság meg

alakulására szorítkozott, de érdem
leges tárgyaláson kívül szó esett 
arról, hogy a most lefoglalt óvo
dáknak rendeltetési céljaira át 
adását, a legközelebbi ülésen 
erélyesen szorgalmazni fogják.

— Esküvő. Koch József. Heil 
József helybeli törekvő iparos 
sógora f. hó 21-én esküdött örök 
hűséget a helybeli belvárosi plé
bánia templomban Brunner Erzsé
betnek. Az ifjú pár nem a mohácsi 
plébánia hívei közé tartozik, de 
kifejezett óhajuk volt, hogy fri
gyüket itt áldják meg.

— A D. G. T. kö’li, hogy * 
Budapest—Mohács között közle
kedő személyhajójáratok az idei 
évadban a következő napokon 
szűnnek meg : utolsó menet Buda
pestről Mohácsra november 30 an 
12 órakor, utolso menet Mohács
ról Budapestre decembe hó l-én 
11 30 órakor.

— Találtatott 1 köteg kémény 
kulcs, igazolt tulajdonosa átveheti 

; a rendőrkapitányságon.I
Keresztény csak ezt tartsa 
A legfőbb jónak: 
Nem ad, nem vesz,
Nem dolgozik a — zsidónakI
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__ Halálozás. Kresz József né- 

•netbólyi közismert polgár, aki 
eveken at volt közsegbirája es 
évtizedeken at volt a németbólyi 
kölcsönös segélyző egylet pénz
tarosa, a napokban 73 éves korá
ban végelgyengülésben meghalt. 
Temetésénél impozáns részvet 
nyilvánult meg Elkísérte az egész 
község «z utolsó utón s igy háláját 
demonstrálva, egy derék polgár
nak aki nemcsak a saját gazda
sagát mintaszerűen vezette, de a 
köznek is évtizedeken át tudott 
hasznos tagja lenni.

_ a Pécsi Katholikus Kör 
a héten ünnepelte fenállásának 
30 eves jubileumát. A nagyterem
en tartott díszközgyűlésen Mo- 
ionyi Dénes dr. püspöki helynök 
elnökölt és Gosztonyi Gyula, a 
Kör világi elnöke mondott olyan 
hatalmas beszedet, mely az egész 
közönségét magával ragadta.

— A .Magyar Hiszekegy “ a 
rumuny parlamentben. Sze
gény Pap Vary Elemérné ezt sem 
gondolta volna, hogy nemzetének 
a legnehezebb időkben adott imád
ságát a .Magyar Hiszekegy* még 
a bocskoros parlamentbe is at- 
hallik. Bianu erdélyi román libe
rális szenátor éles támadást inté
zett Schioppa Lőrinc budapesti 
papai nuncius ellen, mert az a 
magyar katholikusok budapesi 
nagygyűlésén ünnepi beszedebe 
szőtte azt, hogy: .Hiszek Ma
gyarország fei.amadasában . . .** 
Irredetizmussal vádolta meg a 
nunciust, a ki itt közöttünk elve 
megerezte a magyar szív dobba
nását, a magyar lelkek epedő fo
hásza: -- Bianu ur! A ki nem
csak ott, az elrablott területeken 
sínylődő véreink nostalgiaját nem 
érti meg, de még hazajaró lei
keik bús sirámát sem hallja, nem 
tudjuk, hogy nem korán előlegez
tük e önnek az „ur“ titulust, de 
barmint fájjon az önnek, itt e 
csonka Hazában millió ajkon vissz- ' 
hangzik a nuncius idezete:
Hiszek Magyarorszag feltámadásában!... i

— A ladik igazolványoK el- i 
készülték, tulajdonosaik a révka- 
citanyságon átvehetik naponkint 
délelőtt 9—12-ig.

— A városi tanács közlése. 
Fülhivatnak mindazok, a haztulaj- | 
donosok, akiknél a sajat maguk 
aital lakott lakrészek száma 2-nel 
nagyobb, továbbá azok a háztulaj
donosok, akik lakrészeket azok 
szamára való tekintet nélkül bérbe 
®dtak, hogy a kincstári hazhas<on- 
lészesedés hátralékos részleteinek , 
befizetésevei egyidejűleg a ház 
bérfizetési jegyzékeket legkésőbb 
8 nap alatt a városi pénztárnál 
adjak be Figyelmeztetnek a ház
tulajdonosok, hogy a házbérfize- ; 
tesi jegyzek minden rovatát teljes | 
pontossággal és hűséggel töltsék I 
k', nehogy a hivatalból megejtendő 
•elülvizsgálatnal azok pótlása vé
gett visszaadassanak.

— Dr. Erdélyi Ferenc kalo
csai íőegyházmegyei szentszéki 
Jegyzö „A cserkészpedagógia alap- 
ei'ei Aquinói szt Tamás elméié- i 
lenek világánál1* címmel könyvet I 

mely 16 000 K-ért az „Uj i 
et nyomda r. t.-nál Baján 

kapható.
— A budapesti Lánchidat
49 november 20 án adták át I 

tt 1 fgalomnak. Széchenyi es Clark 1 
a‘«otasa tehát 75 éves.

A Mohácsi Kaszinó Egye- . 
®L Elmúlt idők 1 Ti szép em- 1 

lékei a múlt század vissza-vissza
térő kísérleteinek I Hol vagytok ? 
Egyetértés, szeretet: Isten es Haza 
szent fogalmai 1 Un fensőbbség ! 
Úri körök, konzervatív kaszinók ! 
Alom, keserű valsóság. Farsang 
vasárnapján, Pálfordulás idején 
és különösen e miatt, harminc ur 
kilépett onnan. Miért ? Nem fejte
getjük. Legyen elég ennyi: A leg
utóbbi társasvacsorán körülbelül 
húszán jelentek meg és négy, 
mond : négy keresztény volt köz
tük A többi ? Izraelnek hú fiai 
voltak.

— A hol a nyugdíjasokról 
is gondoskodnak. Törökszent 
miklós községházát épített, melyet 
mindig a nyugalomba vonult ta
nítója lakhat élethossziglan 

„Vörös Katalin**, igy ne 
vezik Amerikában gróf Karolyi 
Mihálynét, ki ott most rendőri és 
detektív felügy elet alatt felolvas i 
sokat tart, melyekben a „mysis** 
gyalázatosán rágalmazza, ocsma- 
rolja azt az országot, melyben ő 
grófnő és kegyelmesasszony.

— Szegényügyi adó fejében 
Baja városa 40 ezer aranykoronát 
szavazott meg. Egyelőre 12 millió 
papirkoronát fordítanak a szegény 
gyermekek cipővel való eílatasara

— Az igazságtalan sors. A 
szerencsétlen kimenetelű háború 
sok-sok baj és igazságtalansagnak 
lett a kutforrása A haboruvesz- 
tett központi hatalmak jóvátétel 
cimén rengeteg, majdnem kimond
hatatlan összegeket kötelesek fi 
zetni a véletlen győzőknek részint 
pénzben, részint értékes anyagi an. 
Németország most legutóbb is 
nagy vasutiwaggon kü demennyei 
törlesztette Szerbiával szembeni 
tartozását. A szerb közlekedés
ügyi miniszter jelentése szerint 
eddig 10845 waggon es 450 moz
dony érkezett a német jóvátételi 
számiara Jugoszláviába, u elvre a 
világháború igen jó üzletnek bi 
zonyult Szemtanuk elbeszelese 
szerint meg, ugy Szerbiában, mint 
Romániában a nte lekvagany ok 
országszerte végig tele vannak 
oda kilökött, tőlünk termeszeiben 
elrabolt és Németország al'al a 
jóvátétel törlesztésére küldőit moz
donyok és waggonokkal, melyek 
tönkre vannak teve, kimelet es 
tatarozás hiányában elpusztullak 
s mint rozsdás ócskavas varja 
sorsai, niig valamelyik szerb, vagy 
román miniszter zsebébe sikkad 
az aruk. Sem az állam, sem az 
emberiség ennek a horribilis ér
téknek semmi hasznát nem veszi, 
értékük elveszett az emberiség, 
szamára. — Hat nem jobb 1 tt 
volna, ha a vil -ghaboru ellenkező 
eredménnyel dől el és Sz rbia, 
Románia szállít jóvátétel fejeben 
kecskét, mely megjavította volna 
a közelelmezesi viszonyokat s az 
a nép, mely nem pusztít, hanem 
épit is, pár olcsóbb falathoz, vagy 
korty kecsketejhez jutott volna?

— Az Esküit per Budapesten 
most tárgyalják az evek óta hú
zódó híres Eskütt ügyet. Nagy
szabású panama-eset, mely a föld- 
mivelésügyi minisztériumban te
nyészett es nagyban hozzájárul: 
nagyatádi Szabó István földmive- 
lésügyi miniszter lemondásához. 
Ugy az óriási panamaeset rész
letei, mint a tárgy alás menete sok 
érdekességet tarnak az ilye e* 
iránt érdeklődők elé, kiteregetik 
ott a magyar közélet egész szeny- 
nyesét, de persze erről egesz ol

dalas közleményeket írni csak a 
fővárosi lapoknak szabad.

— A felszabadítás évforduló
jának jubileumát kellett volna az 
elszakított Bácska magyar, nemet, 
sokac, bunyevác polgárainak szerb 
kommandóra november hó 13-án 
megünnepelniük. Ez az ünnep 
csufondárosan sikerült. A váro
sokat fel kellett lobogózni, a népek
nek előirt istentiszteleteken kellett 
megjelenni. Zomborban tüntető 
felvonulást akartak rendezni, inelv
re puskatussal berendelték a vidék 
földmives lakosságát. Az isten
tiszteleteken azonban pár szerb 
hiva alnokon kivül senki sem jelent 
meg, a zomborvidéki földmivesek 
tüntetőleg otthon maradtak Az 
utcákat veres kény szer nyomására 
fellobogóztak ugyan, de egy lélek 
az utcakon nem mutatta magát, 
mindenki otthoni házi munkát 
végzett ugy Zomborban, mint 
Újvidékén.

Ne végy kézbe zsidó lapot, 
Hogy meg ne bánd azt a napot I 

a Thália temploma. Ha 
rém Ugy lenne, mint ahogy van, 
az kellene hinnünk, hogy nem is 
Mohácson vagyunk Mar pedig, 
ha valaki a színház fje tévéd, 
lehetetlen eszre nem venni, azt a 
nagy összhangot, mely a színház 
t s a színház kertje között van 
Az egyik el van hanyagolva, a 
másik gondozatlan Az egyiknél 
az ablak hiányzik, a kertben 
malacok, tehenek legelésznek. 
Vak ban kuiturkép. De ne higyjek 
az oh sók, hogy ez a furcsa es 
ba to ep nem a varos társadul- 
ni.mák ko ős bibaja A szinpár- 
.vl> egyesület nem teremthet 
arany orrast, ha nem támogatják 
azok, akik egy erősebb nyári 
zápor alatt, esernyővel hallgatják 
az előadást Igaz ugyan, a kert 
gond, ok eljár fát fűrészelni, a 
Nancsi néninek standja van a 
piacon, de azért ők ingyen laknak, 
meg talán fizetést is kapnak. Itt 
az ültetés ideje, csontolni is kell, 
a szépészetre is kellene valamit, 
no es a rend, a tisztaság, a ke- 
riles stb. stb. Hamar múlik a ter
mészetben a tel es még is csak 
szebb volna, ha szebb lenne I

— A posta. Minden, ami az 
i elet lüktető erejét elhallgattatni 

k pes, a krajcaroskodók nehéz
kességen, szükmaikuságan múlik. 
I \ volt es így van ez egy nemes 
in'.nci' val melynek letéteményese, 
dr Mayer József pécsi pt. főigaz
gató volt. Mohácson nem díszeleg 
eg\ < tlen középület sem. A hiva 
talok oskoru kaszárnyákban, bolt
íves koloszokban húzódnak meg. 
A posta úttörő akart lenni. A posta 

' nagy áldozat aran egy modern 
hajlékkal akarta gazdagítani ezt a 

i s épeszettel hadilábon álló várost.
■ Nem kellett I A csicsa Stipák, a 
i János bácsik nem adtak a varos

vagyonából, egy palotai meg illető 
he ' et Valahol lenn a Veneciaban 
js j i az uraknak! És lant azóta 
Za a g< rss Nagykanizsa büsz- 
k kedik olyan postapalotával, 
a- il\< n kevés van ebben a csonka 
, z i Nagy hibát követtek

| el o.. akik tudatlanságból, nem- 
n rodömsegből, szűkmarkúságból 
n fosztottak városunkat egy köz
épülettől, zazakat hosszú kereseti

■ 1< he'őségtől. Urak 1 Városatyák! 
T 1 11 11 |eg nem késő, talán még 
m<-1, lehetne kerdezn: mit is mond-

! tak akkor? Ha a templom körül

modern stilszerü tömbök kellenek 
a posta bizonyára lenne egyike.

— A Mohácsi Szigeti Népkör 
f. évi november hé 23 an Szabó 
István vendéglőjében saját könyv- 

I tár alapja javára jól sikerült tánc
mulatságot rendezett. A kulturális 
célra felülfizettek: Varga F erenc 
100.000 K-t, Hajosovics Lajos 
77.000 K-t, dr Paschke Ferenc 
40 000 K-t, Takacs András, To- 
palovics János 30 00O K-t, Erdős 
Gyula, Takács Ferenc, Tadics 
János 25.000 K t, Oszvald Ferenc, 

. Oszvald Györgv 2(>000 K-t. Ala- 
bert Miklós, Ven Ferenc 10 000 
K-t, Balatinacz Marián, Kollár Jó
zsef, Kramer József, Ribar János, 
Tasi János, Tóth András 5000 K t. 
Balog 1 ajos 3000 K t. — Szabó 
bácsi tényleg kitett magáért. Fi
gyelmes, gondos, gyors kiszolgá
lása mellett igen mérsékelt áraival 
megmutatta, hogv tisztességes 
polgári haszon mellett sem kell 
mindjárt a vendég veséjét kivenni.

— Innen-onnan. .4 magyar 
királykisasszonyok karácsonyi 
ajándékul három ezüsttel hímzett, 
fehér magyar ruhát készítenek 
A japán császári család újszü
löttei ezentúl nem a bölcsőben je- 
gyezkednek el. Szabad szivükre 
is hallgatni. — Norvégiában több 
napos rettentő szélvihar dühön
gött, mely házakat es hajókat tett 
tönkre. — Az aradi szabadság
szobrot a kormány Budapesten 
állíttat ja fel. — A nagyatádi kép
viselőjelölést az ellenzék törvény
ellenesnek tartja. — A tőzsde 
reformja foglalkoztatja Búd mi
nisztert, hogy a kisembereken is 
segítsen. — A KANSz vezető
sége, minthogy a tisztviselők ré
szere nem tud kivívni semmit, 

i lemondott. — Apponyi Sándor 
gróf a 65 éven at gyűjtött könyv
tarat a nemzetnek adományozta. 
Kommunista összeesküvést fedez
tek fel Csehországban melynek 
szálai a Felvidékre és Bécsbe ve
zetnek. — A magyar nótát be
tiltottak Aradon. — A Népszava 
munkatársat, Barabas Gyulát egy 
évi fogházra iteltek.

— Felhívjuk olvasóink figyel
mét VORISEK LAJOS rőfös-, 
rövid- és divatáru kereskedőnek 
lapunk mai száma mellékleteként 
kibocsajtott, igazan olcsónak mond
ható arlapjara, melyben minden 
társadalmi állású, szegény és gaz
dag ember megtalálja a neki szük
séges arukat. — Közismert tény, 
hogv a cég csak elsőrendű áru
kat tart raktáron, melyeket a ka
rácsonyi fokozottabb keresletet 
tekintve, a legcsekelyebb haszon
nal megelegedve hoz forgalomba, 
miért is a cégét ismételten olva
sóink figyelmébe ajánljuk

— Csödesetek Pécséit. Pé
csett 24 cég jutott a legutóbbi 
napokban csődbe öt es fel niil- 

1 liard passzívával.
— az tszákosság gyógyítása. 

Svédországban az egyetem orvosi 
fakultásán eredményesen kísérle
teztek azzal, hogy hipnózissal a 
legsúlyosabb iszakossagi szenve
délyeket gyógyítsák. No, nálunk 
ezt a gjógyitást elvégezte az álta- 

i lános pénzhiány es a magas 
| borarak.

Zsidó újság ölő méreg, 
I Melytől megromlik a véred.

Anyakönyvi bejegyzések 
i szerint 1924 évi nov. hó 21-től 
I 1924 nov. hó 28-ig. Születések ’. 



__ MOHÁCSI HÍRLAP 1924. november 3o.

Krsnik te^án, Horváth Gyula, 
Ungár Lajos Elek, Manojlovics 
Anna, Kovácsics Katalin, Pávko- 
vics Katalin. Házasságkötések: 
Makai János és Herner Katalin, 
Mészáros Mihály és Babos Má
ria, Török István és Szűcs Maria, 
Oszvald Jószef és Törkő Mária. 
Halálozások: Horváth Gyula 1 
napos, Klimo Olga 18 hónapos, 
Hibert Gáspár 59 eves, özv. Ivá- 
nácz Istvánná 79 éves.

IRODALOM.
HILOTAY ISTVÁN:

TIZ ESZTENDŐ.
Cikkek, kortörténeti jegyzetek.

A .TIZ ESZTENDŐ* az első történelmi 
értékű munka a magyar nemzet legsúlyo
sabb decenniumáról, muzeális érteket ad 
neki, hogy az események közvetlen beha
tása alatt született feljegyzéseket ás Írá
sokat tartalmazza.

Hegény ez u hunyt', a melynek főhőse 
egy nemzet. Memoár, a melyben osztályok, 
fajták, pártok, emberek, politikusok s mű
részek, parasztok és katonák, arisztokratak 
és egyszerű diakok tesznek vallomást és 
ítélkeznek a maguk sáfár kodásáról. Törté
nelemkönyv, melynek fejezetei történelmi 
kútfők és egyúttal történelmi értékelések.

A könyv minden darabja irodalmi és 
történeti becsű, kötelesség volt őket ki
menteni az idők pusztításából. Így egybe
kötve emlék, figyelmeztetés es útbaigazí
tás a magyarságnak t rra, a mit átélt és 
a mi még reá vár.

Szokatlanná teszi a könyvet meglepő 
sokoldalúsága és változatossága. Nem le
het mondani, hogy csak politikai, vagy 
történeti, vagy csupán irodalmi, művé
szeti, társadalomtudományi, vagy filozófiai 
könyv, mert mindez benne van, mindezt 
összefogja biztos it lettel és biztos tudas
sál. Ez a könyv merész, nem tér ki egyet
len kérdés elől es minden kérdés-e vá
laszt ad.

A gondolatok köntöse szinpompás, üde, 
változatos. Néha szurósszemü kegyetlen 
kritikus a könyv, ilyenkor megszületik 
valami közéleti egyéniség szinte kísérte
tiesen hű portréja. Máskor ellagyui, gyen
géd, halt-szavú — a mélyszivü író beszél. 
A következő uldalon mar kétségbeesett 
látomások égnék, a melyek ellobbantak 
értetlenül és a melyek most utólag döb- 
bantik meg az olvasót. A humor, a kö
nyörtelen irónia, a vonzó elbeszélés és a 
boncoló anrlizis, mind benne vannak a 
könyv fegyvertárában.

Minden oldal kulun él és külön érdekel, 
mindenkihez szól a könyv és mindenki kap 
tőle valamit, emlék két, gondolatokat, han
gulatokat, tartalmas és értékes órákat. A 
380 oldalas mű megrendelhető lapunk 
kiadóhivatalában , ára korona.

Laptuiafdonoa é» kiadó . 
FklDklCH OSZKÁR.

Istállótrágyát szállítok 
borért vagy pénzért 
megegyezés szerint

Riesz Lajos
városi eveDmester.

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.

Uzletáthelyezés!
Értesítem a nagyér

demű közönséget, hogy 
szt János utca 946. szám 
alatti üzlethelyiségemet 
áthelyeztem ugyancsak 
szent János utca 
345. sxám alá a 
volt Horváth-fféle 
helyiségbe, mely al
kalomból kérem a nagy
érdemű közönség további 
szives pártfogását.

ó ély tisztelettel

TANNER ELEK
füszerkereskedö.

Ugyanott egy tanouc 
felvétetik.

kiváló jo bor, most, tej és szeszmerokböl 
állandó raktár.

szakintézeti szemüvegek beszer
zése

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 
Pécs, Jókai-tér 6. és

Budapest, Kossuth Lajos u. 15. 
Továbbá a világhírű

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

saját műhelyemben pontosan 
készítek.

Jegygyűrűk, kere-zteló es nászajándékokból 
nagy választék.

..Tessék”
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében
városházával szemben.

WOM ii . -- --------------------

Vasárnap délután 
azaz november 30-án 

csak A V B E B gyógyszertár 

lesz nyitva.

E héten csak A U B E R 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

Teljesen jókarban levő 

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
Egy teljesen uj 

rézsodrony ágybetét 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

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

galmit számítok fel.

Bálint Miksa.

XETsra 
URI-, NŐI DIVAT- ÉS RÖVID 

ÁRU KERESKEDÉSE 
HOFFAflANN-HÁZ. TEL. 36.
oooooouoooooooooo 
LEGJOBB MINŐSÉGI’ FLÓR-, MOUS- 
L1N- ÉS FÁTYOL HARISNYÁK, L’RI 
ÉS NŐI DIVATCIKKEK, NYAKKEN
DŐK. KESZTYŰK, IEHÉRNEMŰEK, 
BŐRÁRUK, MINDENNEMŰ JÁNDÉK- 

TÁRGYaK RAKTÁRA.

R Ö V I 1) Á R U IC, 
SZALAGOK, CSIPKÉK, KÖTŐ-ÉS 
:: HÍMZŐ FONALAK, CÉRNÁK. :: 

SZABÓK ÉLLÉK EK 
LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 

•: FORRÁSA.
oouooooooooooooo

G R Á R“
CIPŐGYÁR I.ERAKATA.

NAGY VÁLASZTÉK NŐI- ÉS FÉRFI 
BOX- ÉS CHEVREAUX CIPŐKBEN. 
LAKK-, ANTILOP- ÉS SZÍNES KÜ
LÖNLEGESSÉGEK. BAB1- ÉS GYER
MEKCIPŐK. HÓ- ES SÁRC1PŐK A LÉG- 
JOBB MINŐSÉGBEN. NAGY RAKTÁR 
MUNKÁS- ÉS VADÁSZC1PŐKBEN. ::

o

Eladó
2 uj ablak spaleítával 

HALINA SÁNDOR
ASZTALOSNÁL.

Minden nőnek fontos!
Hogy fiatal, üde arcszinét meg. 
őrizze, miért is bizalommal 
forduljon alábbi címre, hol 
állandóan a legjobb hatású 

„Speciális** 
arckenőcsök, pouderek, 

szappanok.
Haj, kéz és körömápoló szerek. 

Gummi áruk, kötszerek. 
Manicur és fésű kazetták 

nagy választékban kaphatók 

HALEKSY ALBERT 
illatszertárában 

MOHÁCS, Király-utca.

OOOOOOOOOOOa 
o oo ooooooooco oo ooooooooc 

Értesítés!
Értesítem a nagyérdemű kö
zönséget, hogy Jókai Mór utca 
1512. számú saját házamban 

hentesáru 
készítést, privát vágást elvál-. 
lalok, mely alkalomból kérem I j 
ismerőseim és jo barátaim. * 
további szives partfogasát 

mély tisztelettel

Kovács Virgil
hentes mester.

ooooooooooocooooooooooot
OOOOOOOOOOOA

ELADÓ
Lánycsók község 
délnyugati határában fekvő cirka 
5 magyar hold szöllö. hozzá
tartozó 2 szobás lakássa! és 
gazdasági épületekkel, teljes 
pince és présház berendezéssel

Bővebb felvilágosítás:

Kazinczy-utca 637. szám alatt

Mohácsi szigetben Csebe dűlő
ben 2000 □ öl fele gyümölcsös, 
fele szántó, rajta levő házzal 

melléképületekkel eladó. 
Bővebbet

Digra Vince Mózesnél
MOHÁCS, Zrínyi-utca 1629. U

HáxeladtíM*
Molnár-utca 1551. számú HÁZ, 
mely áll 3 szoba, 2 konyha és 
kamarából, 8 lónak istálló, szí- 
vattyuskut, köves udvarral, szép 

kerttel, szabad kézből eladó. 
Bővebbet

•*
 If

Sl

Izsák Julié
háztulajdonosnál-
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!iKARÁCSONYI AJÁNDÉKOK!

KÉPESKÖNY VEK. ILEVÉLPA
PÍR KAZETTÁK, ÍRÓKÉSZ

LETEK, LEVE LEZŐ LAP
ALBUMOK. IFJUSÁGl 
IRATOK. EMLÉK
KÖNYVEK. 1 MA
KÖNYVEK, AQUA- 

RELL F EST CI
KÁZ ETTÁ K, 
STB. KAP

HATÓK :

«

FRIDRICH OSZKÁR
KÖNYV- ÉS PAP1RKERESKEDÉSÉBEN

MOHÁCS, KARDOS KÁLMÁN UTCA 148. SZÁM.

1

I
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8Piaci árak: 
a szeidai hetipiacon 

Búza . . . • ^20 000 K 
Zab .... 320.000 K 
Rozs .... 350 000 K 
Tengeri morzsolt uj 200.000 K 
Árpa uj . . 320.000 K
Bab . . • . 430 000 K 

Házé lad ás 
Árok-utca 111. számú 
ház 2 szoba konyha, 
nyári konyha, faka
mara és disznóé)! ud
var és kert, más vál
lalat miatt süryösen, 
esetlcy részi et fizet és re 
is eladó. Lakás beköl

tözhető.

Kruppa Ignác
háztulajdonos.

* ♦ ♦ 
i ♦ ♦ ♦ * * ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ * ♦ ♦ * ♦ * ♦ * ♦

<■ y a pi ú 3<áríológgőpek 
gyapjutépöfarkas, gyapjutépöhinta, előfonó
gépek, utófonógépek (Niederlánder) zsinór
nélküli cérnazogépeket gyárt

STÜDEB FPIÖTES
TEXTILGÉPGYÁRTÓ 

BOLYHÁD, Tolna m

Ugyanitt eladó egy 8 HP szivógázmotor Langer és WoT-tipus.

TELEFON 46.

r

* ♦ 
* * 
** 
* 
*
* 
* 
*
* 
* 
*
♦ 
♦ 
*
* 
* 
*
* 
♦ 
* 
*

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

Merkúr szállítási vállalat
Telefon 36. Hoffmann ház.

Minden e szakmába vágó szállítási 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl.
J

■■

■■
■■

a

3
EB
■m■■
■■

s :: a e
Olcsó étkezés!

Étkezdémben, valamint házon 
kívül is olcsó elismerten jó 
házi étkezést adok. És pedig: 
Naponta kétszer húsétel, csü
törtök es vasárnap tésztával, 
ebéd, vacsora napi 20000 k' 
Állandóan friss sertés és halko
csonya kaphatóadagja löt 00 K. 
A n. é. közönség szives párt
fogását kérem. Tisztelettel

LINYÁK FERENC
Nádor-utca 819. sz.

::s s ;;

8
8
8
3

B
■i ■■

SCHNELL JÁNOS
fűszer és csemegekereskedése

Telefon 50. MoháCS. Telefon 5».

Főpostával szemben.

Cznkorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden

nemű fűszeren.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

Házeladás.
Rákóczi-utca 1413. számú ház 
szabad kézből eladó, mely áll 
két szoba, konyha, kan ra mel
lékhelyiségekből kerttel, eset
leg bútorral megegyezés esetén 

azonnal átvehető.

r .
* javítások megvárhatok. •
í Arany, ezüst beváltása napi áron. J

OZV. SZÍVÓS ANTALNE 
órás, ékszerész és látszerész 
MoháCS, Király-utca 195. sr.

ftiirdenner ü arany, izgist és duobie 
áruk, szabályozott zsebórák, 

szállt WEGHIi, 

orres pte' ők. bormérők, Sázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvalialtatnak. A szemüveg

! 
I 
I

I

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.

Tűzifa eladás.
Elsőrendű hssábfa 1 öl 800000 K
Elsőrendű dorongfa 1 öl 760000 K.

Horváth Mihály
Also-Dunasor — Molnár rév.

Eladó
1 két hónapo* bikaborju,
1 egy éves üsző és 4 öl 
csontolt fa. Bővebbet

Hosszu-utja 269.
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G
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G
G
G
G
G
G
G
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VORISEK LAJOS
DIVaTÁRUHÁZA

MOHÁCS.TELEFON 127- TELEFON 127.

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

barchet újdonságok.

Kötött blous és kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő, 
nadrág- és tiarianyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-rldikül 

és pénztárca, rövidáruk.

Illatszer és szappan különlegességek.

Szép választék!
Olcsó szabott árak!

Elsőrendű minőség!
Részletfizetésre is I

9
9
9
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

zását es gépalapozást.
Készítek különleges beton 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni.

Teljes tisztelettel

SPERLJÁNOS 
képesített kőműves mester, 
lakik: Széchenyi-íér 1031. sí.

I
Legolcsóbb bevásárlási forrás’ 
Oi-íúhí valHHzték t

Molnár Béla
divatáruházában

MOHÁCS, Bader-féle házba

MELTZER EMIL 
cli'oíí óvin. az 

mohAcs.
.A !•:» ny kérészt *4-lie»5

Telefon 1ŐS.

CSERNAVOLGYI 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizeti) lata alapján kitűnő asztali 

borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Ki s Alajosné, Mohács.

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

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

fizetéssel felvétetik
JutúnyoM úron njúulju h. követkrző cikkeketi

Rum n Áhvúiiv vizek
Likőr II Kurl»d»adi
pyógycogiiac | Selier-
■1 «*r* I Giesjsliükler
Lncao li MTúluúsi sikulia
Oyóg-yeukorkúk || tSalvator

Illái wzerek, kölnivizek, kötszerek.
Haj- én ruhakefe, fésű é«* ítíwü gurniturúk, 

Gummi óm termés >>zivtim>, Manieure-eaisNetták.

J .. ....  ■■ ■■
FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Férfiszabó munkásokat nör 
szabó munkára, varrónőket H 
tanuló lányokat, kalapvarras- 
hoz tanuló lányokat felvesz

VARGA LAJOS
női divatterme.


