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Amidőn tiz éves viszonyunk meg
szakításával ma leteszem fáradt tol
iamat. elmulaszthatatlan kötelessé
gemnek tartom hálás köszönetét 
mondani a szerkesztésemben meg
jelent ..Mohácsi Hirlap“ előfizetői
nek, olvasóinak és barátainak azért 
a kitüntető szeretetért. melyben la
pomat részesíteni kegyesek voltak.

Kérem tartsanak meg jó emlé- 
kez.tűkben, a mint hogy én is 
mindig szeretettel fogok gondolni 
önökre.

Mohács, 1924. december 4.

Inkei József.
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Azöntndat ereje
Az embert élet végtelen ! 

irányítója a lélek. Ez a fo- . 
galniat alkotó vándor, mely j 
a világ alkotásától fogva nyílt 
kérdés maradt, ma is mint 
vaiami láthatatlan hatalom él 
a köztudatban. Az elmúlás, 
az élet, a születés, mind olyan 
tüneményes ténye a tudo
mány vadonjainak, hogy sok
szor szinte kétségbeesünk 
azon a kérdésen, mily erő 
száll az emberbe születésé- , 
vei, milyen hatalom kiséri az 
élet utain. mi az, ami a ki
bűit tetemből egy más vi
lágba vándorol ? Meseszerü 
feltevéseken alapuló feleletek
nek se szeri, se száma.

Amit kézzel el nem érhe
tünk, arról minden ember
nek, árnyalati különbséggel, 
más a véleménye. Ezúttal a 
mindennapi életet irányitó, 
nemzeti nagyságunk múltját 
Visszatükröző erő eméke 
száll felénk, hogy emléke
zéssel idézzük vissza a ma- j 
Kyzr munkástömegek öntu
datos törekvéseit.

Az öntudat volt az az ős
forrás, melyen e nemzet 
múltja nyugodott; az öntu
dat lehet az az erő, melyen 
*nnek az országnak hite, jö- j 
'óje épül, öntudat nélkül 

nincs kezdés, nincsen vég. 
E nélkül tehetetlen bab az 
ember, mely a jelen társa
dalmi ferdeségek. a szociális 
tevtanok hazug ármányai el
len küzdeni képtelen.

Látjuk a csecsemőt, mint 
vágyódik az anyatejért, a 
gondtalan gyermek a szép 
játékért, az ifjú a buldog jö
vőért. az apa családja jovol- 
taért. Minden törekvés a meg
elégedés. a boldogulás felé 
öntudatból történik. De ez az 
öntudat csak akkor erény, 
ha a jó felé vágyik, a nem
zet és a társadalom javára 
szolgái. A társadalmi rend 
es bé e feldulása, önös érde
keink legyezgetése, önzésünk 
érvényre juttatása olyan bűn, 
mely elnémítja az öntudat 
becséi. A szociáldemokrácia 
hazudott jelszava lett az ön
tudat, mely csak a tömeg le
igázását célozta szemfény
vesztő ügyességgel.

Ma, amikor a politika zaja 
belopja magat a családi szen
télybe is, a gazdasági össze
roppanás pedig nem a ter
melő eszközök és javak 
hiánya, hanem a politika út
vesztője miatt következik te, 
joggal kérdezhetjük: hol az 
öntudat? A páriává alacso
nyodon tömeg elvesztette 
lelkét, öntudatát, hazaszere
tetét. Kilopták szivéből az} 
Istenfélelmet, a mindennapi 
imát. Öntudat nélkül pedig 
a munkás a tőke rabszolgája.

Mély butitó álom ül a sze
meken. A baromi megalku
vás kóros miazmája rágja a 
lelkeket. A gyűlölet tüze 
égeti az elégedetlenkedőket. 
Ez igy nem mehet tovább! 
Még talán nem késő! Ves
sük le bűneink palástját! 
Tépjük ki szivünkből az ár
mány ördögét! Döntsük le 
Bábel tornyát! Szeressük egy
mást megalkuvást nem tűrő 
testvéri szeretettel és kezd
jünk egy uj életet, ébredő 
fajunkért, teltre kész öntu
dattal !

Pécsi.

Tüzoltónap.
Negyedszázados munka megbecsülése. 

Egyidejűleg kitüntetett önkéntes tűzoltók.
Az ünnepély emlékére

A tűzoltólaktanyán.
November hó 30-án lelkes ün

nepség színhelye volt a Mohácsi 
önkéntes Tűzoltó Egylet őrta
nyája. Ez alkalommal másodíz
ben ünnepelte Mohács város kö
zönségének bevonásával a Tűz
oltó Egylet dr. Rüll Béla 25 éves 
tüzoltóparancsnoki jubileumát. Ez 
az ünnepély tulajdonképen kiegé
szítése volt a nyár folyamán meg
tartott nagyszabású jubileumi ün
nepségnek, melynek részletes le
írását akkor adtuk. E küiön ün- 
nepeltetés abban leli magyaráza
tát, hogy akkorra nem érkezett 
le a diszérem s annak ünnepé
lyes átadása nem volt az akkori 
vnn ^ély keretébe beilleszthető. 
Ez a kiegészítés történt meg va
sárnap délelőtt a Tűzoltó Egylet 
tanácstermében.

Tiz óra táján, vagyis a 9 órai 
mise után már gyülekeztek az 
egyes hivatalok, hatóságok, egye 
sületek, intézetek és a sajtó kép
viselői a Tűzoltó Egylet helyisé
geiben, hol 3 <11 órakor rnegje- 
jent az ünnepelt: dr. Rüll Béla 
is, kit megérkezésekor a közön
ség harsány ♦Éljen!* rivalgással 
fogadott. Majd a tanácsteremben 
helyezkedett el az egész ünneplő 
közönség, dr. Rüll Béla az el
nöklő Schmidt Lajos jobbján 
foglalt helyet.

A díszközgyűlés.

Tizenegy órakor Schmidt La
jos tűzoltó egyleti elnök nyitja 
meg a díszközgyűlést, ismertet
vén az alkalom és az egybehivás 
célját s a tűzoltó egyleti választ
mány erre és az emlékfák ülte
tésére adott utasítását. A kere
setlen, de meleg közvetlenséggel 
elmondottak után átacEa a szót 
dr. Margitai Lajos, Mohács vá
rosa első polgármesterének.

Dr. Margitai Lajos polgár- 
| mester ismert szónoki vervjével 

kezd nagystílű ünnepi beszé
débe, melynek során megkapó 
vonásokkai ecseteli az áldásos 

i tűzoltói intézmény önzetlen mun- 
j káját, melynek jótékony hatásáért 

az emberiség seha nem lehet 
eléggé hálás. Dr. Rüll Béla fé
nyes, örökké hervadhatatlan ér
demeinek méltatása után feltüzi 
mellére ő Felsége, néhai I. Fe-

„Béla-fák“ ültetése.
renc József király által alapított 
és 25 éves tűzoltói szolgálat ju
talmazására szánt emlékérmet.

Kik lettek mén kitüntetve f
A dr. Margitai beszéde nyo

mán felharsanó hatalmas éljenzés 
elülte után Schmidt Lajos elnök 
bejelenti még, hogy egyidejűleg 
kitüntetésben részesültek még: 
Führer Nándor szertáros a 30 
éves, Grossinger Jakab a 35 
éves, Nickmann Károly a 35 
éves, Márton János segédtiszt a 
25 éves, Topp Ferenc a 20 éves, 
Meichenits József, Ránics An
drás a 15 éves, Holicska Jenő, 
Grein János a 10 éves, Wald 
György, Hofstadter Tamás és 
Petz Antal az 5 éves szolgálat 
érmeivel. A szolgálati érdemek
ben gazdag Rubint Ferenc al
parancsnok szolgálati diszérme 
még nem készülvén el, annak 
csak dekrétuma volt ez alkalom
mal átadható.

Schmidt Lajos elnök lendüle
tes, szép szavai után az ünne
pelt örökös főparancsnok emel
kedett szólásra.

ör. Rüll Béla 

hangjából, halványságából s egész 
lényéből a meghatottság jutott 
kifejezésre. Nem a maga negyed
százados küzdelmeit panaszolta, 
most is, mint mindig és örökké 
csak az ellen a közöny és szük- 
keblüség ellen jöttek ajkaira zok
szavak, melylyel a közönség és 
különösen Mohács városa a 
tűzoltói intézmény iránt minden
ha viseltetett. Mai kitüntetését is 
az Országos Tűzoltó Szövetség 
kezdeményezésére vezeti vissza, 
de azért lelkét mégis öröm tölti 
el, hogy e kitüntetést annak fiá
nak kezéből veheti át, kit a tűz
oltó intézmény iránti fanatikus 
szeretet 30 éven át fűzött egybe 
vele vállvetett munkára.

Nagy enthusiasmus adott sza
vait azzal zárja, hogy köszönetét 
mond a város polgármesterének, 
a Tűzoltó Egylet elnökének és 
az egyleti tagoknak a mai ün- 

i népségért, aztán még emeltebb 
hangon zúgja, hogy: «... a le
rongyolódott, egyéni felszerelés 
híján szűkölködő egylet felosz
lásnak indul, mint az utszélre 
dobott hulla, ha a város közön-
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íége nem indul meg áldozatos
ságra.* Egyben az önkéntes tűz
oltó tagtársakat kéri az egylet 
szeretetére, támogatására. Utolsó 
szavai hatalmas éljenzé« és taps
viharba olvadnak.

Schmidt Lajos elnök^

Az előbbi jelenetek hatása alat. 
Schmidt Lajos elnök is némi el. 
fogódottsággal zárja a diszköz. 
gyűlést. Köszönetét mond Mar 
gitai Lajos dr. polgármesternek 
a szép beszédért, melylyel az al
kalom ünnepi jellegét annyira 
emelte, aztán dr. Rüll Bélához 
fordulva kéri, hogy a 25 éves 
jubileumot ne tekintse bucsu- 
csóknak a tűzoltói intézménytől, 
ne szakítsa meg azt a meleg vi
szonyt, mely évtizedes odaadó, 
buzgó munkában fűzte az egy
lethez, jóakaratu irányítását ne 
vonja meg e tengődő egyesület
től és segítse annak régi fényét 
visszaszerezni. A Mohács társa
dalmát képviselő ünneplő közön
séget ő is kéri az áldozatos 
közrehatásra. Tekintsék, hogy a 
mit a Tűzoltó Egyletnek adnak, 
azt önmaguknak adják, hisz’ a 
tűzoltó nem kér bért, hasznot, 
sápot azért, hogy a vészjelre el
hagyja családját azt sem tudva, 
nem-e özvegyet s árvákat hagy 
otthon, de azt már csak nem kí
vánhatják, hogy felszerelését is 
maga költségén szerezze be.

Az elnök beszéde mély hatást 
keltett, mely után az ünneplő 
közönség a laktanya udvarára 
vonult.

A „Béla-fák.“

Az udvar virágos, napnyugati 
oldalának balustrádja előtt, szi- 
metrikus beosztással három se- 
kélyes gödörke volt ásva, me
lyek mindegyikébe egy-egy szép, 
sudár, erőteljes fejlettségű hársfa 
csemete volt fektetve. A hűvös, 
őszutói idő dacára lekerültek a 
fejekről a kalapok és egyéb fö- 
vegek, a csudaszép, szinte kacé- 
ran mosolygó őszi napsugár 
végigcsókdosta a csemeték szen
dergő rügyeit, melyek fölött a 
gyengélkedő apátplébános he
lyett Kozáry úyörgy belvárosi 
káplán mondotta el a szertartá
sos halk fohászokat. Ünnepi, 
méltóságos csend honolt az ün
neplő közönség fekete tömegé
ben, mely csendben 25 éves 
munka múltja s három hárs- 
csemete százados jövőjének gon
dolata ölelkezett. — A csendet 
Schmidt Lajos e'nök szava törte 
meg:

— Uraim, a díszközgyűlést 
bezárom . . .

Küszöbön a szent 
év megnyitása.
Advent első vasárnapján nem

csak hazánkban, hanem az egész 
világon minden mise alkalmával 
ünnepélyesen kihirdetik és meg
magyarázzak azt az *lnfinita Dei 
misericordia< kezdetű pápai bullát, 
amellyel XI. Pius pápa elődeinek 
példáját követve, a következendő 
1925-ik esztendőre szent évet és 
ennek keretében általános jubi
leumot rendel el.

Általános jubileumot nemcsak 
egyszerű alkalmat a lelki kegyel
mek elnyerésére, hanem mert et

től Várja az egyház a katolikus 
életnek feléledését. A nagyszabású 
hitvallás a lelki világ megújulás 
tényei voltak mindenkoron a ju
bileumok 1300-tól kezdve, amikor 
is Vili. Bonifácius pápa szinte 
a közóhajra elrendelte az első 
jubileum megtartását, aminek em
lékét a lateráni szent János bazi
likában Gie'.te mesterien egyszerű 
domborművé hirdeti. A bűnbánat 
szelleme hatotta át az 1350-i ju
bileumot és a következőket, ame
lyek közül az 1600-ról irja Bel- 
larmin bibornok, hogy azt jogo
san lehet Istennek kedves, bőter- 
méses esztendőnek nevezni.

Nagy jelentőségű lesz tehát az 
a mozzanat, amikor Karácsony 
vigíliáján, amikor már az egész 
világ készülődik a legmelegebb j 
legcsaládiasabb ünnep megüié- 
sére, a Szent este beköszöntése 
előtt a pápa ünnepélyesen meg
nyitja a szent évet, az anno 
santot. A nagy fontossághoz 
méltó szimbólumok között tör
ténik ez meg. A világ legnagyobb 
és legjelentősebb bazilikájának a 
vatikáni szent Péter templomnak 
öt hatalmas kapuja közül a jobb
oldali legszélső állandóan be van 
fa’azva és ez a sokat jelentő fel
irat van a sima falán: PORTA 
SANCTA, a szent kapu. Kará
csony vigíliájának a délutánján 
a pápa egész udvartartása a leg
teljesebb scapella pontifica« kísé
retében oda vonul és egy arany 
kalapáccsal, amelynek költségeit 
a bibornokok, az egyház patriar- 
chái érsekei és püspökei adták 
össze, szinbolikusan áttöri a falat, 
melyet azután a kéznéllevő mun
kások gyorsan lebontanak. Mindez 
persze megfelelő széttartás köz
ben megy végbe, amelynek vezér
gondolata a zsoltáros szavak, 
melyeket a pápa hangoztat:

Aperite mihi pórias justitiae* 
nyissátok meg az igazság kapuit. 
És a szent kapunak ezzel a meg
nyitásával megindul a hivök za
rándoklatainak az áradata, amely 
azután meg nem szűnik az egész 
év folyamán.

Az utolsó szent évben 1900- 
ban már igen tekintélyes volt a 
nagy magyar nemzeti zarándoklat 
részt vevőinek a száma, de ebben 
a szent évben minden bizony
nyal sokkal nagyobb lesz. Ezzel 
számolt az Országos Katolikus 
Szövetség, amely a püspöki kar 
megbízásából a hivatalos nemzeti 
zarándoklatok rendezését vállalta, 
amikor az ifjúsági zarándokla
tokon kívül egy tavaszi és egy 
őszi zarándoklást rendez a bibor
nok hercegprímás, illetve az egri 
érsek vezetésével és a kalocsai 
érseki administrátor vezetésével 
és a püspöki kar számos tagjá
nak részvételével. A rendező
bizottság élén Veszprém püspöke 
áll, tagjai pedig az összes egy
házmegyék egyházi és világi ki
küldöttei. Reméljük, hogy a nemes 
versenyben, melyet a világ kato
likus hívői a szent év kegyelmei
nek elnyeréséért folytatnak, Mária 
országának gyermekei kiveszik 
az őket megillető helyet.

Mirbach Antal báró panasz- 
s?al megtámadott megbízólevele 
ügyeben a nemzetgyüles biráló- 
bizot’.saga Hegvmegi Kiss Pált 
küldte ki vizsgálóbiztosul.

P ______________

Házhelyigénylők 
figyelmébe!

Az 1920. évi XXXVI. t.-c. alap
ján házhelyhez jutott egyéneknek, 
valamint egyéb házhelylyel biró 
kisexistenciák, továbbá az 50 ka- 
tasztrális holdat meg nem ha
ladó birtokkal biró, vagy ily te
rületen gazdálkodók kislakásai 
és egyéb építményei felépítésé
hez szükséges összes építkezési 
faanyagok könnyebb és jutányo
sabb beszerzésének biztosítására 
állami támogatással az Országos 
Központi Hitelszövetkezet kebe
lében «Falusi Kislakásépitő Ak
ció* szerveztetett. Ennek az ak 
ciónak pénzügyi irányítását az 
Országos Központi Hitelszövet
kezet látja el s adminisztrációjá
nak ellátásáról az Iparosok Or
szágos Központi Hitelszövetke
zete (Budapest, V., Nádor-utca 
22., III.) gondoskodik, mely az 
ország területén eddig 11 helyen 
faanyagelosztó telepet állított fel, 
nevezetesen: Győrött, Békéscsa
bán, Mezőkovácsházán, Nagy
szénáson, Törökszentmiklóson, 
Kaposvárott, Sárvárott, Pásztón, 
Nyirbaktán, Bácsalmáson és Hód
mezővásárhelyen. E telepeken a 
faanyagok eladását az Országos 
Központi Hitelszövetkezet köte
lékébe tartozó szövetkezetek lát
ják el.

A telepeken a falusi kislaká
sokhoz szükséges összes szab- i 
ványos faanyagok az építtetők 
rendelkezésére állanak és ezen
felül az első öt helyen említett 
telepeken egyszerű alapmázolás
sal és verettel ellátott kész ajtók 
és ablakok is vásárolhatók. A fa
anyagok ára a napiárnál jelenté
kenyen mérsékeltebb. Ezenfelül, 
hogy a jelenleg készpénzzel nem I 
rendelkező építtetők részére a fa
anyagok vásárlása lehetővé tétes
sék, a «Falusi Kislakásépitő Ak
ció Bizottság* elhatározta, hogy 
az elosztó telepeken tároló anya
goknak részben hitelben leendő 
eladását a következő feltételek 
mellett:

Az igényjogosult a hitelszö
vetkezethez intézendő szóbeli 
kérelme kapcsán megjelöli annak 
a faanyagnak értékét, melyre 
igényt tart. Ezen anyag értéké
nek 30 százalékát köteles a vá
sárló készpénzben lefizetni, inig 
a fennmatadó 70 százalékról, 
amennyiben az intézet igazgató
sága a hitelt megszavazza, (há
rom hónapra szól) fedezeti vál
tót ad, a melyet úgy az igény
jogosult s amennyiben nős, fe
lesége is, valamint az összegre 
hitelképes még egy kezes ir alá. 
A váltót ezenfelül még a szö
vetkezet igazgatósága is for
gatmányával látja el. A váltó ka
matát a bizottság évi 26 száza
lékban állapította meg, melyhez 
még a forgatmányozási jutalék 
járul.

Mindezek a helyek ugyan jól 
távol esnek Mohácstól, de Ka
posvárt vélnők mégis legközeleb- 
binek, amennyiben Bácsalmásról 
a szállítás mégis körülményesebb 
lenne.

A házhelyigénylőket fenti köz
lésünk bizonyára érdekelni fogja, 
miért is siettünk azt leadni.

Mit szabad megírni?
Újabb időben igen sok szó esett a 

sajtóreformról s ezek a disputák 
roppant furcsa színben mutatják, 
hogy mit értenek az emberek 
sajtószabadság alatt. Röviden 
szólva azt értik, hogy az újság
írónak mindent meg lehessen 
írnia. Az újság mindent megírhat, 
amit akar. Ha azonban őszinték 
és becsületesek akarunk lenni, ak
kor azt kell mondanunk, hogy ez 
nem szabadság, hanem anarkia, 
nem annyira sajtószabadság, mint 
inkább sajtózsarnokság.

Amikor nálunk folyton a sajtó
szabadságot védelmezik, volta- 
képen a felelőtlenségért harcol
nak, mert hiszen semmiféle sajtó
reformnak nem lehet célja a 
szabadság megszorítása, hanem 
csakis a felelősség kiszélesítése 
A mai sajtó oly nagy részben 
felelőtlen, hogy tulajdonképen 
nem szabadságot élvez, hanem 
zsarnokságot. Tudniillik zsarnok
ságnak kell neveznem azt az álla
potot, amikor a vádló és a biró 
ugyanaz, az újságíró személyében.

Nézzünk egy mindennapos 
esetet a sok eset közül Egy újság 
cikket ir rólam, mely tele van 
valótlansággal, ferdítéssel, rágal
maz, pellengére állít, kiábrándítja 
belőlem a menyasszonyomat, a 
legnagyobb károkat okozza nekem 
szóval mint vádló lép fel ellenem. 
Én, mint szabad polgár, tiltakozni 
akarok ez ellen s reparálni akarom 
a hibát, ami igazán csak ott történ
hetik meg, ahol a sértés történt, 
tehát ugyanazokon a hasábokon. 
Azonban az újság, mely elég 
könnyelmű volt engem igaztalanul 
vádolni, nem elég komoly ahhoz, 
hogy önmagát hibáztassa s a 
támadó cikkét visszavonja. Nem 
akarja rontani hitelét, s ezért fen- 
tartja azt, ami nem igaz. Esetleg 
megteszi, hogy pár sorban, jól 
elrejtve kiad valami cáfolat félét, 
de ez is ritka.

De van még egy más ered
mény is: ha az újság rága máz 
s én bírósághoz fordulok. Énnek 
van értelme, de csak Angliában, 
ahol a sajtópöröket két hét alatt 
intézik el. Nálunk azonban a leg
jobb esetben hónapokig kell vár
nia a panaszosnak, mig a törvény 
lemossa róla a szennyet, amely- 
lyel igazságtalanul dobálták meg. 
Csoda-e, ha annyi ember nem 
indít sajtópert? Csoda-e, ha úgy 
elszaporodnak a folytonosan 
mások becsületében és személyes 
ügyeiben izetlenkedő tintatiuk.

thb)

— KisüstÖK. Hogy a gazdak 
törköly, seprő és gyümölcskészle- 
tűket kifőzhessék, a penzügyná- 
niszter uj szeszfőzdék felállítását 
engedélyezi: 1. szőllő és gyümölcs
termelőkből álló alakulataknak 
(község, közbirtokosság, gazda
kör), 2 községek, varosoknak, 
3. magánegyéneknek. Utóbbi eset
ben elsősorban hadirokkantait 
jönnek figyelembe I
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Dunaszekcsó'n földhöz 
jutottak a nincstelenek.

Megegyezés az igénylők és az uradalom között 
A kiosztott Földek váltság ára.

A vagyonváltságon felül leadott 
100 hold megváltási ára holdan- 
kint a mai 50 métermázsás át
lagos ár helyett 35 q, réteknél 
32 q búza, mely összeg 5 évi 
törlesztéssel, 10%-os utólagos 
kamat mellett fizetendő.

A búza nem természetben ha
nem a tőzsdének a dunántúli 
búzára vonatkozó aznapi áraban 
készpénzben fizetendő. Joga van 
az igénylőnek, hogy az egész 
összeget akar egyszerre, vagy a 
megállapítottnál nagyobb részle
tekben, a vagyröv:debb időközök
ben fizethesse.

A kiosztandó területek még 
ebben a gazdasági évben birtokba 
vehetők.

Egyik igen fontos pontos az 
egyezségnek, hogy az áprilisban 
már kiosztott házhelyek innét, I 
mint építésre teljesen alkalmatlan 
területről a Diasba tétettek át. 
(Ehhez az illető (’égi) hazhely- 
tulajdonosok hozzájárulása szük
séges, miért is felhívjuk őket, 
hogy a községházán levő nyilat
kozatot írják alá)

Egyetlen egy kérdés maradt 
függőben: a szigeti régi ház
helyesek fái. Ezekről nem sikerült 
megállapítani, hogy az igénylők, 
vagy az uradalom, vagy az allam 
tulajdonát képezik-e ? Komplikálja 
a kérdést, hogy az igénylők eze
ket a fakat jóhiszemüleg elárve
rezték. Az uradalom képviselői, 
Garai jószágigazgató és dr. Rúd- 
nyánszki ügyész mindenesetre 
megígérték, hogy a kérdést annak 
idején a lehető legméltányosabban 
fogjak kezelni és békés utón el
intézni.

Az igénylők képviselői mindent 
elkövettek, hogy minden jogos 
igény kielégittessék. Személyekre 
való tekintet nélkül Igyekeztek a 
legigazságosabban eljárni. Ha 
ezek ellenére még vannak olya
nok, akik az ig 'rnymegállapitást 
magukra nézve sérelmesnek, vagy 
másra nézve jogtalannak találjak, 
azok dec. 10 ike után, midőn a 
jegyzék és a jegyzőkönyv köz
szemlére lesz kitéve, elöljáróság
hoz forduljanak és ott, illetékes 
helyen adják elő panaszukat, ha 
az jogos, a biróság minden esetre 
figyelembe fogja venni! K jegyzék 
is, a jegyzőkönyv is 15 napig 
lesz közszemlén.

A község közérdekeiről sem 
feledkezett meg a bizottság: a 
szigeten, a Bébity Szávó előtt 
lévő nyaktöiő útnak kiszélesíté
séről gondoskodott, házhelyet 
biztosított a leendő szigeti nép
háznak, továbbá ugy a község
ben, mint a szigetben 1 — 1 kát. 
holdat juttatott az iskolák céljaira, 
melyen a gyermekek a gazda
ságtan gyakorlati részét elsajátít
hatják. Eredetileg 5 holdat ter
veztek ugyan, de ez, a leventek 
gyakorlóteréül kiszemelt 2 hold
dal együtt belekerült az öreg 
malom kövei közé, melynek egy
hangú ketyegése oly régóta haj
togatja már, hogy: nincs pénz, 
nincs pénz, szegény a község...

És ime, ugyanakkor, amikor a 
község szegény 2 hold megváltá-

Eppeii most 3 esztendeje, 1921 
n0\ 27-én kezdtük lerakni a fun
damentumát annak az épületnek, 
melyen a bizottság most végzi 
a7 utolsó simításokat. Az akkor 
tartott értekezleten állapítottuk 
mei'. hogy bizony itt Székesén 
nagyon nagy szükség volna arra, 
hogy a földreform-törvény végre- 
hajtássék: a hegyek közé szorí
tott falu fejlődése megakadt, mi
után nem volt már terület, amely 
felé terjeszkedhetett volna, a szi
getet pedig a szegénysége béní
totta és állította meg szépen indult 
fejlődésében.

A sok kétség, aggodalom, le
mondás és reménység közt eltelt 
barom év munkájának legfonto
sabb eredménye az a megegye
zés, mely az igénylők és a gróf 
Jankcvich-féle uradalom közt jött 
létre, s melyet mindkét fél meg
bízottai nov. 29 én írtak alá.

A földigénylők megbízottait 
hárem főszempont vezette a tár
gyalásokon :

/. hogy az igénylők minél előbb 
k minél olcsóbban jussanak a 
nekik ítélt terület birtokába,

2 hogv a házhelyek megfelelő 
helyre kerüljenek,

3. hogy a szigetiek a szigetben \ 
juthassanak földhöz. Az utóbbi 
szempont keresztülvitele látszott 
a legnehezebbnek, mert az ura
dalom n ereven ragaszkodott , 
szigeti birtoka érintetlenségéhez. 
Miután azonban az O. F. B. ki
küldöttje, magára vállalta annak 
ki eszközlését, hogy a szigetiek a 
hazai lakásokkal szabadon elcse
rélhessék a nekik juttatott kerü
letet, az egyezség-kötés legfőbb 
akadály a megszűntén, az igénylők 
szívesen és egyhangúlag járultak 
hozzá annak megvalósításához, 
azt tartván, hogy jobb a sovány 
egyezség, mint a kövér pör.

A tárgyaló-bizottság a követ
kező igényeket állapította meg: 
1 föld a hazai részen: 293 kát. 
hold, a szigeti részről: 199 hold, 
összesen 492 hold 2. Házhely 
(a már kiosztott 120 házhelyen 
kivül) a hazai részen 22, (á 250 
□•öl), a szigeti részen 20 (á 200 
□-öl). Összes igény 500 kát. hold.

Az uradalommal kötött egyez
ség leg’ényegesebb pontjai a 
következők:

Az uradalom a 350 holdat ki
tevő vagyonváltság alá eső terü
lten kivül lead 100 holdat, össze
sen 450 holdat. A még hiányzó 
terület megváltása végett a tár
gyalás dec. 10-én folytatódik és 
ebbe (Pollák) Papp Illés, Ézsi 
János és Kiss János birtokait 
vonják be.

A vagyonváltságos 350 holdat 
* hadiözvegyek, rokkantak és 
érvak kapják, a rendeletekben 
szabályozott megváltási árak sze
rint. A vételár végleges megálla- 
pitásáig valószínűleg évi haszon
bért keil majd fizetni és pedig a 
kaiósztrális tiszta jövedelem min
den 1 koronája után évi 10 vagy 

kg. búzát. Ebből azonban a 
nadirokkantaknak, özvegyek- és 
árváknak a biróság 25" 0-os en- 

tedményt adhat. 

I

J

I

sára, a község legszegényebb la
kosai (az igénylők), vállalkoznak 
500 hold megváltás,ira! lim .. 
lám ...

Nem zárhatjuk le e közleményt 
anélkül, hogy meg ne emlékez
zünk arról a pártatlan igazság
érzésről, mely az O F. B. kikül
döttjét, Márton Imre törvszéki 
tanácselnököt a tárgyalások alatt 
vezette. Munkát és fáradságot 
nem kiméivé, a legapróbb rész
letek lelkiismeretes figyelembe
vételével igyekezett részre nem 
hajló véleményt alkotni, melyet 
érvényesíteni, volt is energiája. 
Sokáig fogunk rá hálával vissza
emlékezni.

Ami a földreform belső ered
ményét illeti, azt hiszem meg le
hetünk vele elégedve. Kezdetben 
idegenkedve, távolról nézték, a 
három év alatt lassan hozzá 
szokott mindenki. S aztán a 
sziget! Ha van benne a fejlődés
hez való ( nergia, az alkalom biz
tosítva van számára Oly gyö
nyörű központot teremthet magá
nak, melyre 20 esztendő múlva 
irigykedve nézhet a tollavesztett 
vén római sas, a >varos*. Hogy
ne! Hét hijján 100 házhely!

Hát csak rajta! M. J.

I

I

A polgári iskola Arany 
János estelye

Az elmúlt szombaton és vasár
napon a polgári iskola nagy
szabású Arany János irodalmi 
ünnepélyt rendezett. A vezetőség 
részéről Brand Ede igazgató és 
Patonay Vilma tanárnő fárad
ságot nem ismerve heteken ke
resztül munkálkodtak a műsor 
megvalósításán. Fáradozásuknak 
eredménye a legteljesebb siker 
és a közönség részéről a leg- 
hálásabb elismerés.

Patonay Vilma tanárnőnek 
ügyes összeállítású Prológusában 
és konferánsz számaiban a csinos 
magyar ruhás Hafner Lenke jutott 
há!ás szelephez Arany János 
méltatását Pazaurek Erzsi tem
peramentumosán adta elő. A 
* Családi kört élet képet a polg. 
isk. tanulói mutatták be.

A vezetőség nemcsak az irá
nyításban tevékenykedett, de a 
műsorból is kivette részét. Brand 
Ede igazgató zongora kísérete 
mellett Patonay Vilma tanárnő 
szavalta el nagy hatással a Pdz- 
mány lovag c. melodrámát.

A polg. iskolai tanulók »Toldit 
szemelvényeket, Schaub Etelka 
pedig Rendületlenül c. hazafias 
verset szavalta el.

Nagyon kellemes meglepetés
ben volt része a közönségnek 
Sztojánovics -Rege a csoda
szarvasról* szóló zenés müvének 
a műsorba beállításával. A csodás 
zene és a hatalmas kar éneke 
szinte feszítették a levegőt és a 
még sunnyadozó idegeket is fel- 
ajzották. Magát a regét a kedves 
megjelenésű a rokonszenves or
gánummal biró Porgányi Mag- 
duskaszavalta. A közönség szűnni 
nem akaró frenetikus tapssal adott 
tetszésének kifejezést. A precíz 
hangszerelés Brand igazgató 
művészetét dicsérte. A számot 
megismételték.

A babérnak azonban csak fele 
lehet a polg iskoláé, mert a másik 

i

fele kétségtelenül a szerényen, 
csendben, minden feltűnés nélkül 
működő lelkes kis gárdát a mo
hácsi l eányklubot illeti, amely a 
hazafias és vallásos érzés ápolá
sán kivül a kultúra fejlesztését is 
célul tűzte ki.

Meg vagyunk győződve arról, 
hogy a polgári iskola örömmel és 
szeretettel engedi át a dicsőség 
egy részét.

Mária.
>li van köröttem. Istenem, mi >a/i ? 
Egybarnarámós szentkép: Mária. 
Arany hajú, ruhája enyhe-kék. 
Az alvó alkov homályos ölén 
Csillogni látom néha kék szemét. 
Sir... Miért sír? — sokszor 

[kérdezem. 
Isten anyja s bánata végtelen ... 
Hogy lehet ? Ö a mennyek lakója, 
Mária - titkos értelmű rózsa. 
Mária — díszes, drága, aranyház, 
A földi nők közt királyi asszony, 
.4 földi nők közt nincsen, ki rakjon 
Siralomvölgvben puhább pam- 

[lagot. 
ü a torony, mely az ég jele tör. 
Szent edény se szűz edényből 
Sebemre csurgat édes balzsamot. 
Ö a csillag; az élet: mély éjszaka. 
Ő a kék ég; az élet: fájó tenger. 
()a vigasz; az élet: bús november. 
Ő a hús víz ; az élet: elapadt tó. 
Ó a gálya ; az élet: fáradt hajó. 
Ö a dusgazdag, én kis cselédje 
Érett gvümölcsöt hordok eléje. 
Aranytálcákon hordom szüntelen, 
Amimegmaradt: vizem, kenyerem, 
Pár arany alma, méz és őszi fa... 
S ilyenkor sír ... sír az alkov ölén 
Mária . . . Kocsis Lásiló.

klÍDÉK>
Immaculata . * •
l)ec. 8-án ünnepelt a katho- 

( likas egyház a boldogságos 
’ Szűz szeplőtelen fogantatását. 

Ac Ő tiszta lelke közelítette 
meg tökéletességben az örök, 
isteni szépséget. Azért válasz- 

i tolta az Isten fia anyjává. 
' Mily csodálatos felmagaszta- 
! lása ez a lelki tisztaságnak' 

Egy szegény, igénytelen szűz 
• az angyali karok fölé emelte

tik, szivének páratlan tiszta
sága, lelkének szeplőtlen ártat
lansága miatt. Lehet másokon 
szebb ruha, drágább kő, fc- 
hérlöbb gyöngy, de szépség 
ehhez fogható nincs . . .

— Miklós nap. Szombaton üli 
az ország kormányzója Horthy 
Miklós névünnepét, mely a Ha
lomból a budapesti egyetemi hall- 
natók hatalmas felvonulást tendez- 

j nek a varba fáklyává! és lampio- 
Uokkal. A var belső udvarán 

i advózlik a korm lyzór, névnapja 
; alkalmiból.
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— A szerkesztőség köréből. 
Amint olvasóink a lap élén is 
olvashatják, IN KE! JÓZSEF, 
lapunk kiváló felelős szerkesztője, 
tiz évi fáradhatatlan munkálko
dás után elhagyta szerkesztőségi 
íróasztalát. Fájdalmas kötelessé
get teljesítünk, amikor ezt beje 
lentjük, mert tolla nemcsak az 
olvasóknak, de nekünk is hiá
nyozni fog. Vigaszunk csak az, 
hogv volt szerkesztőnk Ígéretét 
bírjuk, hogy néha néha mégis 
felkeres Írásaival, aminek úgy 
mi, mint közönségünk örülni fog. 
A lap felelős szerkesztői tisztével 
Zsuzsits András eddigi segéd - 
szerkesztőnk lett megbízva.

— Hymenhir. Vitéz Pallay 
Rezső őrnagy, a baranyai vitézi 
szék kapitánya hétfőn, december 
i-én kötött házasságot Czvetko- 
vics Máriával Pécséit. Tanukként 
szerepeltek Schmidt Lajos Mohács
ról es Vásárhelyi István törvény
széki tanácselnök Pécsről

— Nyugalomba vonuló plé
bános. Palócz János ractöttősi 
plébános 62 eves korára és bete
geskedésére hivatkozva nyugdíjaz
tatását kérte 1925 február 1 tői 
A nyugdíjaztatás ügyében a pap
ság megszavaztatasa után dön
tenek.

— Közegészségügyi szemle. 
Dr Hajnal Gyula közegészségügyi 
főfelügyelő, a népjóléti} miniszter 
megbízásából, Mohács es környéké 
egészségügyi berendezéseit, intéz
ményéit felülvizsgálandó néhány 
nap óta varosunkban tartózkodki. 
De amint hírlik, a mar régóta 
tervbe vett egészségügyi meg 
figyelő állomás felállítása is egyik 
célja itt iétének

— László közkórház jótevői. 
Rubint József géplakatos, a köz 
kórház reszere teljesiteit munka
dijából 352033 K-at adott a kórh íz 
céljaira. - Egy magat megnevezni 
nem akaró uileany pedig 500 000 
K-t adakozott. Fogadjak nemes 
leikéi adományaikért, a szenvedő 
emberiség halas köszönetét

— Jön a Mikulás. Petiteken 
este, sok százezer gyermek álmát 
varázsolja egy hagyományos em
lékezés széppé ragyogóvá. Miklós 
püspök jó szivének szerepet, a 
szülők töltik be, al ik meleg sze
retettel gondoskodnak arról, hogy 
szombat reggel, az atszürem ő 
derengés vejjht csókolhassa ezer 
es ezer gyermek arc boldogsagos 
örömét.

— Adományok a fogadalmi 
templomra. Schmidt Karoly 50 q 
búza, dr. Frey János 25 q búza, 
Szekula Katinka es N. N 25000 K, 
Schreiber Antal Pécs 1000ő0 K, 
Pécsi 4. vegyes dandar 75 000 K, 
Nagy István 20.000 K, Auber Ti
vadar 200.000 K, dr Banay L. 
Tornóc (Csehszlovákia) 209 300 K, 
Loschert L. 150.000 K. E/en ön
kéntes adományok a gyűjtést meg
előzőleg erkeztek be a belvárosi 
plébaniahivatalba. Isten fizesse 
meg I

— Értesítés. A katholikus 
sajtóvásar közbejött asadalya 
miatt most 7 en elmarad

— A KatolirxU-, Legényegylet 
f. ho 7-én este 8 órai kezdettel 
tartja I. adventi felolvasó estjet. 
Miisor: 1. Beszed Tartj t Loschert 
Kazmer pécsi karkaplan. 2. Egy 
lírai k<>lto keservei. Mon >lóg E ő 
adja Führer Ferenc. 3 Hol a tér] ? 
Vígjáték egv felvonásban. Hely 
arak : ülőne v 15000 K, alio íeíy 

' 10.000 K. Kérjük a közönséget, 
hogy az előadásra pontosan meg
jelenni szíveskedjék, nehogy a 
késés miatt várakozniuk kelljen 
úgy az előadóknak, mint a pon
tosan megjelenőknek Az előadást 
a jövőben mindenkor pontosan a 
kitűzött időben meg fogjuk kez
deni, tekintet nélkül arra, hogy a 
helyeket elfoglalták-e már, vagy j 
sem. Elnöksé- .

A forgalmi adó kérdése. 
A^fővárosi lapok nyomán mi is i 
megírtuk, hogy a forgalmi adó 
ügyeben gyökeres változásra van 
k átás. A Füs erkereskedök Orszá
gos Egyesülete Búd pénzügymi
niszternél is járt ebben az ügyben, 
aki kijelentette, hogv a kormány I 
célja az, hogy inkább könnyíté
seket találjon és nem ígérheti 
meg az osztrák rendszer beveze
tését. Az osztrák rendszert állító- i 
lag Magyarországon nehéz volna 
alkalmazni, mert mi inkább agrár 
állam vagyunk, mig Ausztria 
iparállam.

— A fogadalmi templom 
ügyében a legújabb esemény, hogy 

j a belügyminiszter a kultuszminisz
terrel egvetértőleg engedélyt adott, , 
hog\ a mohácsi csata 400 éves 
évfordulója alkalmából az ebben , 
és a világháború elesett hőseinek ; 
emlekere létesítendő fogadalmi 
templom céljaira 1924 december 
1-től s ámítandó egy évig — Bu 
dapest kivételevei — az egész i 

; ország területén ivekkel gyűjtést 
. eszközölhessünk Hogy miért Bu

dapest kivételével azt nem tudjuk, 
pedig 1526 aug 29. csak az 
Budapestnek is. mint más helynek.

Lakásügyek uj miniszteri 
biztosa. Dr. Vargha Lajos kér. 
főkapitái y, nagy elfoglaltságára 
való hivatkozással több Ízben 
nyújtotta be lemondását a lakás
ügyek vezetéséről A népjóléti 
miniszter csak most fogadta el és 
nevezte ki dr. Oiinther Mihály 
keresk. es iparkamarai főtitkárt, 
X'argha Lajos ke-ülcti lakásügyi ( 

i miniszteri biztos utódjául. Nehéz 
felelősség teljes működést fejtett 
ki, a lelepő min biztos, akit min
denkor igazsagszeretete és pártat
lansága vezetett minden tényke- • 
desnel. Reméljük, hogj’ utódját 
hasonló jóindulatok vezetik, a még 
beiathatatlan időkig húzódó lakás
ügyeknél.

— Hadifoglyok érkeztek Orosz
országból. 140 hadifolyból 3 volt 
pécsi : Hamerli László feleségével 
es 2 gyermekevei, Lázits Pál és 
Lchotzky Vilmos.

— Az aradi vértanuk szobrát 
Romániával folytatott hosszas tár
gyalások eredményeként vissza
kapjuk es azt Budapester. a Sza
badságtéren helyezik el

— Teadelutan az Iparoskör
ben. y „MANSz" tavalyi tea- 
delutánjüra még mindenki élén
ken fog emlékezni. Azoknak a 
kedves délutánoknak az emléke 
nem egyhamar múlhatott el, hi
szen a tavalyi tel legjobb szóra
kozásai voltak. — A siker a 
MANSz ot arra ösztönzi, hogy a 
tel, beálltával ismét megkezdje 
ezeket a délutánokat. A legelső 
ma, vasarnap lesz az Iparosok 
Olvasóköre nagytermében és most 
amikor e sorok Íródnak, a MANSz 
asszonyai mar is készítik a jobb- 
n 1 jobb süteményeket, tortákat 
es azt a sok sok nyalánkságot, 
amelynek olcsósága és jó ize még 
most is itt el emlékeink között.

— Ismét alszunk. Egyik hetet 
a másik váltja fel, az idő rohan- 
vást múlik. A szilveszteri esték 
mulatságainak rendezőségei már 
permanenciaban vannak, de a Jókai 
cenlennariumának megünneplése 
tárgyában még minden néma, 
minden csendes, minden alszik. 
Meg fogjuk érni, hogv Ameriká
ból fogunk valamelyik varos ma
gyarjaitól értesülni, hogy ott már 
teljesen készek a tervezetek Jókai 
születésének száz éves évforduló
ját, illetőleg tartandó ünnepélyekre, 
de nálunk még tudomást sem 
vesztek róla, hogy ilyen naptári 
dátum I özeledik. Mi megelégs ünk 
azzal, ha az iskolák ünnepelnek, 
a világhírű nagy iró, a magyar 
név büszkesége csak pihenjen 
nyűg ön, ahogy Mohács közön
sége alszik.

— A MANSz szövödéjének 
készítményei a tea delutan ke 
rétén belül ma, vasárnap ismét 
kiállításra kerülnek és eladatnak. 
A kiváló minőségű áruk az üzleti 
araknál sokkal olcsóbban le-znek 
eladva, amiért is olvasóink figyel
mébe ajánljuk ezt az alkalmat.

— A dunaszekcsői virilisták 
jegyzékét most küldik be a me
gyéhez. Szép, de a virilisták, 
akárkik lesznek is, mindig csak 
virilisták lesznek és pusztán 
anyagi alapon képviselik a köz
séget. A szekcsőieket inkább ér
dekelné, ha a képviselőtestület
nek az érdemeiben megőszült és 
megbízatását már nagyon régen 
kitöltött másik felét is újra ala
kítanák már. Mert utóvégre is a 
legtöbb — adót — fizetők csupán 
vagyonuk arányában esnek latba, 
mig a választottaknál erkölcsi 
mértékkel is mérnek ... És úgy 
tartjuk, az utóbbi a fontosabb!

— Arany költségvetés lesz Duna- 
szekcsön. Dunaszekcsői munka
társunk irja: A község jövő évi 
költségvetése arany koronában 
fog elkészülni. Már előre felhív
juk az illetékesek figyelmét arra, 
hogy a tervezetben a község 
erkölcsi igényeit olyan mértékben 
tartsák szem előtt, amilyenben a 
község fejlődése azt megkívánja, 
mert az erkölcsi tőke kamatozik 
a legbusásabban — még anyagi
lag is!

— Kitiltás. A kér. főkapitány
ság előterjesztésére a belügymi
niszter Konjhodic Hamid volt 
bosnyák katonát, beremendi ké
sőbb mohácsi lakost, feleségével 
és két gyermekével együtt, az 
ország területéről kitiltotta. Kitil
tására okot nevezett megbizhat- 
lansága és erősen kifogásolható 
magatartása adott. A megszállás 
alatt a szerbekkel baráti viszonyt 
tartott fenn csempészéssel foglal
kozott, ezt a kivonulás után is 
űzte. Sőt erős a gyanú, hogy 
kémkedéssel is foglalkozott.

— Mezei egerek és pockok 
kőtelező irtása tárgyában Olajos 
Gábor, a járás m. kir. gazdasági 
télügyelője szigorúan figyelmezteti 
a gazdákat a fennálló rendelkezé
sek végrehajtására. A mezei ege
rek es pockok elszaporodása a 
jövő évi termest nagymervben ve
szélyezteti, miért is az irtást ok
vetlenül foganatosítsák, mert an
nak e mulasztása miatt a felügyelő 
a megtorló lépeseket meg fogja 
tenni. Az irtást a legjobb a reg 
bevált mógszerrel : a kiöntéssel 
végezni, de lehet a mélyszántás 
alkalmával a gyereksereget is 

!' igénybe venni és agyon veretni a 
j kártékony állatokat. Egyébként 

ezek irtásáról a M. Kir. Rovartani 
I Állomás utasítást adott ki, amely 

60 aranyfillérnek megfelelő papir
korona és a postai szállítási költ- 

I ségek beküldésé ellenében a fenti 
I intézettől (Budapest, Király Pál- 
j utca 1.) beszerezhető.

— Felhívjuk olvasóink fl. 
gyeimét VORISEK LAJOS rőfös-, 
rövid és divatáru kereskedő múlt 
heti számunk mellékletekép meg
jelent hirdetésére. Az abban jel
zett olcsó árusítás csak f. hó 
24-ig bezárólag tart. Aki tehat 
ezeken a valóban feltűnően ked
vezményes árakon akar bevá^á- 
rolni, a jelzett időpontig végezze 
el azt, mert azutan ismét a ren
des üzleti árak érvényesek.

— Heti két százalék helyett 
havi másfel százalék lesz a 
késedelmi kamat. A legutóbb 

I tartott minisztertanács a kése
delmi kamatok ügyében nagyfon- 
tosságu módosítást eszközölt A 
minisztertanács ugyanis Pesthy 
Pál igazságügyminiszter és Búd 
János pénzügy miniszter előterjesz- 

I tésere elhatározta, hogy az eddigi 
| heti két százalék helyett havi más

fél százalék legyen a bíróságok 
által megítélhető késedelmi kamat. 
Ezzel egyidejűleg most készítik 
elő a vámhivatalok kamatjának 
eszállitását is Az erre vonatkozói 
kormányrendeletek azonnal eletbe 
lépnek.

— Berettyóújfalu követét: 
Szilágyi Lajost választói több- 
szazan egy bizalmatlansági nyi
latkozattal örvendeztettek meg

— Puecini halála. A világhírű 
olasz zeneszerzőt: Giacomó Puc
cinit szerdán helyezték örök 
nyugalomra Milanóban. Vele a 
legnagyobb elő operettkomponista 
szállt sírba.

— A burgonya minőségének 
feljavítása. Az utóbbi evek bur
gonya termésénél tapasztalhatta 
minden gazda, hogy az eredeti 
minőségtől nagyban elüt, elkocso- 
sodik. Ennek oka az évek óta 

i egyforma összetételű trlajban való 
termelése, valamint a felfrissítés
sel és a nemesítéssel való nem
törődömség. Járásunk burgonya
minőségének feljavítása minden 
gazdának elsőrendű érdeke és ta
lán a köz szempontjából köteles
sége is, miért is közlöm a gazda
közönséggel, hogy a m. Kir. Bur
gonyatermelési Hivatal az állam 
áltál legújabban elismert és törzs 
könyvezett burgonyaféleségekrői 
névjegyzéket készíttetett, ahol fel
tünteti azt a gazdaságot is, ahol 
az beszerezhető. A nemesitett 
burgonya vetőgumó cca. 30 — 50 
százalékkal magasabb a rendes 
burgonya piaci áránál. A kimuta
tás fenti hivataltól — földmivelés- 
ügyi minisztérium — megrendel
hető, de hivatalomban is megte
kinthető. Olajos Gábor jár. és 
városi m. kir. gazd. felügyelő

— A mezőgazdasági kisha- 
szonbérletek meghosszabitás* 
tárgyában fennálló rendelkezések 
szerint a 20 kát. holdon alóli kis- 
haszonbérletek mindig meghosz- 
szabodnak, amig az illető község- 

| ben a földreform folytan földhöz 
juttatandok birtokbaadassal föld
höz nem adattattak, illetve mig 
az Országos Földbirtokrendezí 
Bíróság meg nem állapítja, hogy 

, a földbirtokreform törvény alapjás 
az illető községben a megvaltáa 
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eljárás szükségessége fenn nem 
forog.

__ Törvénytervezet a mun
kanélküliek b ztositására. A 
munkahiány esetére szóló kötelező 
biztosításra vonatkozó törvény
javaslat előadói tervezete a nép
jóléti minisztériumban elkészült.

kormány a kérdés mélyebb ta
nulmányozására tisztviselőket kül 
jött ki a külföldre, akiknek ta
pasztalataival az előadói terveze
tet kiegészítik majd.

— Baja megkapja a vámki
rendeltséget. Megemlékeztünk 
arról, hogy a katymári és garai 
yamkirendeltségek megszüntetésé
vel a küldemények a mohácsi 
vamkirendeltségnél lettek volna 
elváinolva. A bajaiak ez ellen a 
reájuk nezve oly sérelmes intéz
kedés ellen mozgalmat kezdtek 
és ez a mozgalmuk sikerre is 
vezetett, amennyiben a pénzügy
miniszter Baján egy vámkirendelt
séget állít fel, amely nemsokára 
megkezdi működését.

— Örvendetes fordulat a 
töriesztéses lakásépítési köl
esönöknél. Rettenetes lakásínsé
günk köztudomás szerint csakis 
tömeges lakásépítkezések áltál 
szüntethető meg gyökeresen. Ezek
nek azonban mai napig az alkal
mas töriesztéses jelzálogkölcsönök 
teljes hiánya állta útját. Amint 
most beavatott forrásból értesü
lünk, nagyobb külföldi tőkecso
portok kezdenek élénk érdeklő
dést ezen pénzügyi üzletág iránt 
tanúsítani úgy, hogy jelenleg is 
folynak komoly tárgyalások na
gyobb tőkének magyarországi kis
lakások tömeges építkezésénél 
való elhelyezésének ügyében. A 
Rothschild-csoporttal összefüggő 
német és amerikai nagybankok 
hatalmas arányú tevékenységet 
fejtenek ki külföldi kölcsönök el
helyezése terén. Az amerikai la
pok közlése szerint most már rá
kerül a sor arra, hogy a Roth
schild ház magyar érdekeltségei 
sz amerikai bankszindikátus óriási 
tökeivel szorosabb kapcsolatba 
kerüljenek. Ezekhez járul még 
szón körülmény is, hogy Búd 
pénzügyminiszter értekezletet tar
tott, melyen arról tanácskoztak, 
hogy az állam mikép segíthetné 
elő a töriesztéses lakásépítési jel
zálogkölcsönöket. Mint a nagy
szabású tervek gyakorlati végre
hajtója, elsőnek az „Országos 
Közérdekű 1 akásépitő“ jelentke
zett, mely nek vezetősége legutóbbi 
ölesén egy nagy pénzcsoport ajan- 
latat tárgyalta, mely szerint lakás
építésekre 25 esztendei törlesztés- 
ae5 hétszázalékos kamat mellett 
'ehetne legközelebb többszázmi - 
üardot folyósítani. Az olasz nem- 
zeti bankon kivül különben most 
thar angol bankok is érdeklődnek 
a niaggar jelzálogkölcsönök iránt. 
A németországi Bleichrőder es 
nias cégek pedig mint közvetítők 
óhajtanak Kelet- Európa ujraépi- 
*esi pénzműveleteinél szerepelni.

-nneszetes, hogy mindezen pénz
ügyi műveletek csakis százmiiliár- 

os ’-etelekben bonyolíthatók le, 
®gybe kell tehat foglalni a hazánk
ban létező sok ezer iakásépitke- 
test, melyeknek központi szerve 
®‘lapodhatik meg csakis a világ- 
í'a. hatalmas pénzügyi tényezői- 
*e. ■'leize;t örvendetes fordulat 
m sürgősen időszerűvé válik, 

’U’1'nősen a csoportos hazézitések 
ervszerü megszervezése. Érdek

lődőknek ingyen küld tájékozta
tást az „Országos Közérdekű La
kásépítő* Budapest, Főherceg 
Sandor-utca 4.

— A Magyar Nemzeti Bank 
november 15-től kezdve az idegen 
pénzek árát naponta kétszer fogja 
megállapítani. Délelőtt 10—11 óra 
között állapítják meg a délelőtti 
átfoly amokat, mig a déli zárlatkor 
az újabb nemzetközi áralakulások 
szerint állapítják meg a második 
árfolyamot. A hivatalos deviza és 
valutaüzletekre feljogosított cégek 
az üzleti órák tartama alatt bár
mikor az árfolyamjegyzés alapján 
kötelesek az elszámolást végezni.

— Bomlás a szociáldemo
krata pártban. A napisajtó vissz- 
hangos a hírtől, hogy a szociál
demokrata pártban beállt a bom
lás. A munkásság rájön, hogy a 
vezetőség csak maszlagot, vizet 
prédikál és bort iszik. A parla
menti szociáldemokrata pártot is 
felrúgják, mert annak is a munkás
érdekek helyett csak a zsidó ve
zényszavak hangoztatása van a 
szájukon.

— A bűnök melegágya. Pá
ris az, honnan szétárad a világ
ban minden bűnök árnya. A hol 
Isten és a természet ellen lázong 
a kérkedő, önhitt emberi elme. 
Voronow tanár ott most össze
töpörödött aggastyánok megfiata
lításával vesződik, a napokban 
azonban megtorpant a saját nagy 
tudásától Egy csimpánzmájon! 
mirigyéből készült szerre! fiatalí
tott meg egy aggkori végkimerü 
lés előtt álló 71 éves öreget es 
ime, a megfiatalított aggastyán 
elkezdett zülleni. Dorbézolásba 
kapott s a lumpolás minden fa
jába beleizlelt, — de rajtavesz
tett, a természetet becsapni nem 
lehet, — a műifju aggastyán meg
bolondult, belehalt a jóba

— Szép-e a Masaryk leány ? 
Zimka Kornél monarchista osz
trák irót beperelte Masaryk Eliz, 
a cseh köztársasági elnök leanya, 
mert Zimka gúnyos verset irt a 
cseh himnuszról, melyben Más i- 
ryk Alicét „fonnyadt vén, elny űtt 
kintornának" nevezte.

— A fényűzést adó reformja. 
A kormány foglalkozik a fényüzesi 
adó reformjával is, amelyet hatna 
rosan szeretne keresztül vinni. 
Tervbe van véve, hogy énnél az 
adónemnél is bevezetnek az áta
lányrendszert, de más könnyíté
seket is készítenek elő. így az 
eddigi egységes 10%-os kulcs 
helyett progresszív kulcsot állapí
tanak meg, amely az alacsonyabb 
osztályokban, a mainál jóval ki 
sebb, de a magasabbaknál viszont 
nagyobb lenne Különösen hasz
nosnak ígérkezik az az ujitas, 
hogy az eddigi értékhatár rend 
szer helyett a készítéshez felhasz
nált anyag szerint fogják meg
állapítani, hogy az illető árucikk 
luxusadó ala tartozik e vagy sem.

— Külföldi dohány Magyar
országon. A háború alatt csök
kent dohanybehozatal ismét elen 
kült. Különösen keletről kapunk 
nagyobb tételekben dohanxt. A 
dohányosok ezt a hirt bizony ara 
örömmel veszik, mert remény lesz 
arra, hogy a mostanában igen 
rossz trafikaru megjavul.

— Az elemi iskolák reformja 
A kultuszminisztériumban a bet 
folyamán megkezdődtek a tár a a 
lasok szakemberek bevonás vil, 
amelyek az elemi iskolai ián s 

reformját célozzák. Ezeken a meg
beszéléseken szóba kerülnek, majd 
az élő idegen nyelvek es az iro
dalomnak a középiskolában való 
tanításáról szóló reform, valamint 
a nőképzés kérdésé is.

A pécsi, hétfői országos 
vásár, dacára, hogy ugyanakkor 
Sellyén, Harkányban, Sásdon és 
Baján is volt országos vásár sem
mit meg nem érezte a felhajtás 
megoszlását. Ebből a jelenségből 
kiindulva vetődött fel a gondolat, 
hogy a rendezett tanácsú város: 
Mohácsnak is lépéseket kellene 
tennie havonkinti országos vásárok 
elnyeréséért. Az elszakított alsó 
vidékért ez lehetne az egyetlen 
kárpótlása ennek a sokat szenve
dett varosnak.

— A három árva. Szatmár
németiben három árva leány : a 
26 éves Osváth Juliska, a 24 eves 
Osvath Mariska es a 22 éves Os- 
vath Mici fejükön fekete kalappal, 
földig erő fekete fátyollal, fekete 
kezty ükkel a mestergerendára fel
akasztotta magát. Már oszladás- 
nak induló hulláikat találtak csak 
meg A konyhában kedvenc kutyá
jukat es macskájukat is dögölve 
tálaltak. Ö ezer ember kisérte a 
három árvát az utolsó útra

Drágul a gyufa. Eddig 
még ellenőrizhetetlen forrásból 
került a nyilvánosság elé az a hir, 
hogx a gxufat újból megdrágítják. 
A drágítás okául külföldi példákra 
hivatkoznak, ahol állítólag drágább 
a gyufa, mint nálunk. Így Cseh
országban a gyufa 24 cseh fillér, 
magxar pénzben 560 K, Svéd
országban 5 őre, 909 magyar ko
rona, Fr; iciaországban 20 centi- 
mes, 800 magyar kor. Ha a fenti 
adatokat el is hisszük, mégis cso
dálkoznánk, ha a kormány bele
egyezne a gyufa arának emelé
sebe, mert hiszen igy is majdnem 
100 % M «z .aranyparitáson feiül 
van az ara. A külföldi arak közül 
inkább azokat ajánljuk az illeté
kesek figyelmébe, amelyek a ma
gyar araknal jóval olcsóbbak és 
igyekezzenek ezeket a cikkeket 
nálunk is olcsóbbá tenni. A sza
nálásnak ez volna a természetes 
következménye, nem pedig a 
drágítás.

— P c* iparossága épít. A 
pécsi iparosság az eddigi Ipar
testület helyére egy kéteme
letes palo'at epit. — A t'rveket 
Rottmann Géza budapesti mű- 
epi'esz mar el is készítette, ame
lyek kivitelére 3 és fél milliárd 
koronára volna szükség A szük
séges pénzt Pécs iparossága ön
kéntes adóztat ssai kivanja össze
hozni ugv, hogy 1 — 10 millió ko
rona kölcsönt bocsát egyénenkint 
az. partesiület rendelkezésere rész
ben pénzben, részben pedig mun
kában. így a vezetőség ötmilliárd 
koronára számit, amelyből aztán 
a berendezésre is futna.

- Herc/eg Ferenc a N bel- 
irodaimi dj magyar jelöltje. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
az id<i Nob 1 rodalmi díjra egy
hangú au Herczeg Ferenc nagy
nevű ironka ajánlotta. Mint a 
díjra érdemesített művét: „Az 
elet kapuja" c munkáját jelölte 
meg, amely a legertékesebb, leg
tisztább es legfrissebb hajtása a 
h 'Zaj irodalomnak

Országos gyűjtés a nem
zeti megújhodás emléktáblá
ja a y belügyminiszter megen- 
,cd;. , hogy a nemzeti megujho- 

, dás szegedi emléktáblájára 6 havi 
. országos gyűjtést rendezzen az 

előkészítő bizottság.
— Baján építenek a köz

tisztviselők. A Bajai köztisztvi
selőknek egy magánvállalkozó 
ajánlatot tett, hogy hosszúlejáratú 
kölcsön ellenében megépíti hazai
kat. A tisztviselők a továbbiak 
intézésére házépítő bizottságot 
alakítottak, amely’ a házépítés 
munkálatait vezetni fogja.

— Felülfizetések a mohácsi polg. 
iskola Arany János ünnepélyén. 
Fridrich Oszkár 100.000 K, Thürr József 
50.000 K, Harsanyi Jánosné, Pap József, 
Popovics Gergely, Pazaurek József, Tóth 
János, Auber Vilmos, Pancsics Márk ék 
Krosics Béla 25.000—25.000 K, Babos 
Lajos (Kölked) és Székely Lajos 20.000— 

| 20.000 K, Fűrész József, Klem Ferenc es 
1 Pacsay János 15.000—! 5.0UO K, Sztng- 

stein János, Bancsu Jenó, Schwoy Nan- 
I dómé, Frantz. István, Márton Jánosné. 

Menczinger Józsefne, dr. Frey János, 
| Háhn János, Breuer Pál, dr. Parcsetica 

Béla, Német László, Petrovics Ilonka és 
Krosics Sándor 10.000—10.000 K, Fölkér 
Jenő 8000 K, Bánovics József, G.'őrffy 
Kálmán, Czigler Gyula, Lazár Antal, Koller 
József és Kovács István 5000—5000 K, 

I Lovász Jenő 2000 K, Hoflmann Gyula 
1500 K. Összesen 021.500 K.

— Magyarok és sokacok kö
zös érdekei Jugoszláviában. 
Érdekes hir járja az elszakított 
magyar területek lap iáit, hogy a 

! magyarság a közelgő választáso
kon a sokacsag (bunyevácok) 
fegyverbarátságát keresi és ezek 

1 részéről is megfelelő közeledés 
| történt. A bunyevacoknak es a 
' magyaroknak ez a találkozása 

legjobban cáfolja meg az elsza- 
kitás állítólagos okait, mintha a 
Magyarországon lakott szlávság 
vonzódna az uj államalakulathoz.

— A Korona-utcaiak pana
sza. Mohács város tanácsának 
megrendezéss után igen fontos 
és elsőrendű kérdés volna a töb
bek között a csatornák megren
dezése is. Mohács ebből a szem
pontból alaposan el van hanya
golva. A sok panaszkodókhoz a 
heten a Korona-utcaiak csatlakoz
tak, ahol az árok már teljesen 
betemetődött és a víznek semmi 
lefolyása nincs. Ha már arok- 
rendszer van, legalább legyen is 
árok.

— A házak uj számozása. 
Egyik olvasónk az uj városi mér
nök figyelmébe ajánlja, hogy Mo
hácson a házszamozas mar oly 
régi és rendszertelen, hogy abban 
senki sem ismeri ki magat. Van
nak egész utcák egy szám alatt. 
Így az Árok-utca, a Vármegye
utca, ahol a 111., illetve a 294. 
és 295. házszámok dominálnák 
10—20 házon is. Jól tudjuk, hogy 
az uj városi mérnöknek igen sok 
dolgot ad a mohácsi rengeteg, a 
melyet hivatásos mérnökkéz — 
ebből a szempontból — már rég
óta nem simított végig, de kér
jük, hogy ezt a kérdést is vegye 
figyelembe es sorozza be elinté
zendő! közzé

— A külföldi postautalvány 
forgalom kiterjesztése. A posta- 
vezerigazgatóság közlése szerint 
a nemzetközi forgalomban előirt 
feltételek és dijak mellett decem- 

I bér 1 én Németországgal, decem
ber 15-én Csehországgal és Bel
giummal, 1925. jan. 1-en Francia- 

i országgal a postautalvány és után- 
' vételes csomagforgalom mindkét 

részre, december 1 én pedig Eszt- 
I országgal az innen odairánxuló 
. utalvanyforgalom megindult.
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— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1924. évi nov. hó 28 tói 
1924 dec. hó 5->g Születések: 
Berber Edit, Balog János, kani
zsai István, Károly Lajos, idák 
.András, Weber Anna, Bukszar 
Erzsébet és Bukszár József ikrek. 
Házasságkötések : Jankovics Sán
dor és Och 1 aulina, Bárácz Ist
ván és Jagicza Mária, Hazenauer 
Ferenc és Tadinácz Ilona. Halá
lozások : Lengyel József 31 éves, 
Banai Tasi István 37 éves (holt
nak nyilvánított), Szabó István 94 
éves, Mrenka Mátyás 12 hónapos, 
Csömör József 4 éves, Arnold 
Magdolna 28 éves, Mihajlovics 
Julianna 12 hónapos, Özv. Babos 
Istvánná 77 éves, Tropp Mihalyné 
58 eves, Gulyás Istvanné 69 éves.

Arcképes igazolványok a 
játékosoknak.

A Magyar Labdarugó Szövetség 
délnyugatniagyarorszagi kerülete 
elrendelte az összes játékosoknak 
fényképes igazolványnyal való el
látását. A jövőben csak ilyen iga- 
zolványnyal rendelkező játékos 
vehet részt nyilvános mérkőzésén.

A Levente T. E. felszólítja te
hát összes játékosait, hogy arc
képeiket Euppi intézőnél a legrö
videbb idő alatt leadják, nehogy 
igazolvány hiányában a tavasszal 
ne szerepelhessenek

ZTERKE/ZTOI
/ÜZENETEK

M. N. Dunaszekesö. Mindent rendben 
megkaptunk. Köszönet a fáradozásért. 
Egyes dolgokat megbeszélni jó volna, ha 
alkalomadtán találkozhatnánk. Ha bejön 
keresse fel a felelősünket. Köseönet a
munkálkodásért, a szekcsőiek oly nagy- 
szán.u jelentkezése oly impozáns, hogy 
nem elégedtünk meg azzal a rövid pár 
sorral, amit irt, hanem mi akarunk ezzel 
legközelebb külön foglalkozni. A kiadó
hivatal külön ir majd.

M. .1. Az, akiről megírták, hogy sik
kasztott és zsarolt, anélkül, hogy ezért 
bármi elégtételt is szerzett volna magának 
nem beszelhet becsületről, erkölcsről stb. 
Az legfeljebb mea culpazhat és hallgathat. 
A legjell mzőbb szomorú állapotainkra,
hogy ilyen emberrel még szóba is alljvalaki.

Laptulajdonos és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR

FRISSEN ÉRKEZETT!!!
TIROL!

ALMA
LEIBACHI

SAVANYÚ KÁPOSZTA
SAVANYU

Ugorka és Paprika
BALOGH PÁL 
fűszer- és csemege 
kereskedésében.

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

ha sajtóját támogat
juk, előfizetjük és 

terjesztjük.
Széchényi-téren egy 

bútorozott 
szoba kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
A városi tanács felhívja azo

kat az apaállat tulajdonosokat, 
— akik apaállataikat köztenyész
tési célokra használni kívánják, 
vagy mások anyaállatainak fede
zésére használják, hogy apaálla
taikat (birkák, sertéskanok és 
kosok) hatósági megvizsgálása 
végett folyó ho 15-én délelőtt 11 
órára a városi bikaistálló elé ve 
zessék.

A „Mohácsi Hírlap" 
Baranyában a legtöbb 
példányszámban meg

jelenő hetilap, tehát 

hirdetései 
feltétlenül eredményesek.

..Tessék**
aranyvégü szopóka nélküli 

hüvely 

reklámáron 
és mindennemű dohányzó
kellékek, öngyújtó, tűzkő 

legolcsóbb a

ZSUZSITS tőzsdében
városházával szemben.

Vasárnap délután 
azaz december 7-én 

csak BÁLINT gyógyszertár 
lesz nyitva.

E héten csak B Á k I N T 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot.

Egy teljesen jé sár
ban levő látható irásn

irógé r

eladó.
Megtekinthető lapunk 

kiadóhivatalában.

Házeladás.
Síp-utca 821. számú ház el- 

költözködés miatt eladó.

Egy fél

dunai malom 
eladó kedvező fizetési feltéte
lekkel

Vöó András.
Halász-utca 1583 számú

HA.
• la dó.

Pályázati hirdetmény.
A Mohács városi iparos- és 

kereskedő tanonciskola fel
ügyelő bizottsága egy l. oszt, 
rajz, kettő II. o. rajz, egy III. vagy 
szakosrajz o., kettő rajzpótló o., 
egy közism. III. o., kettő II. o. A) 
B), kettő I. o. A )B), osztály vagy 

óraadó tanitói 
állásra pályázatot hirdet.

Kötelességük az 1922. évi XII. 
t.-c. 118. §-a alapján a keresk. 
és vkm. miniszterrel egyetértőén 
kiadott «Tantervi Utasítás* sze
rint a tanoncokat tanítani, rajz 
osztályt 3, közism. oszt, heti 5 
órában és a rk. tanonc tanulókat 
felváltva az istentiszteletre vezetni. 
Díjazásuk: a felügyelőbizottság 
által a városi képviselőtestület 
elé terjesztett óradíj á 17000 K- 
val számítva, melynek elfogadása 
remélhető. Pályázhatnak az álta
lános rajzi-, rajzpótlói és közis
mereti osztályok vezetésére lega
lább elemi népiskolákra képesí
tett tanítók, a szakrajzi osztály 
tanítására szakképzettséggel biró 
tanerők. Végül egy

igazgatói 
állásra is pályázatot hirdet. 
Teendői a fenti utasításban körül
írva. Díjazása havi 5 óradij. 
Pályázati határidő 1924. évi de
cember hó 15. Pályázati kérvények 
Mayer Ferenc fel ügy. bizotts. el
nökhöz Mohács cimzendők.

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem Moháes 

n é. közönségét, hogy a Kölesey. 
utcában (Vörös Tibor vendéglője 
közvetlen szomszédságában) 
1924. december hó 15-én 

kávémérést és kifözést 
nyitok s napi, heti, vagy havi 
étkezési előjegyzéseket (abonen- 
seket) csak ebédre vagy vacso
rára, úgyszintén reggeli—ebéd
vacsorára méltányos árak mel

lett elfogadok.

Olcsó és tiszta, ízletes 
MAGYAR 
KONYHA!

A n. é. közönség szives pont
fogását kérve, teljes tisztelettel 

Özv. Romsics Janosné.

Fényképezö-gépek 
Alkalmi vétel, keveset használt 
r”/is és T’/it cm. nagyságúak 
jutányosán eladók

WEIDICH EDS
fényképésznél.

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

melléképületekkel eladó. 
Bővebbet

Digra Vince Mózesnél 
MOHÁCS, Zrínyi-utca 1629. sz.

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

kerttel, szabad kézből eladó. 
Bővebbet

Izsák Julii
háztulajdonosnál.

Egy teljesen uj 

rézsodrony ágybetét 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Istállótrágyát szállítói 
borért vagy pénzért 
megegyezés szerint

Riesz Lajos
városi gyepmester.
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legalkalmasabb

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK!

KÉPESKÖN YVEK, LEVÉLPA
PÍR KAZETTÁK, ÍRÓKÉSZ

LETEK, LE VE LEZÖ L AP
ALBUMOK, IFJÚSÁGI 

IRATOK. EMLÉK
KÖNYVEK. IMA
KÖNYVEK, AQUA- 

RELL FESTŐ
KAZETTÁK, 
STB. KAP

HATOK :

FRIDRICH OSZKÁR
KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSÉBEN

MOHÁCS. KARDOS KÁLMÁN UTCA 148. SZÁM.
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Piaci árak;
a szerdai hetipiacon

Búza .... 420 000 K
Zab .... 320.000 K
Rozs .... 350 000 K
Tenqeri morzsolt uj 200.000 K
Arpo uj . . . 320.000 K
Bab. .... 420.000 K

SCHNELL JÁNOS
főszer és esemegekereskedése 

Telefon W. MoháCS. Telefon 59. 

Főpostával szemben.

Cxnkorkák, 
csokoládék, 

különféle cseme
gék és minden
nemű fűszerek.
Hideg felvágottak és 

sonka kapható.

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

Gyapjú Gárloló^cpeít. 

gyapjutépöfarkas, gyapjutépőhinta, előfonó
gépek, utófonógépek (Niederlánder) zsinór
nélküli cérnazógépeket gyárt

STUDER FRIGYES
TEXTILGÉPGYÁRTÓ

BOKYHAD, Tolna m.

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

TELEFON 46.

♦ 
* 
* 
*
♦ 
*
♦ 
* 
*
* 
* 
* 
♦
* 
* 
*
* 
* 
* 
*
* 
♦ 
* 
*
*
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Olcsó étkezés! *

r------------------; ; i
Merkúr szállítási vállalat

Telefon 36. Hoffmann-ház.

Minden e szakmába vágó szállítást 
legjutányosabban és legpontosabban 

eszközöl.

Étkezdémben valamint háxon 
kívül is olcsó elismerten jó 
házi étkezést adok. És pedig: 
Naponta kétszer húsétel, csü
törtök és vasárnap tésztával, 
ebéd, vacsora napi 20000 
Állandóan friss sertés és halko
csonya kaphatóadagja 10C00K 
A n é. közönség szives párt
fogását kérem. Tisztelettel

LINYÁK FERENC
Nádor-utca 819 sz.

8
X
0
s
0
X
3
3

Kozgazaasagi nirszolgalat

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

Bővebb felvilágosítás:

Kazinczy-utca 637. szám alatt.

’l1I

CSERNAVÖLGYI
szénsavval telített forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Ovs/er fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné, Mohács.

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

mellett készülnek

HORVÁTH GY. ÉS FIA 
tegasxati műtermében et liborttcr uoegti 

MOHÁCS, Felső Doua sor 478. sí. sírok 

Vidékiek azonnal kielégitietnek.

< 
c 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
c 
( 
( 
c

ÖZV. SZÍVÓS ANTALNÉ
órás, ékszerész és látazerész 
MoháCS, Király-utca 195. sr> 

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

NZi’JÜ’VKG Éli, 
orrcsiptelók; bormérők, lázmérők nagy 
raktára. Szemüveg, ékszer és zsebóra 
javítások elvallaltatnak. A szemüveg 

javitások megvárhatok.
Arany, ezüst beváltása napi áron.

_!__ !__ 1.... ..................................................

9
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9

VORISEK LAJOS
DIVATÁRU HÁZA

TELEFON 127. M Q H ÁCS. TELEFON 127.

Kötött blous éa kabát, férfi 
ing és gallér, nyakkendő', 
nadrág- cs harisnyatartó, 
harisnya, trikó, bőr-ridiköl 

és pénztárca, rövidáruk.

különlegességek.

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.

.. — ---- ----•

Elvállalok 
jutányosán és s/akszöFtiea 
tervezéseket, épüljék, gyár
kémények építését, átalakítás 
és tatarozásokat, bármilyei 
rendszerű gőzkazánok befala

zását es gépalapozást 
Készítek különleges betol 

munkákat.
Tessék árajánlatot kérni. 

Telj es tisztelettel 

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

Férfi öltöny és télikabát, 
női ruha costüm és téli
kabát szövetek, fia ne II és 

barchet újdonságok.

KAUFMANN ÉS STERN

Illatszer és szappan

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

Teljesen jókarban levő

kocsibunda, 
melynek szőrméje női kabát

nak is alkalmas, eladó.

_ _ Cim a kiadóhivatalban.

• .. • .. • • A • A • • A • • Jk • Jk • k • JV • ik •

KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

URI-, NŐI DIVAT- ÉS RÖVID 
ÁRU KERESKEDÉSE 

HOFFMANN-HÁZ. TEL. 36. 
ooooooooooooooooc 
LEGJOBB MINŐSÉGŰ FLÓR-, MOUS- 
LIN- ÉS FÁTYOL HARISNYAK, ÚRI 
ÉS NŐI DIVATCIKKEK, NYAKKEN
DŐK, KESZTYŰK, FEHÉRNEMŰÉN, 
BŐRÁRUK, MINDENNEMŰ AJÁNDÉK- 

TÁRGYAK RAKTÁRA. < 

RÖVIDÁRUK, 
SZALAGOK, CSIPKÉK, KÖTŐ-ES 
:: HÍMZŐ FONALAK, CÉRNÁK 

SZABÓKELLÉKEK
LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 

•: FORRÁSA. ::
0000000000000000®

“A G R A R“ 
CIPŐGYÁR LERAKATA. 

NAGY VÁLASZTÉK NŐI- ES FÉRFI 
BOX- ÉS CHEVREAUX CIPŐKBEN- 
LAKK-, ANTILOP- ÉS SZÍNES KÜ
LÖNLEGESSÉGEK. BABI- ES GYER
MEKCIPŐK. HÓ- ES SÁRC1BŐK A LEG
JOBB MINŐSÉGBEN. NAGY RAKTÁR 
MUNKÁS- ÉS VADÁSZCIPŐKBEN. -


