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A csongorádi biró 
ezúttal néni a leánya réven kerül a 
közélet .szerepebe; a csongorádi bíró 
ezúttal törvényt fog ülni egy minden
képen sajnálatos és elszomorító ügy
ben. Csongrádon az történt, hogy egy 
jótékony célú zsidó mulatságon isme
retlen tettes bevágott a dupla ablakon 
at egy kézigránátot a terembe, mely 
ott felrobbant s a rettenetes g\ ilkcló 
szerszám embert ölt. sokat súlyosan, 
meg többet könnyebben sértett meg. 
Nem reánk tartozik megállapítása an
nak, hogy valami hazafias elkeseredés
ből folyólag megkótyagosodott ember 
töltötte e abba a kézigránátba fajgyű
löletét, vagy valami felbérelt alak nyo
morult hitvány pénzért vállalkozót erre 
a borzalmas szolgalatra, a csongrádi 
vizsgtiiubiíónak biZoíiyusaii meg lesz 
a szimatja a helyes ut felfedezéséhez, 
mi a szomorú esettel csak társadalmi 
vonatkozásaiban akarunk foglalkozni.

A történetírók valószínűsítik, hogy > 
a zsidóhitü kazárok már a honfoglaló 
magyarokkal jöttek be ez országba s 
így ez a táj ezeréves múltúnkban osz
tozkodik velünk. Kivették részüket tör
ténelmünk nehéz napjaiból. A nagy 
nemzeti katasztrófa után 1526. szep
tember 22-én Szolimán szu tán hajóra

T Á R C Z A.
A mohácsi rózsa és a szultán.

— Ahogy az én jó anyám piesélte. — 
Irta: Dr. Tarnay Káro!y.
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(Folytatás és vége.)

Mindig közelebb jönnek, aztán a kapu 
elé ugratnak Rózsa János bácsihoz egészen 
közel. És látja ám, hogy az egyik, akinek 
szép, széníekete szakái körit sápadt, uras 
arcat. gyémántos forgó van a turbánjában, 
a másik pedig, aki szintén {örökösen deli 
ifjú, az előbbinek parancsszavát látszik 
lesni, de meg kissé hátrább is húzódik

A gyémántforgós lovag néhány szót 
is intéz a másikhoz, aztan mintha meggon
dolna a dolgot, a kapuőrtől megkérdezi 
<magyarul , hogy betérhetnek e egy kis pi
henőre a kastélyba.

Rózsa János elhiilt biz’ egy kissé, de 
azért siet kaput nyitni es toikaszakadtabók 
kezdihivni, hívogatni leányát, a mohácsi rózsát.

Katica elősiet s azt gondolja, hogy 
legjobb lesz betessékelni az utakat a ki
rályi szobába egy kis magyaros uzsonnára.

A gyémántforgós lovag el is fogadja 
a meghívást és ryon bán lepattanik lováról, 
azt a másik gonejaira bízza s követve a 

rakatta a zsidókat is Törökországba 
szállította ókel. hol Szófia. Kavala, 
Vidin. Szaloniki, Konst mtinápoly es 
Plcvna varosokba telepítette őket.

A szabadságharcnak sok megkapó 
jelenete fűződik a zsidó honvedek té- 
nveihez. El kell ismernünk, hogy ke
reskedelmünk fellendítésében oroszlán
rész illeti meg a zsidóságot s mégis 
csuda, hogy a csongrádi esetek oly 
gyakran isméik dnek meg. A csonka 
haza sorsán aggódó hon ük-lek végte
lenül fájdalmas resien tióval méláz el 
e sajnálatos jelenség fölött, mert sze
retné az újjáépítés munkájában a zsi
dóságot is robotos t »rsanak tudni, de 
minden engesztelődés jószándékát el
riasztja az a rémes kép. mely az össze
omlás sólet napjaiból jár kisérteni 
vissza.

Pedig mégis ei sehenek kellene 
lenni a megbocsájtó hajlandóságnak, 
mint a bosszúnak. Ez a magyarnak 
faji vonásával is jobban egyeznék s 
történelmi tradíciónak is jobban meg
felelne. Újjá kell e szerencsétlen ha
zát építenünk s ehhez vallvetett munka, 
testvét i érzés és egyetértés kell. A 
haza sorsa mindenek fölött s állania 
kell is annak az ősi regulának, hogy: 
suprcma lex salus reipublicae . . .

A csongrádi esettel majd végez
gyönyörü leányt, a vendéglátó szoba felé 
lépked.

A mohácsi rózsa becsülettudón szét
tárja az urasarcu vendég előtt a terein ajtó
szárnyait és a még mindig terített asztal
hoz ülteti.

A vendég kissé mintha csodálkoznék, 
aztán mosolyogva az asztalhoz ül és eszik 
a nélkül, hogy társára várna vagy csak 
kérdezősködnék is utána.

Katica mindebből rögtön azt követ
kezteti, hogy a királyi asztal vendége va
lami nagy potentát, a másik lovas pedig 
alighanem sokkal kisebb «úr. Engedelmet 
kér — a magyaros kínáló rábeszélés után, 

hogy kimehessen és a másik urat- is 
megvendégelhesse.

A szép, szénfekete szákalu potentát 
ismét csak mosolyog és megengedi, sőt 
nemileg tréfásán iá is beszeli társa > meg- 
vendégelésére.

Katica ki is siet, a kisebb ur -at egy 
másik szobában ugyancsak asztalhoz ülteti 
és derekasan meg is vendégeli. Ez a ven
dég is nekilát az étkekhez, sőt a jó pécsi 
borral telt palackhoz is. (íme ez is különb
ség a két látogató között.)

A magát szinte itató püspöki b r meg 
is oldja az ivó nyelvét. Nem késik meg
súgni, hogy az a potentát csakugyan po
tentát, még pedig szinte elképzelhetetlenül i

a bíróság, nekünk csak az lehet cé
lunk és ét deklink, hogy a barátságos 
együttérzést fajok, felekezetek és nem
zetiségek közi istápoljuk, hogy ne 
marjuk el egymást a mellől a nagy 
munka mellől, mely a romokból újat 
készül építeni.

Van magyar zsidóság is, mely 
mindig büszkén vallotta magát ma
gyarnak, mely összeolvadt a népeid
ben velünk, mely mint magyar kert 
részt művészetünkben, irodalmunkban 
és szent kötelességének ismerte a ma
gyar nemzeti állameszme presztízsének 
megoltalmazását.

A csongrádi kézigránát robbanása 
nagyon sajnálatos esemény, de jelen
tősé: ében alig haladja túl egy pofon 
esattanását, ami miatt még soha sem 
omlottak össze a világrend pillérei.

A felnőttek oktatása.
A belv. rk. tantestület nemes ambició- 

i tói áthatva a múlt év dec. 29-én megkezdte 
hazafias munkája' a felnőttek oktatása terén. 
A kellő időben es módon közzétett hiradás 
meghozta ugyan az első előadásra a szép 
számú ha Igatóságot, u„\ hog\ a tanács
terein szűknek bizony ült, de mai a második, 
jan 2 dn, mely inkább nők részeié hiidettetett, 
bizony nem nagy érdeklődés mellett folyt ie. 
Lehet ugyan, hogy a rendkívüli hideg idő 
tartotta vissza a nagyobb tömege a meg-

nagy potentát, mivelhogy az a tö.ökök fé
nyes ábrázatu és világhóditásra indult 
szultánja.

Katica erre a kijelentésre nem ijedt 
meg, minthogy ő a török szultánnál is na
gyobbnak, szinte elérhetetlen magasságban 
trónolónak tartotta a — magyar királyt.

Eddig nem is figyelt valami nagyon 
a Uársj-ra, hanem ezután jobban megnézte 
és észrevette, hogy ez az ember «szép em
ber- és hasonlít is Miklóshoz, a püspöki 
testőrhuszárhoz, hanem — nálánál is csi
nosabb, delibb, ragyogóbb szemei, behizel- 
gőbb szavai vannak. A szép ember invitá
lására le is ült melléje és olyan beszélge
tésbe eredtek kelten, hog Katica egy-két 
fertály óra alatt mindent megtudott, amit 
csak akait. Megtudta, hogy ez a -kedve
sebbik wndég iirvát Illának neveződik, 
a török szultán lovásza és hadban fegyver- 
nöke, keresztény ember, kitől a szultán hit
elhagyást soha nem is követelt, de meg
tudta azt is, hogy a mohácsi rózsát mond- 
hatatlanul megszerette és e szépséges virá
got keblére is tűzné, ha a virág engedné 
magát és ha kegyelmes -zultána gyaur leány
tól őt el nem tiltana.

Ebben a pillanatban nyitott rá lelkűk 
szárnyán röpködőkre a szultán és csak 
annyit mondott:

llia, te Mohácson maradsz, köszö- 
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jelenéstől. Akarjuk hinni, hogy tantestül tünk 
Önfeláldozó munkáját népünk megérteni és 
mérlegelni ftudja és a következő előadásokon 
— nem tekintve az időjárás kellemetlenségét 
és inas körülményi sem, — nagyobb szám
mal vesz reszt azokon. Hisszük továbbá azt 
is. hogy népünk megérteni tudja az idők 
szavat és a tisztán saját érdekében rende
zett előadások iránt sem mutat \ állvonogató 
nemtörődömséget és már puszta megjelené
sének tömegevei is fokozza a tantestület 
érdek nélküli munkásságát.

De hagyjunk tel a sirám mal és mond
juk el őszintén azoknak is - akik nem 
voltak ott mi is történt Az első és meg
nyitó előadás a magyar Hiszekegy elénck- 
lesévvl kezdődött, utana Schmidt Lajos és 
dr. Prakatur Tamás urak megnyitójukban 
rámutattak az ügy fontosságma és igyekeztek 
meleg szavakkal a hallgatóságot rábírni az 
előadások szorgalmas látoga sara és mind
ketten teljes elismeréssel áldoztak a tan
testület elhatározó munkájának Schmidt La 
jós körülbelül a következőket mondotta: 

.Mielőtt az i. t. Tanító Urak mai elő
adásukat megkezdenek, engedjék meg nekem, 
iogy összejövetelünkkel kapcsolatban, néhány 

lóvid bevezető mondatot intéz ek Önökhöz, 
a méh nek kereteben egyben megismertetném 
Önökkel összejövetelünk előzményeit és an- , 
nak célját.

A pécsi kir. tanfelügyelőség, karöltve 
a megye vezeti segevei, (elhívást intézett azon 
egyesületekhez, amelyeknek tagjai a polgári 
osztályból kerü nek ki, hogy érintkezési é 
lépve, az általuk szintén felkert papsággal, 
tanítósággal és mindazokkal, kik a nép miivé 
lődt ét, ludasát az o tanításukkal, előada- 
s. ikkal fej'eszteni, fokozni tudjak, állapodja 
nak meg abban, hogy mikor es hol, kik és 
miró! tartanak népművelő eiőadasokat. Mivel 
pedig úgy < z egyesületek vezetői részéről, 
de különösen a tani ó urak részéről meg volt 
erű- a hajlandóság és készség, igy .sikerült 
ezen sorozatos népművelő döac •‘•okát rövid ; 
időn beiül már ma megkezdeni.

Azt hiszem nem szükséges hosszasan 
fejtegetnem ezen népies előadások célját Ha 
Önök csak egy kissé jobban meggondoljak , 
a dolgot, úgy ra kell, hogy jöjjenek ennek ' 
óriási fontosságára. Hisz legjobban tudják 
magukról, hogy a folytonos munka niellett ' 
nem lehetett idejük ahhoz, hop az ..mi 
iskolában szerzett tudásokat gy ara] .tsak. sót 
nagyon sokan idők folyamán még azt is el
felejtették. amit ott tanultak.

Külföldön nepies előadásokat már év
tizedekkel előbb kezdtek tartani. Itt a papság, 
tanítóság és az intelligentia állandó érintke- 
“j---------------------------------------- —---ül---------“ |
nőm eddigi hivséges szolgálatodat. Úrrá 
teszlek és menyasszonyod kedvéért Mohá
csot tovább rabolni és gyújtogatni nem 
engedem.

Katica az ő szülővárosa jóvoltára gon
dolva térdre esett a szultán előtt, llia pedig 
hirtelen támadt nagy boldogságától szíven 
találva, hullott a püspök ur szőnyeges pad
lójára az előtte legnagyobb potentát lábai elé.

Rózsa István bácsi pedig ezalatt a 
szinte hihetetlen gyorsasággal lepergett tör
téntek alatt jóltartotta zabbal a két látogató 
lovát s halvány sejtelme se volt arról, hogy 
az egyik a török szultánt hozta a hátán, 
a másik pedig — az ő jövendőbeli veiét

A mohácsi legendákban olyannyira 
jártas imádott mesemondóm aztán arról is 
felvilágosított, hogy a Hivat llia és a mo
hácsi rózsa késő utódai nem maradtak 
Hrvátok, hanem becsületes sokácok lettek 
a«ik ősanyjuk, a szép (lipo) Káló után 
Lipokáticsoknak neveztetének.

De úgy hailom, hogy van olyan L>po- 
katics család is Mohácson, amelynek tagjai 
hovatovább olyan szittya magyarok lesznek, 
mintha csak Árpáddal jöttek volna Etelköz
ből erre a mi szent földünkre. (Ez az utóbbi 
szentencia persze az én mondókámhoz tar
tozik, mivelhogy az én nagyon rég porla- 
dozó édes jó anyám erről az «áilényegülés»- 
rőt mar mit sem tudhatott.) 

zést tartott fenn a néppel, azt az iskolán 
kívül is oktatta művelte. Nálunk ugyanezek 
elmulasztották a múltban és e.t az óriási 
mulasztást most az ifjabb nemzedék igyek
szik jóvátenni.

Nemes cél az, amelyért érdemes fáradni, 
vesződni, főképen nálunk ahol a lakosság 

4 része polgárokból, kisgazdákból áll es igy 
szükséges, hogy ez az osztály müveit, fel- 
viligosult legyen

Hogy azonban ezt a nemes célt tény
leg elérhessük, szükséges elsősorban az, hogy 
Önök i. I. H értsék meg ennek fontosságát, 
értsd, meg azt. hog\ mindazok az urak, kik, 
ebben részt vesznek vsak' az Önök javát 
akarják és csak azért akarják, mivel at van
nak hatva attól az érzelemtől, hogy mi ke
resztény magyarok valamennyien testvérek 
és egy faj vagyunk, hogy nekünk a saját 
fajtánkat segíteni, támogatni, művelni és sze
retni kell. Hogy köztünk nincs különbség, 
rangban, mi egymásközt csak abban tegyünk 
különbségét es annak adjuk meg az első
séget, hogy ki cselekszik legtöbbet jól, faj
tájúk érdekében

Hogy az sikerüljön tehát i. t. H az 
Önök részéről megértő érdeklődést, az ok
tató, előadó részéről pedig kitartó szor
galmat, türelmet es nagyon sokszor elnézést 
kérek.

Ha ezt i. t. uraim mindkét részről 
betartják, tígy biztosra veszem, hogy célunk 
diadalmaskodni fog es én ehhez az Isten 
áldását kérem.

Ezután Petrovics Karoly tanító szépen 
konstruált beszédben ismertette a nemzeti 
történelem köréből az Árpádházi királyok 
korát. Ezt követte Szűcs Pali V. o t. szépen 
előadott szavalata „A madár fiaihoz" címmel. 
Majd Earagó Gábor tanító hazánkról mint 
földrajzi egységről szólott szép készültséggel. 
Balázs Teréz V. o t nagy körültekintéssel 
es szépen előadott szavalata után Erős Józ ef 
ig. tanító rövid lelkesítő zárszóval élt és a 
Himnusz szál fejeződött be

A nők részére szerdán, jan. 2 an este 
fél 8 órakor tartott előadás gyér közönség 
előtt folyt le. Az első szám Éránk Mária 
régi gyakorlott tanítónő, sok oldalról össze
böngészett és kitünően egy beállított előadása 
volt „A nő a családban" címmel frappánsul 
sikerült neki bebizonyítani, hogy a mai meg
romlott társadalmat a nő mint anya fogja 
csak megjavítani (kár, hog\ az ujidők anyái 
oly kevés számmal vettek reszt). Azután 
Rubint Magda IV o t. szavalta el: ..Tud
játok e mi a haza-" című költeményt hatás
sal. Majd Pakuszné Sípos Vilma tanítónő 
ismertette a mértekeket kiterjeszkedve azok
nak eredetére is Végül Erős ig -tanító azok
nak a gyakorlati eleiben hasznait egységeit 
és nemeit sorolta fel humoros megjegyzések 
kíséretében, mely után bizalmas tere fere 
foglalta le az időnek hátralevő részét. Ugyan
csak jelen számunkban közöljük a jövő heti 
programmot: Jan. 9 cn este fél 8 órakor 
újra a nők részére tartatik előadás, a nem
zeti történelemből Cselinácz Katalin tanítónő 
ismertetni fogja az Árpadok korát III. Endréig. 
Gelencsér Teréz tanítónő pedig a földrajz 
köréből hazánkról fog előadást tartani Jan. 
12-én, szombaton este fél 8 kor pedig Boda 
bácsi fogja bemutatni a saját szorgalmáért a 
államtól ajándékba kapott borszürő gépét 
tényleges borsziires mellett, ahol gyakorlati
ig f< gja bebizonyítani a borszürés hasznát 
és előnyeit. K. szőllősgazdák es tiszta bort 
inni szerető érdeklődők mar most felhívjuk 
figyelmeteket erre.

Mindkét előadásra kérjük a szives es 
tömeges megjelenést £. j.

Mohácsi Ipari és Gazdasági 
Hitelszövetkezet.

Ezzel a címmel, mint az Országos 
Központi Hitelszövetkezet tagja egy uj pénz
intézet van alakúiéban Mohácson. Ez az uj 
alkuiás azt a céh tűzte ki inagánab, hogy 
a tagok anyagi helyzetét javítja azzal, hogy 
indokolt hiteligényeiket kielégíti, gazdasá

guk folytatásában, esetleges vállalkozásaik
ban és üzleti ügyeikben segíti és ezzel kap
csolatban takarékosságra ösztönzi őket.

Kiemeljük az alakulás azon célját, hogy 
a tagok hiteligényeit elégíti ki. Közismert 
dolog, hogy ma pénzhez, kölcsönhöz jutni 
vidéken a legnehezebb, olykor lehetetlen 
és ha sikerül is, akkor rendszerint a tőzsdé
hez alkalmazkodó heti kamatfizetés mellett. 
Iparos, legitim kereskedő ezt a kölcsönt 
üzletében nem használhatja, de ha mégis 
kénytelen igénybe venni, úgy vagy egész 
hasznát kamatokra adja, vagy pedig kény
telen áiuját drágítani oly mértékben, hogy 
ezzel versenyképességét veszti el

A romló korona folytán teljesen meg
szűnt az áruhitel. Nincs az a gyár, az a 
nagykereskedő, aki hitelbe adna, árut iparos
nak, kereskedőnek bármily biztos is lenne 
egyébként követelése, ezzel szemben ugyan
csak a romló korona folytán előálló áremel
kedések mindig újabb és nagyobb tőkebe
fektetést igényeinek. Ha tehát azt akarjuk, 
hogy iparunknak és kereskedelmünknek 
tőkeszegény része a rohanó konjunkturás 
idők zivatarában el ne pusztuljon, feltétlenül 
szükségünk van oly intézményre, amely a 
kisembereket anyagilag segíti, hogy üzletei
ket a mai nehéz időkben is fcntarihassák.

Az Országos Központi Hitelszövetke
zetet az 1898 : XXIII. t.-c. hívta életre, mű
ködését újból szabályozta a törvényhozás 
az 1920 : XXX. t -c. rendelkezéseivel. Azóta 
ez az intézet és fiókjai minden időben meg
feleltek céljuknak, a konjunkturális üzleteket 
nem vették fel működési körükbe, hanem 
tisztán csak a tagok pénzügyleteivel fog
lalkoznak.

Működésükre jellemző, hogy még ma 
is évi 40 -45" o-os kamatra adnak kölcsönt, 
ami számítva azt, hogy ma Mohácson heti 
négy, azaz évi 208 ü-on aiul pénzt nem 
lehet kapni, a lehető legolcsóbb, legelő
nyösebb.

A szervezés munkálatait Heiness Ele
mér ügyvéd, ny. kir. járásbiró végzi, de si
került megnyerni az ügynek Márton János 
ipartestületi jegyzőt is és már eddig is több 
miiiiós üzietrész jegyzések vannak. A szer
vezők célja, hogy a szövetkezet kisembe
rekből — iparosok, kereskedők — alakuljon 
és a vezetés is az ő kezükben maradjon. 
Miután a Szövetkezetét csak tag veheti 
igénybe, felhívjuk az iparosság és kereske
dők figyelmét az alakulásra, hogy minél 
többen jegyezzenek üzletrészeket.

Úgy értesültünk, hogy a legközelebbi 
napokban a Pécsi Iparosok Szövetségének 
elnöksége Mohácson a Szövetkezet érdeké
ben propaganda gyűlést tart. A pontos na
pot annak idején közölni fogjuk.

Teadéiután — primásverseny.
Az Iparoskor újévi teadélutánja vára

kozáson felüli sikerrel járt. A közönség zsú
folásig töltötte meg a termet úgy, hogy 
mozdulni is alig lehetett. Ez a nagy érdek
lődés részben az igen kedves szórakozást 
nyújtó teádé utánnak, de leginkább a két 
mohácsi cigányprímás: Bús Pali és Horváth 
Misi primásversenyének szólt. És akik el
jöttek, valóban művészi élvezetben része
sültek.

Az első teákkal már felgördült a füg
göny és Keinráth igazgató kijelentette, hogy 
a versenyt megkezdi Horváth Misi. Élénk 
tapsok között lépett a színpadra a «Koron»- 
kávéház cigányprímása. Jó megjelenésű, 
szép fiú, akit a közönség hölgytábora igen 
szívesen fogadott. Amikor befejezte a játé
kát, (Chopin: Mazurka) a közönség lelke
sen megtapsolta.

Rögtön utána jött Bús Pali. Megjele
nése teljesen elütött a másiktól Semmi 
primási póz, komolyan, szinte ünnepélyesen 
hajtja meg magát a tapsokra. Már az. első 
hangok (Repülj fecskéin . . .) szinte lenyű
gözi a közönséget, amely a legnagyobb 
csendben figyeli a játékot Szinte áhitatos 
a csend. Biztosan, könnyedén jár a vonó 
és az ujjak mesteri technikával futnak a he- 
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gedün. h szám végével olyan tomboló taps 
és éljenzés tör ki, amely a vetisenyt máris 
eldönti a két prímás közt. |

Azután felváltva még háromszor ját
szott mindkét prímás. Birs Pali további mű
sora: < Elvágtam az ujjam . . .», Mascagni: 
Cavalliere Rusticana ( Parasztbecsület»)-ből 
az Intermezzo., Csíkországi fenyvesekben .. 
Megállók a keresztutnál . . Gounod: Ave 
Maria . . ., Lehullott a rezgőnygrfa ... és 
Ne sirj, ne sírj Kossuth Lajos . . .

Ugyanezekből a zsűri kívánságára Hor
váth Misi is eljátszotta a Repülj fecském-ex. 
Megpróbálta még Bús Palit staccátoján utá
nozni. játszott cimbalmon és gordonkán.

A bíráló bizottság Bús Palinak adta 
át a győzelmet jelentó kokárdát.

A mi véleményünk szerint az úgyis 
gyenge összeállítású zsűri sem kellett volna, 
mert hiszen itt nem két hegedűművész ver
senyéről volt szó, hanem Mohács legjobb 
cigányprímása címéért versengtek', még pe
dig a píak'átok és a hírlapi nyiitterek tanú
sága szerint Horváth Misi kihívására.

Ezt eldönteni csak a közönségnek le
het. A közönség pedig igen hangosan adott 
véleményének kifejezést, amikor percekig 
tapsolta és ünnepelte Bús Palit hegedű
számai előtt és után.

Ezzel a verseny is el lett döntve.
Hogy azonban zeneileg is elbíráljuk 

a két prímást, egy Mohácson igen jó nevű 
és hírű úrhoz fordultunk véleményért, aki 
a következőket mondta munkatársunknak:

«Bús Pali fölénye minden tekintet
ben kimagaslott. Meglátszott rajta, hogy 
régi muzsikus, aki már nagy gyakorlatot 
szerzett. Fővárosi működése alatt kiváló 
muzsikusokat volt alkalma hallani, akiknek 
játékából leszűrte azt, ami szép. Imponálóan 
szolid játéka van. 1 udatában van annak, 
hogy cigányos pózok nélkül is meghódítja 
játékával a publikumot és annak bírálatára 
bízta magát. Úgy tudom, hogy Bús Pali jó 
kottista is, ami ritkaság a cigányzenészek
nél. A Cavalliere Rusticana tntermezzoja, 
Gounod: Ave Maria-ja és a Lehullott a 
rezgőnyárfa . . . kiváló művészettel volt el
játszva. Nagyon szép kéztartása van. Biztos 
intonaiás minden fekvésben, lágy, alig észre
vehető vonókezelés. Igazi kifejlett teknikáju 
játéka van, űveghangjai lágyak, tiszták. Él
vezetes volt a staccatoja is, mert komolyan, 
művészettel fogta fel. A vonóval takaréko
san bánik. Nagyon szép volt a kishegedü- 
játék. Szinte csodálatosan tiszta hangok ke
rültek ki abból a kis hegedűből. Általában 
játéka csupa élet.

Ezzel szemben 1 lorváth Misi zenei 
tehetségével és tudásával minden mozdu
latában, fellépésében nagyon is primásko- 
dott. Teknikája kiforratlan, mert gyakorlata 
messze alul marad Bús Palitól. Ujj gyakor
lata nem elég fejlett, nehezebb részeknél 
csúsztatással kereste meg a hangot, mig 
Bús Pali mindent biztos kézzel fogott. Utó
hangjai nyersek, csiszolatlanok, sőt néhol 
hamisak is voltak. ,

Nagyon rossz hatással volt, hogy a 
színpadon hangolt. Ezt már előbb bl kellett 
volna végezni. Mentségére szolgál ugyan, 
hogy a hegedűje nem volt jó s nem tar
totta meg a hangot. Látszott rajta, hogy 
mindenáron győzni akar és megpróbálko
zott a cimbalommal és gordonkával, sőt 
még bőgőzni is akart. Pedig itt egyéni, 
«cigányprimás • versenyről volt szó. A fenti 
hibák — Horváth Misi megnyugtatására 
mondom — csak Bús Pali mellett tűntek 
fel. Egyébként mindenesetre tehetséges em
ber, aki idővel elsőrangú prímás lesz.*

A teadélutánról is megemlékezve fel 
kell jegyeznünk az iparosasszonyok és leá
nyok zamatos teáját, finom süteményeit és 
figyelmes gondosságát, amellyel elérték, 
hogy a zsúfolt teremben mindenki kelle
mesen és jól érezte magát. Ha a teadélutá
nokat ők nem unják meg munkával, a kö
zönség a részvételben igen kitartó lesz, 
mert mindenki csak a legnagyobb dicséret 
hangján emlékezik meg az ott töltött időről.

HÍREK.
— Az uj plébános. Jól értesült helyről 

közük, hogy a megyéspüspök mohácsi 
plébánossá r/r. /rrp János himesházi apát
plébánost nevezte ki. Gratulálunk!

— Kézfogó. Dr. Margitai Valér buda
pesti kir. ítélőtáblái biró és felesége, szül. 
U ilfingcr Melanic leányát Lenkét eljegyezte 
dr. Ruttner László, a Magyar Őstermelő r.-t. 
igazgatósági titkára, Ruttner Kálmán min. 
osztálytanácsos és kolgyóri és szentgyörgy- 
völgyi Császár Ilonka fia Budapesten.

— Kinevezések. A Mohács—Pécsi 
Vasútnál Gundrum Sziegfried helyettes igaz
gatót címzetes igazgatóvá. Kossutány Gvu’a, 
Pichlcr Karoly dr.-t cs Jónás Géza dr. fő
felügyelőket helyettes igazgatókká nevezték 
ki. Kovács Ödön iiszögi állomásfőnök fő 
felügyelővé lépett elő.

-- Jótékonyság. Bizony János, Gerin- 
ger Konrád és Milasin Gyula mohácsi 
gyapjufonók szép példáját szolgáltatták a 
szegények iránti nemeslelküségiiknek: fejen- 
kint 1 — 1 kgr. gyapjufonalat — a mi ma 
nagy érték — adtak a Szt. Ferencrend lll-ad 
rendjének, mely lelkes, istenfélő rend ebből 
a gyapjufonál anyagból meleg ruhadarabo
kat kötött szegény gyermekek részére a ka
rácsonyi ünnepekre. Á nemes tett önmagát 
dicséri és úgy a jólelkü adakozók, mint a 
lll-ad rend tagjainak istenáldást fog biz
tosítani.

Szép Lajos a Karácsony alkalmából 
6 pár harisnyát adományozott a Szociális 
Misszió Társulatnak szegény gyermekek fel
segélyezésére.

A mohácsi három gyógyszerész példát- 
adó bőkezűséggel rótta le jótékonysági adó
ját az újév alkalmából: közösen 30 ezer í 
koronát adtak a Szociális Misszió Társulat
nak, 30 ezer koronát a németországi insé- 

í gesek javára és fejenkint 30— 30 ezer koro
nát a Magyarországi Gyógyszerészek Nvug- 
dijegyesületének. Bravó ■

A szegényház gondnokoltjai részére 
a karácsonyi ünnepek alkalmából a követ
kezők adakoz ak: Lacher Jánosáé 25.000 K, 
N. N. savanyu káposztát, 4 kgr. lisztet és 

i 3 kgr. zsírt, Weintrautné 1 kenyeret és 1 
kgr. zsírt, Faragóné 2 kenyeret, N. N. 5 
kgr. lisztet. A községi elöljáróság ez u on 
is köszönetét mond a neniesszivü adakozók
nak adómányaikért.■/

A Mohácsi bokacok Magyar Olvasóköre 
: dalárdája dr. Prakatur Tamas v. kormány- 
I biztost névnapja alkalmával szép szerenáddal 

köszöntődé tel. Dr. Prakatur Tamas köszö
neté jeléül 25 000 koronát adott a kör javára. 
— Pollák Róbert az állami po’gari iskola 
Petőfi Önképzőköre javára 10 000 K t adott, i 
Az iskola igazgatósaga ezu-on is köszönetét 
fejezi ki.

— A n ohácsi Múzeumnak. Beck Ká
roly németbólyi lakos kiadóhivatalunk u jan 
1 bélyegzőt (találtatott egy összelőtt román 
faluban Gro-estiben) 4 drb háborús plaket
tel, 2 drb török érmet, 1 drb amerikai pénzt, 
3 drb mohácsi vész után vert ezüst pénzt 
és 1 drb albán pénzt küldött, küldeményt 
rendeltetési helyére juttattuk — dr. Mar
gitai Lajos, Schmidt Lajos, Miskolczy Sán
cot’ es Sziebert Ferenc 25—25 ezer koroná
val az örökös — es Ivsovics Ferenc, Varga 
fajos 10-10 ezer koroval az alapitó tagok 
sorába leptek.

— Á Szociális Missziószövetség mai 
táncestélye iránt óriási az érdeklődés. Az 
estély anyagi sikere mar biztosítva van, jó
tékonyságban fáradhatalan úrasszonyok majd
nem az összes jegyeket elhelyezvén, az er
kölcsi siker is elmaradhatatlan, mert a nagy 
gonddal összeállított műsor minden száma 
és szerepe jó kezekbe van elhelyezve. Je
gyekre még igényt tartók sajat érdekük 
ben forduljanak ifj. Schmidt Karolyne úr
asszonyhoz.

— A lánycsóki iskola. A lánycsóki 
iskolás gyermekek karácsony este és Szil 
veszter napjan az ,.Isten kardja" c szin- 

1 darabot adtak precíz és a mükedvelőseget i

messze túlhaladó előadásban. Vértes és Nagel 
tanító urak, kik a népmüvelődés terén annyit 
faradnak, a községnek ezzel is nagy örömöt 
és élvezete szereztek. A bevétellel az iskola 
színpadja, padok, felszerelés ki vannak fizetve. 
A színpad fölállítása a darab rendezése körül 
sokat faradtak Intiecz János, Deutsch József 
és Sebest) én urak. A színfalak festésénél 
Barany ai József szívesen es önzetlenül segéd
kezett. Solti Jakab földbirtokos százezer ko
ronát ajándékozott az c'őadas céljára.

Közgyűlések. A - Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre január 13-án (határozathoza
talra való képtelenség esetén január 20 án) 
délután fél 3 órakor, — a «Mohácsi Ált. 
Ipartestület* január 20-án (határozathoza
talra való képtelenség esetén január 27-én) 
délután tartja mindenik a saját helyiségében 
évi rendesközgyűlését.

— A Magyar Gazdák Olvasóköre 
műit vas írnap a népművelési előadás után 
Schmidt Lajos elnökié e alatt értekezletet 
tartott, melynek során az egyesületnek uj 
lakosban elhelyezkedését tárgyaltak. Hallo
más szerint Schmidt Lajos elnök egyesületi 
ház vételére is tett ajánlatot, sőt ezt konkrét 
formában egy alkalmas haznak megjelölésé
vel tette. A tagoknál jó halast tett az indít
vány s Tmerve elnöküknek akadály t nem 
ismerő energiáját, vérmes reményé' kel néz
nek a fejlemények elé.

A Rottmiiier-féle tánciskola az Ipa
rosok Olvasóköre tánctermében f. é. január 
hó 8 án (kedden) megkezdődik. Gyermek
kurzus fel 5-től 6 ig, felnőttek este tél 8 tói 
fél 10 ig. Beiratkozás és bővebb felvilágosítás 
mindenkor az Iparosok Olvasókörében. La
kás a városi bérházban.

— Tud-e róla a rendőrség? A vá
rosi tm az a bír volt a héten elterjedve, hog\T 
Pablllits Pajó a pécsi szerb konzul kíséreté
ben napokig Mohácson tartózkodott Pabulits 
Fájó neve a sötét emlekü megszállás idejű
ből ismeretes előttünk, a mikor a Mohács 
szülötte, a volt magyar álluni tisztviselő nem 
á’allotta szolgalmait a megszálló hatalomnak 
felajánlani s annak hatalmat magyar honfi
társai letörésére használni fel. Emlékezetes 
az Ipaiusok Oivasókörebeni szereplése, hol 
perfi i módon, hamis miniszteri megbízással 
nehéz czerdinaros fizetéssel miniszteii biz
tosnak nevezte ki magát s igen jól erezte 
magát ebben a balkáni miliőben, hol az 
Alma Mater belsejét soha nem latoit kis 
K u. K. tiizérkáplar máról holnapra fényes 
axenspanneres hadbíró-százados lett, mert 
hisz’ Szerbiában mindjárt azza lesz az em
ber, a miféle ruhát felvesz. Ma generális, 
holnap püspök, stb. — Váljon tud-e róla a 
rendőrség ?

— Ki akar Kansz-tag lenni? Föiké- 
retnek mindazok a helybenlakó köztisztviselők 
és közszolgalati alkalmazottak, illetve ezek 
özvegyei, kik a Közszolg ilati Alkalmazottak 
Nemzed Szövetsegebe (Kansz) mindeddig be 
nem Lptek, hogy tagokul kendő fölvételük 
és a tagsági törzslapok kitöltésé vegett a 
községház gazdasági jegyzői hivataliban 
nyolc napon l elül megjelenni szíveskedjenek.

— Nyaksált találtak. Vasárnap éjjel a 
Kardos Kálmán utcában selyem nyaksál ta
láltatott. Jogos tulajdonosa átveheti lapunk 
kiadóhivatalaban.

— Inasiskolában vasárnap tanítani 
nem szabad, ily értelmű rendelet erkezett 
a napokban Mohácsra, mit is iparosaink tá
jékoztatására szószerint ezennel közhírré te
szünk: „3990—1923. sz. A községi iparos- 
tanonc iskola tek. igazgatóságának Mohács. 
Az iparoktatasi kir. Főigazgatóság 1923-ik 
évi 944 sz. atiratara felhívom Címet, hogy’ 
a rajzoktatásnak vasárnapi napról hétköz
napra való helyezése iránt haladektal múl in
tézkedjék, mert a fennálló törvény és rende
leiek szerint vasárnapi iparostanonc iskolában 
tanítás nem tartható. Rendeletem végrehajtá
sáról jelentést varok Becs, 1923. évi decem
ber hó 7 en. Sándor kir. tanácsos, tan- 
fel i..yelő.“ A belv. rom. kath. elemi népis
kola épületében a tantermek csak csütörtöki 
napon üresek, igy vasarnap heiyett csütör-
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tökön d. e. 9-12-ig terjedő órákban lesz a 
rajztanitás. Egyebekben a tanítás rendje és 
tartalma marad úgy, mint volt: kc..d es peti
teken d. u. 4-6 óráig közismeret, ti—/ hit
tan ; csütörtökön d. e. 9 —12-ig rajz Habar 
a rendelet ellen mit sem tehetünk, vegre kell 
hajtanunk, mégis a helyi és környékbeli ipa
rosság ezzel ellentétes álláspontját és serei 
meit a kir. Főigazgatósággal tudatni fogjuk, 
amennyiben itt vidéken a tanoneviszonyok 
egészen eltérők a budapestiektő,.

— Kinevezés. Stenge Ferenc alispán a 
mohácsi vármegyei László közkórháznál 
nyugdíjazás folytán megüresedett gondnoki 
állásra Bognár Antalt, volt kér. munkás
biztosító pénztári számtisztet ne'.ezte ki 
ideiglenes minőségben.

— Hirlapárvcrés. A Mohácsi Iparosok 
Olvasókörében folyó hó 6-án délután 3 
órakor lesz a hirlapárverés megtartva.

— Tűz a városi bélházban. Újévkor 
reggel a városi bérház házmesternője a pad
lásra ment s rémülten látta, hogy nagy füst 
gomolyog. Rögtön átszaladt a tűzoltókhoz, 
akik csakhamar elfojtották a csirájában levő 
tüzet. A tűz valószínűleg az előző nap ott 
járt szerelő munkájánál következett. Ugyanis 
a nagy hideg miatt a vízvezeték befagyott 
és előző nap a szerelő benzinlámpájával 
dolgozott a padláson, amelytől a csöveket 
boritó fürészpor foghatott tüzet, ami csak 
lassan harapódzott tovább. Szerencse, hogy 
a házmesterré a padláson járt! reggel, mert 
akkor már az egyik gerenda is tüzet fogott.

Káitya a tüzhaiálig Ezt a levelet 
kaptuk: Kedves Szerkesztő Ur.’ Eddig a 
sakkozók elmélyedéséről halottam mindig a 
rossz vicceket, hogy annyira elmélyednek a 
játékban, hogy a mcnykőcsapást sem veszik 
észre stb., stb. Most azonban egy kártyázó 
asztal társaságról hallottam sokkal rosszabb 
megtörtént esetet. I'1 egy kiskocsmában két 
mohácsi hentes két jóbarátjával és kártyáz- i 
nak. Nekifeszülve, életre halálra megy az ulti. | 
Elmélyedve csapkodjak az asztalt minden és ■ 
mindenki meghal szamunkra körülöttünk, i 
csak a kártya megy. Hogy hogy nem a kártya
asztal teritője tüzet fog. A tűz már lángok- j 
bán ég. Semmi. A kártyások kártyáznak, a . 
tűz ég. Végre is jószivü emberek a szomszéd 
asztaltól kénytelenek felrázni a kártyamámor- 
ból az urakat, mert nem akarták szivükre 
venni, hogy elégjenek és kártyával a kezük- I 
ben, ördögbibliával menjenek alvilági alkotó- ’ 
jukhoz Hiába csóválja Szerkesztő ur a tejét, | 
ez biz' megtölteni. Egy néni kártyázó.

— Köztisztviselők vasúti menetdij ked
vezménye. Január 1 tői a köztisztviselői uta
zási kedvezmény megváltozik. Az I. és II. 
oszt.-bán úgy a gyors, mint a személy
vonaton az alacsonyabb osztály felét fizetik ; 
a III. osztályban Mohácstól Nagynyárádig 
200 K, Mohácstól Németbólyig 500 K, Mo
hácstól Hercegszentmártonig 700 K és Mo
hácstól Villányig 1000 K. Ugyanezen ked
vezményben részesülnek a MPV. alkalma
zottjainak családtagjai, valamint nyugdíjasai 
és családtagjai a magyar menetkedvezmény
ben részes vasutakon piros színű igazolvá
nyaik alapján, valamint a nevezett egyez
ményben részes vasutak alkalmazottainak 
családtagjai, nyugdíjasok és azok család- 
tadjai piros színű igazolványaik alapján a 
MPV. vonalán.

Közalkalmazottak figyelmébe! Érte
sítem a mohácsi elosztóhely igényjogosult
jait (beleértve a MÁV. vasút nyugdíjasait is), 
hogy az idei kedvezményes szénjárandósá
guk Igazgatóságom 2921. IV. szén 1923. 
számú értesítése értelmében természetben 
hazai szénnel lesz kielégítve. Így tehát 
minden 5 métermázsa szénutalványra 10 
métermázsa és a 10 métermázsa szénutal
ványra 20 métermázsa hazai szén lesz ki 
osztva. A szén megérkezéséről s annak a 
sorrendbeni kiosztásáról annak idején érte
sítve lesznek. Mohács, 1924. január 2-án. 
Mezey József, az elosztóhely vezetője.

— A rokkantak ügyét is rendezték. 
Végre-valahára a rokkantak ügye is rendezve 
van — a népjóléti minisztériumban. Most 
már országszerte végzett pontos felülvizsgá
lás alapján készült kimerítő katalógusok álla
nak rendelkezésre, a melyben minden egyes 
igényjogosult benne van és az álrokkantakat, 
valamint a hasonló elemeket kiselejtezték. 
A gyökeres rendezés tulajdonképen az ille
tékek felemelésével történt meg és ma, a 
mikor egy 100 százalékos hadirokkant évi 
960.000 K-t kap a múlt évi 1600 K-val 
szemben, a helyzet kielégítőnek mondható.

— Posta-taviró és távbeszélő díj
szabás 1924. évi január 1-től. Levél a 
helyi forgalomban 20 gr ig 300 K, minden 
további 20 gr ért 250 K. levelezőlap 200 K, 
a belföldi távolsági forgalomban levél 20 gr-ig 
500 K, minden további 20 gr ért 250 K, leve
lezőlap 300 K. Ausztriába, Cseh-Szlovákiáta, 
Lengyelországba, Németországba, Olaszor
szágba és Romániába levél 20 gr ig 1000 K, 
minden további 20 gr ért 700 K, levelezőlap 
300 K. Egyéb külföldre levél 20 gr-ig 1400 K, 
minden további 20 gr ért 700 K, levelezőlap 
800 K. Hatóságok, hivatalok áltai a belföldre 
feladott hivatalos levelek : a he yi forgalom
ban 100 gr-ként 300 K, a távolsági forga
lomban 10€> gr ként 500 K A ánlási díj bel
földi helyi forgalomban 3< >o K, belföldi távol
sági forgalomban 50Q K, külföldre 1400 K. 
Njomtatváiy: belföldre lOgrig 50 K, ezen 
felül 50 gr-ig 100 K, minden további oOgr-ert 
100 K, külföldre 50 gr-ért 300 K. Posta
utalvány dija a belföldi forgalomban 100 000 
K ig 1000 K, 250.000 K ig 2000 K, 500 000 
K ig 4C00 K, ezenfelül minden 500.000 K, 
vagy töredéke után még 2000 K Távirda 
díjszabás: a belföldi forgalomban egy szó 
dija 150 K, táviratonkint a legkisebb díj 
1200 K. Vasárnap és Szent István király 
napján a belföldi forgalomban csak sürgős 
táviratok adhatók fel, melyek után három
szoros díj fizetendő. Távbeszélő díjszabás: 
helyi beszélgetésért 400 K, nem sürgős beszél
getés távolsági forgalomban I. díjövben 
2500 K, II. díjövben 3500 K, III. díjövben 
4500 K, a jV. díjövben 5500 K, V. díjövben 
6500 K, a VI és VII. díjövben 7000 K. 
Vasárnap és Szent István király napján 
háromszoros dij fizetendő Előfizetési díj egy 
főállomás után havi 36000 K, egy főállomás 
egy melléi-állomással havi 6000Ő K, kilo 
metrikus díj 100 méter után havi 600 K. 
Belépési dij egv főállomás után 700.000 K, 
egy mellékállomás után 3.50.000 K, aki a 
tarifaemelés alkalmából távbeszélő állomását 
felmondani kívánja és a felmondást f. évi 
január lóig a postahivatalnak Írásban be 
jelenti f. évi január 15 ig még a régi elő
fizetési dijat fizeti. Az uj díjszabást teljesen 
felölelő „Tarifa11 a főposta feladási osztályá
nál kapható.

Ez aztán operáció. Varga János 
cscpregi legény tévedésből marólúgot ivott. 
Beszállították a soproni közkórházba, hol 
dr. Király sebészfőorvos megoperálta A sze
rencsétlen legény, kinek a marólúg teljesen 
összeégette a nyelőszervezetét, úgy hogy 
inni enni teljesen képtelen volt, a biztos halai 
előtt állt. Dr. Király először csövön át táp
lálta betegét, majd kivágott a hasüregből egy 
darab belet, azt hozzáforrasztotta alul a 
gyomorszájhoz, aztan a mellbőr alatt felve
zette a torkáig és ott hozzáforrasztotta a 
garathoz. Az uj nyelőcső pompásan működik, 
a legény jó étvággyal eszik, csakhogy látni 
lehet hogyan csúszik le az étel a bőr alatt 
a gyomorba. Varga János nem győz hálál
kodni a soproni kórház kitűnő orvosának.

— Szegény tatári Köln mellett egy 
kis faluban egy 68 éves paraszt feleségül 
vett egy 22 eves leányt. A paraszt első há
zasságából származó fia, aki 4.5 éves, bele
szeretett az apjanak az anyósaba, aki csak 
40 esztendős szemrevaló fehércseléd és fele 
ségül is vette mostoha anyjának az anyját, 
vagyis az apjanak az anyósat, jobban mondva 
a sajat nagyanyját. Az asszony ékként a 
parasztnak menye é? egyúttal anyósa is lett. 
Esztendő múlva a fiatal asszonynak kislánya 

, született, ki ekként sógórnője lett a saját 
nagyanyjának, viszont nagynénje a saját báty- 

! jónak Kölni jelentés szerint a fiú házánál is 
| családi örömök előtt állnak Hát az mi lesz ?

— Nem bolondgomba. Borsodszentiván- 
; bán Orosz Sándor ottani gőzmalomtulajdonos 

a Nyírségen a mezőt járva egy gecérke- 
gombára akadt. A gomba tányérjának át- 

I mérője nem kevesebb mint 1 méter és 20 cm. 
volt, szárának vastagsága pedig meghaladta 
a negyed métert, súlyra több mint 17 kilót 

I nyomott Húsa a legfrissebb volt és feltálalás 
' után 12 en laktak jól belőle. Mohácson, ahol 
. legutóbb csekély 5000 korona volt a gomba 

ára olyan kisebb féle alvégi ház ára kikerült 
volna egv gomba árából.

— Viszik a bort Ausztriába. A bor-
I üzlet a különböző termelőhelyeken megélén

kült s a magyar cs osztrák kormányok kö-
1 zött folytatott tárgyalások olyan megegye

zésre vezetlek, melyek alapján a magyar 13 
fokos borok éppen úgy mint az o’asz borok 
félvómdijtétel mellett vihetők be. A kedvező 
megegyezés folytán osztrák részrő. máris 
vásárolták magasabb fokú magyar borokat. 
Belföldi fogyasztásra homoki borokért (11 
fokos) hektoliterenként 60 — 100 ezer koro
nát fizetnek. A 13 fokon felüli borok az 
édeskés tételek és finomabb minőségűek 
j 20—140 ezer koronáért kerültek eladásra 
Móron a 13 fokos áiu hektoliterenként 180 — 
240 ezer koronába kerül, Badacsonyban még 
drágább.

A Mohácsi I. Katona Hadastyán Egylet 
gyűjtése saját tagjai közt az árvagyermekek karácsony
fájára Győrfty Kálmán, Michelfelder János, Kovácso- 
vics Mátyás, Szitár János, Pucb Mátyás és Vlasics Be
nedek 1 — 1 pár cipót, Szép Lajos 6 pár harisnyát, 
Schncidcr Sebestyén 10 kg. lisztet, Adamovics István, 
Bclvaracz Mihály cs Tadics István 5—5 kg. burgonyát, 
Petre Pcter 1 kg. burgonyát, Bubreg István 2 liter ba
bot. Pénzt adományoztak : Darázsi Bertalan 1000') K-t, 
Scháfter Antal. Vészeli Péter, Kovácsovics Mátyás, l.a- 
her János, Szoól Jakab, Vukovics József, Tadics Mihály 
és Schulteisz József 5000—5000 K-t, Petkó Ferenc, Ho- 
licska Jenő cs Zeitvogel Ferenc 3000—-8000 K-t, Hubai 
József 2500 K-t, Leovics Péter, Szieberth Ferenc, Misz- 
lang János, Diirr Gyula, Javornich Miklós, Nagy Ferenc, 
Lan Gusztáv, N. N., Lovász Péter, Paleszter József és 
Allenspachcr György 2000—2000 K-t, Vörös Antal, 

i Czopf János es Ornstein Dániel 1500 —1500 K-t, Már- 
! tón Károly, Rapp Antal, Baumann János, Petre György, 
■ Bachrach Győző, Ver.cz Károly, Jakab Gy-rgy, Belva- 
' racz János, Vlasics Benedek, Balázs István, Schreie:

K roly, S uller Mihi y. ■Gcringer rá N ;tuw hil 
: Károly, Fűhrer Lambcrt, Gcringer István, \'öő András, 
i Schopper József, Márton Lajos, Kolier Rezső, Hamber-
• ger István, Nikolausz József, Ilermann György, Szeidl 
I János, Háhn János, Vörös Sándor, Árpás Lajos, Kesz- 
I ler Mátyás, Kulacs Gáspár, Láng Aladár cs N. N.

1000—1000 K-t, Adamovics István, Belvaracz Mihály, 
I Benzenleitner Péter és Uhl József 500 — 500 K-t és Re- 
| hérics János 300 K-t. — A szives adományokért hálás 
i köszönetét mond az elnökség.

— Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1923 december 28 tői 1921 január 4-ig.

• Születések: Pecsét György, Losonczky Ju- 
[ liánná, Halász Kiara Éva, Pánity Károly, 
i Bogdán Emilia. Házasságkötés: nem volt.

Halálozások : Staub Vencel 3 l éves holtnak 
: nyilvánított, Harczi Ferenc 42 eves, Zombori 

István 46 éves, Muzsnai Sándor 2 éves, 
Horvát .vii' iá 1 y 85 cvés.__________________

KÜLÖNFÉLÉK.
Kikor az erkölcsi felfogás sántít. 

Két bankbizományos megy az utcán s élénk, 
szeles taglejtésekkel tárgyalják a mai börze
eseményeket Egy gyógyszertár sarkán Útju
kat állja egy rongyos asszonyszemély, akin 
nagyon meglátszik a nélkülözés.

— Nagyságos uraim! Megáldja az Is
ten önöket, 200 koronám hiányzik, hogy ezt 
a recipét megcsináltathassam beteg gyerme
kemnek — s ezzel a recipét tartó jobb ke
zével a bal karján lihegő beteg gyermekre 
mutat

Goldberger kiveszi szó nélkül a tárcá
ját s odaad a szegény asszonynak egy ez
res bankót:

Itt van ... a többit hozza vissza ... 
s azzal tovább folyik a diskurzus a koszt
kamatról, külföldi kölcsönről cs a contremin- 
ről. A harmadik utcában eléri őket a szegény 
asszony s hozza vissza a 800 koronát. Gold- 
oerger e.őkelő nonchalance-al teszi bele finom 
bőrtárcájába, de az asszony ismét megszólal;
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— Köszönöm, hálásán köszönöm nagy
ságos uram, önnek megértő, nemes szive 
van, az bátorít tel, hogy még egy kéréssel 
zaklassam- Ma még nem volt egy falat a 
szambán, egy darab kenyérre könyörgöm 
adjon még 200 koronát . . .

Goldberger a nélkül, hogy csak félbe 
is szakítaná szakszerű tárgyalását a Merkur- 
bank papírok rohamos áremelkedéséről, — 
is'.iét előveszi tárcáját, kivesz 200 koronát s 
o :.'ilt se fordulva odanyujtja a szegény asz- 
s >nynak, egy könnyed kézlegyintéssel je
le \e. hogy nem reflektál a hálálkodó ára- 
dozásaira.

Blitz, a sétapartner kis váltatva meg
szólal :

Te Goldberger I Nem vagy te egy 
kissé túlságosan humán? Te egy félórán 
bel .1 400 koronát adtál egy ismeretlen, ron
gyos goj asszonynak.

Nem vesztek rajt, — mondja Gold 
öcrger negédesen félreforditva a fejét és be
hunyva a szemeit — végtére is félórán belül 
kétszer cselekedtem jót és — elsütöttem egy 
hamis ezresemet.

♦

Az egész világ svindli. Bandika 
betöltötte a 6 étet. Beíratták es ma jön 
h za először az iskolából.

No drágám 1 Hát hogy tetszett az 
iskolában? Mit tanultatok?

Hagyj fel vele anyika! Az egész 
v: ig svindli 1 Kiírják, hogy I-ső osztály, az- 
•í. mind csupa fapadok vannak benne.

Szerkesztő üzenetei.
.MoI!ícs- A versenyen lapunkat Ripink 

rím T-Ki^,nek refera^a)ai lapunk inas helyén 
tataija. Többet ne kívánjon tőlünk, mert mi a bé- 
H*se?,eus keressük. Ötletnek nem rósz, hogy
Horváth Misi felvette a Bús előnevet és az aratott 
nagy erkölcsi siker is kárpótlást nyújt a «nyerstég- 
lagyaros*-sal való apostrofálásért önnek, tehát most 
mar nyugodjon meg és istápolja ön is a társadalmi 
összhangot, ki a zenei összhangnak oly nag\ 
mestere. J

l.aptulaldonos és kiadó ; 
FRIÜklCti ŐSZ KA R.

N Y I LTT É R.
t.At e rovatban foglaltakért nem válla! felelőssege', a 

szerkesztőség.)

Felhivats.
„DDNA“ szállítási vállalat 
közli t. üzletkörével, hogy 

Fleischer fóihály úr
f. év januar 3-án a cégtől elbocsájtatott, 
ennélfogva a cég neveben sem incassora, 
sem üzlet kötésre nem jogosult 
ELADÓ.’ 

s?ölö, ugyanott 847 Q-öl ióherés 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Irodai munkában
jártas leány azonnal felvetetik

Molnár Lajos cégnél
Mohácson.

Géplakatos tanoncokat
magas fizetéssel felvesz

VAKfrA f/r/H/!J(ír-

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZSUZSITS hírlapirodája utján fizeti 
elő. Előfizetések felvétele az ös-zes 
budapesti és pécsi lapokra. Hirdetéseket 
Pesti Hírlap, Dunántúl, Pécsi Est, Iparosok 
Lapja és Mohácsi Hírlap részére közvetít

Közgazdasági hírszolgálat!
Az összes bel- és külföldi áru- és érték
tőzsdék hivatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsékelt díjazás mellett 
a legjutányosabban szolgáltat a Magyar 
Távirati Iroda közgazdasági kirendeltsége. 

Telefon: 133.

Egy könnyű

SZANDOLIN
eladó- — Cim a kiadóhivatalban.

A vád. Símé Züszt vádolták, hogy 
a donnát evett s ő védekezett:

— En ? Szalonnát ettem ? Tegnap ? 
H sz‘ először is tegnap szombat volt! Hát 
ehetik egy zsidó szalonnát szombaton ? Má
sodszor, en különösen nem ehettem szalon
nát, mert mindenki tudja, hogy mennyire 
megtartom a vallásomat. Harmadszor pedig 
az a szalonna, amit megettem oly kicsi volt, 

• igazán nem érdemes róla beszórni . . .

Aprított príma tűzifa 
„DUNA“-szállitási vállalatnál 

_ _ _ _ _ _ házhoz szállilva kapható.

E' I '1 dÁ 1 Pabsandtír ebédlő szekrény,
MlilHI j palysander könyvszekrény, 1 

asztal. 1 kézitai agásu kisasztal 2 székkel. 
1 pár uj magasszáru nöicipö, használt, férfi 

cipók, 1 kerti pihenő szék.
ftntalffy Zsírosa László jegyző,
II Lajos-utca, Púspök-kastely. Klug-fele lakás.

sernavölgyi 
szénsavval telitett forrásviz 
az országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztal' 
és borviz. Hathatós szomjcsiliapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. - 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajasne Mohács.

Forgalmi kimutatás 
könyv napi bevételről 
:: kapható ::

FRIDRICH OSZKA
könyvkereskedésében mohács, Kardos Kálmán-u.
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Magyar és nemet nyelvben, jépirásban 
jártas 2 iroda kisasszony 
kerestetik. írásbeli ajánlatok fényképpel 

in'ezendök

Herceg Monítnnovo Uradalomhoz
Németbóly.

Tűzifa eladó.
2 öl diófa, 2 ól nyarfa eladó

Kovács Lukács
Bakáts-utca 223 sz.

Egy teljesen modern 

hálószoba bútort, 
egyéb bútordarabokat. házi berendezési tár 
gyakat KNOPFLER BERTALAN Pálya-utca 296. 
sz. raktárában egy ügy telein megbízásából 
önkéntes árverésen 1924 évi január hó 8-án 
kedden délután 2 urakor eladom. Az árverésre 
kerülő tárgyak tenti raktárban megtekinthetők.

Az árverési feltételek nálam megtud 
hatók

Dr. Schw irtz Béla
mohácsi ügyvéd.

Lm U á *<• * cr;
kleierel íern lakásomat, hol disznótartás. 2 
szoba. 1 konyha és fáskamara van, teljesen 

magányos kis ház. egy nagyobb lukasért. 
Bővebbet

a kiadóhivatalban.

Szép öntöttvas SlEIDLr'ER 
kályha olcsón elaíé

VáilGA gépgyárban.

8aii’gŐMkn eh|dó
2 szoba es 2 konyhaberendezés, több 
háztartási cikkel. Ugyanott 312 öl príma 
kemény gömb tűzifa eladó. Cím a

ZSUZSIT S tőzsde.

J •* TV

Mező-utcában

egy családi ház
szabad kézből eladó. Bővebbet

PAZAUftEK fömMnárgiál
Árok-utca 142. szám.

Eladó 25 kgr. házizsir
Cím a kiadóhivatalban.

EI u <1 ó
egy Eszternázy és egy 
fajdán kocsi.
hű LSCSK A JEHÖ 
kocsifényezo es kárpitos.

Száraz kemény tűzifa kapható
HUTH fakereskedőnél.

r«II
1
•siIIsIk

Épület és géplakatos munkát, 
ablak és ajtó vasalást, uj kutak felállí
tását és javítását, vízvezeték, fürdőszoba, 
öblítő készülék, reservoar készítését és 
szerelését, villany berendezést az Elektro
technikai egyesület szabványai szerint 
vállalok. Javítok minden mezőgazda

sági gépet.
tuy tanoncot felveszek.

RUBINT JÓZSEF 
épölet és géplakatos 

Mohács. II. Lajos utca (saját ház).

Ugyanitt egy HcJfer és Schrantz 4 HP. 
maganjáró garnitúra fele része, valamint 
egy 900 mm-cs Hoffer garnitúra eladó.

r
1 1

I

HIBDETSÉNY
A nagyérdemű közönség szives tudomására 

adom, hogy a II. Lajos utca 86. sz. alatt (Kis féle 
szikvizgyárj 

fényező és kárpitos műhelyt 
nyitottam.

Elvállalok mindennemű kocsik és bútorok 
fényezését, úgyszintén mindennemű kárpitos munkák 
újonnan való készítését és javítását.

Kérem a nagyérdemű közönség szives párt
fogását. Tisztelettel

Führer Gyula
fényező és kárpitos.

1 pár teljesen uj, 1 pár keveset hasz
nált női magas 

fűzős cipő 
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban

’í <
asárnap délután i 

azaz január ho 6-án | 
csak BÁLINT gyógyszertár p

(♦'J—V. 3» V ? < * í».

k heten csak BÁI.fINT a 
gyógyszertár iari éjjeli szolgalatot !

Békebeli posztóból k«'- 
jókarhan lövő 

fekete télikabát 
rLuló. — Megtekinthető l»upp 

•János úri szabónál.
A»3M»'

i

i
♦*
a*
i 
t a A a aIa a

Cím a kiadóhivatalban V,

Jókarbaa lévé 
na^v lurÓ£'ép 

siijhajtásra eladó.

Gyógyáru, I Háztartási cikkek 1
Kötöszerek, Rum,
Gummi áru. Tea.
Állatgyógyászaticikkek. Gyógycognac,
Vegyszerek, Likőrök.
Fényképészeti cikkek, Padlólakk,
Illatszerek, Zománclakk.
Cosmetikai cikkek. Padlóviasz.

MELTZER EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 

MOHÁCS. Telefon 128.
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Bezerédy István
mechanikus, fegyvermúves

Piaci árak: a szerdai hetipiacon
Búza .... 98 000 K
Zab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66000
Rozs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68000
Tengeri morzsolt uj 66000
Árpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65000
Bab .... 220.000
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Koszipénzt
mindenkori hetia

kamatlab mellett el
fogad és kihelyez.

Nem nosztriflkált hadi 
kölcsön kötvényt ma
gas árfolyamon vesz
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bank- és váltóiizlele--
Király-utca 201. 4
TELEFON SZÁM: 36.

Eredeti SINGER varrógépek le- 
rakata, kerékpárok, gramofonok 
eladása és javítása. Raktáron tart 
mindennemű varrógép, villanyfel
szerelési cikkeket, karbitot stb. 
legolcsóbb napi áron.

FRIDKICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


