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HIRDETMÉNY.
A rögtönbiraskodás kiterjesztése tárgyában.

Közhírre teszem, hogy a m. kir Igaz- 
ságügymimszler ur lövő evi január hó 4-ik 
napján Leit 475 1924 1 ,vi IV. szamti ren- 
delttevel, az 1922. evi XVII t-c. 6. §-ának 
rti dviktzí sthtz képest, az 1912. evi LXL1. 
t c 12. § anak 4 pontjában, ihetve az 1920. 
tv: XXXV11I t. c. 1 § aban es az 1921. evi 
XXIX. t e. 13 § anak első bekezdésében
nyert feihatalmazas alapj.m, a 9550 1915 I. 
M E. szán u rendelet 25 §-anak megfelelően, 
a m. kir Belügyminiszter uriai es a ni. kir 
Honvédelmi nimiszier úrral egyetértve — az 
1923. evi alig, ho 6. i apjan keit 30.004, 1923 

1. M. E S/ainu rende.et kiegészítésével 
az ebben emli en és ez idő szerint is rögtön- 
biráskodás alá eső lázadáson es gyújtoga
táson felül a

rögtön bíráskodást
az ország egesz terüie'en kiterjesztette a 
robbantószer, illetve mindennemű robbanó 
anyag (bomba, kézigránát, pokolgép, stb.) 
használásával elkövetett gyilkosságra és 
szándékos emberölésre, ideértve az ily gyil
kosság és szándékos emberölés kísérletét és 
az ily gyilkosság elkövetésére irányzott szö
vetséget is. Ehhez képest a rögtön iiaskodas 
kihirdetését ezekre a bűncselekményekre is 
elrendelte

Felhívom ennélfogva a lakosságot, hogy 
a fentebb említett bűncselekmények elköve- i 
tésetől is óvakodjék, mert a polgári büntető 
bíráskodás ala tartozó minden olyan egyen, 
aki a jelen hirdetmény közzététele után a

T A R C Z A.
A Szociális Misszió Szövetség 

táncestélye.
— A «.Mohác.*>i Hírlap, eredeti tnrcaia. —

Hogy szociális missziót tölt be ez az 
egyesület, azt tudtuk kele kezésének idő
pontja óta, hogy ezt a missziót csudás 
energiával, valósággal magasabb kegyelmek 
elejével tölti be, azt is tudtuk s nap nap 
után látjuk, de, hogy a kulturélet terén is 
magához ragadja a vezetést, azt nem gon
doltuk, pedig ez a tény minden egyes sze
repléseben fokozatos piogresszivitassal je

lentkezik meg.
Folyó hó 6-án «Táncestéiy» szerény 

cim alatt megtaitott műkedvelői előadása is 
olyan volt, mely soká-soka emlékezetében 
fog élni azoknak, a kik a szép művészetek 
iránt érzékkel s a Szociális Misszió Egye
sület céljai, törekvései iránt megértő szere
tettel viseltetnek.

Mar esti Sőia után mezgalnas lett az 
Iparosok Olvasókörének folyosója. Gyors 
iiptgcssel igyekvő a'akok siettek elfoglalni

pécsi kir. törvényszék területén ilyen bűn 
cselekményt elkövet, rögtönitélő eljárás alá 
kerül és halállal bűnhődik.

Pécs, 1924. evi január hó 7 ik napján.
Klie Lajos

a pécsi kir. törvényszék elnöke.

I A lllilKÁPiiléM.
A limit század nyolcvanas évei

ben szülte meg a modern legislació ezt 
a törvényspéciest, mely azóta, a világ- 
boldogitast nagyon kétes sikerrel és 
nagyon sokszor visszafelé sülve tölti be.

A gondolatot az az eset idézte 
emlékezetünkbe, hogy a múlt hetek
ben meddőnek bizonyult a helybeli 
kórhazgondnoki állásra országosan meg- 
hn delelt pályázat, mar hat meddőnek 
bizonyult oly értelemben, hogy a pá
lyázati hirdetmény feltételeinek és kar
dinális kihöimc’veinek* megfelelő pá
lyázó nem akadt.

A pályázati hirdetmény ugyanis 
a gondnoki állást a XI. fizetési osz
tályba osztja be. ellenben az 1883. 
évi I. t.-c. 17-ik §-ában megjelölt qua- 
lifikacionális igényekhez köti.

Mar előre latható volt, hogy ezek 
mellett a feltételek mellett az állásra 
az előírtakkal rendelkező pályázó je
lentkezni nem fog és bárhogy csodál
kozzék is a létszamapasztas B) listás 
igyekezetéből következtető közvéle
mény, az említett állásra pályázó a
a számozatlan helyeket s az volt a benyo
másunk, hogy jó lenne minden nyilvános 
előadást számozatlan helyek mellett ren
dezni, akkor talán kiküszöbölhető volna az 
a helyi rossz szokás, mely mindig félórás 
késedelemmel akar tüntetni előkelősége 
mellett.

A terembelépésnél rögtön igézőén ked
ves meglepetés bilincselte le a látogatót: 
a terem és színpad díszítése. Az estélyhez 
stílszerűen alkalmazkodó hófehér szalag
girlandok hálózták be a mennyezetet, me
lyekből hólapdához hasonló bolyhos kri- 
zanthemumok csüngtek a közönség felé. A 
szépérzékéről és kiváló műérzékéről közis
mert Varga Lajos már sok szépet produ
kált, de ilyen stílusosan kedves és meg- 
kapóan hatásos szépet még nem. A műsort 
a rendezőség által bizonyosan ismert és 
indokolt okokból megváltoztatták, a mi 
azonban sem az erkölcsi, sem az anyagi 
sikernek rovására nem esett.

Bevezetőül Kincs Istvánnak a -Rab- 
biiincs* cirnü 3 képben feldolgozott szín
darabját adtak elő csudaszépen begyakorolt 
műkedvelők

Nini! Nem álihatjuk a tilalmat, meg 
kell szegnünk azt, bármennyire tiltakozza
nak a missziós hölgyek a nevek említése 

| XI. fizetési osztály rangtalan, hangla- 
| lan, ruhátalan és falattalan nem állá

sára. - csak állapotára VIII. osztály, 
! érettségi és államvizsgával pályázó 

nem akadt, nem. — ebben a lehetet- 
I lenül szörnyű világban sem és ennek 
i egyedüli és kizárólagos oka a minősí

tési törvény.
Reges-régen, megírtuk, hogy a 

községi törvény applikál hatatlanságai 
■ után az első a minősítési törvény 

volna, mely a revíziót ordítva köve
teli, de nincs az a vaskalapos akarat
gyengeség, mely a parlamentnek ne
vezett törvénygyár konzervativizmusát 
meghaladná akkor, a mikor régi, el- 

| avult, a mai viszonyokba beilleszthe- 
tetlen, egyébként is hibás és korcs
szülött régi § ok megváltoztatásáról 

l van szó.
Tehát a mohácsi kis lazarétum 

I gondnoki állását beosztották a Xl-ik 
fizetési osztályba, (a kik ismerik az 
úgynevezett szamárlétrát, azok tudják, 
hogy hányadik fokozat ez) minősítést 
azonban követellek ezzel szemben 

! olyat, mely minden más pályán auto- 
matice visz a Vili—VII., sőt a Vl-ik 
fizetési osztályokba és az anyagi re- 
kompenzáció melleit ugyancsak auto- 
matice meghozza az erkölcsi benefi- 
ciumol is, a felügyelői, főfelügyelői, 
a tanácsosi, főtanácsosi rangokat és 
címeket, melyek szintén jelentenek va-
ellen, mentsen az bennünket, hogy csak 
elragadtatásunkban tesszük s a szegények
nek, árváknak jutó falat egy cseppet sem 
lesz keserűbb azért, mert megemlítjük ne
veit azoknak, a kik azt művészetükkel 
összehozták.

Kincs István darabjában a destruktív 
újságírást akarta korbácsolni s ezt elérte 
meseszövésével, jelenetezésével s hellyel- 
közzel a trivialitásig menő kiinéletlensé- 

i gével.
A művészi allűröktől zaklatott Kajáryné 

nehéz szeiepét Patonay Vilma játszotta elő- 
, kelő finomsággal és nagy gyakorlatot el

áruló biztossággal. Gyermekeit, Esztit és 
| Ilikét bájoá két gyermek: Prakatur Verácska 
■ és Varga Ilike személyesítették.

Rózsi és Lidi szobaleányok szerepét 
Pazaurek Böske és Kiss Maca töltötték be 
s érdemeikből mit sem von le, hogy pél
dául előbbinek szerepe nagyon hálás volt, 
de a kis Bözsike kreált is belőle olyan tűzről
pattant szobaleányt, hogy hivatásos színész
nőnek is becsületére vált volna. Hemrich 
Gizi (Varga Bódiné házmesternő), Benedek 
József (Bállá újságíró) szerepét bikerrel töl
tötték be. Az egyes laprova'okat képviselő 
Schreiber Dunci (vezércikk), *lá ner Lenke 
(tárca), Dobszay Vilma (napiiiir), Geringer 
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Janiit, mert ha maholnap éhen kell is 
gebedni. de más az, hogy mint ló- 
számtanácsos, vagy mint kórházi gond
nok gebed e meg. már pedig a mo
hácsi korházi gondnok, ha olyan szol
gálati kort ér is el, hogy Matuzsálemet 
uramöcsémnek szóilith itj t. marad kór
házi gondnok in aeternuni ámen.

No, de a mohácsi kórházgondnoki 
kis eset csak alkalom volt, hogy rá
térhessünk a qualifikacionális törvcnv 
lehetetlen rendelkezéseire.

Távol áll tőlünk, hogy az ameri
kai viszonyokat kívánjuk at. hol nem 
a diploma, hanem az egyéni qualitás 
érvénvesit. még kevesbbe a c^ak közel 
múltban megismert balkáni viszonyo
kat akarjuk dicsőíteni, a hol a volt 
kis osztrák-magyar tüzérkáplár márol- 
holnapra százados-hadbíró lett, a hol a 
mozidirektor jó volt tőszolga bírónak, 
mert hisz’ a ki a világot jelentő filmet 
tudja igazgatni, miéit re tudna egy 
járást igazgatni, a hol a nem is pro- 
curisla szalmát igééből a jogi szakte
kintély hírében állott vái negyei fő
jegyző lehetett; de törvényességé mel
lett sem tartjuk igazságos és méltá
nyosnak. hogy a kórházi gondnoki al
ias a minősítési törvén} 17. §-a alá 
essék, mig kii. telekkönyvvezető lehet 
valaki ugyanazon törvény . §-ában . 
előirt igényeknek megfelelő képesítés
sel. Az klen hatamögött sínylődő kis- 
bürgözdi j irásbirótói a törvény egye
temi képzettéget kivan. ámde államtit
kár és miniszter lehet valaki, ha az 
egyetemet a iibapaskomon járta is s 
közéleti érdemeket is csak úgy szei 
zett, hogy a mikor megalmozoit. su- 
bickolatlan csizmákkal állt a nagy- ; 
korcsmában a hordó tetejére s ordította i 
a rekedtségig a „Népszaváéból szűrt 
elveket és frázisokat. Hát miért van 
ez, hogy van ez? Annak a miniszter
nek és államtitkainak az allamügyek 
központi igazgatásában nincs ol\ fon
tos közszolgálati szerepe, mint a kis- 
bürgözdi járásbirónak az o tyukpürei- 
nél, vagy chabionos telekkönyvi ügyei
nél ? Hat attól a minisztertől, állam
titkártól nem követelhető meg annyi 
Ilonka (színház és irodalom), Becker Manci 
(művészet), Milasin Gizi (apróhirdetés), Szász 
ída és Vorisek Manci (virágárus leányok) 
úgy kifejezően sikerült alakításaik, mint ér
telmes és jól hangsúlyozott szövegkiejtéseik 
által tűntek ki.

A «Babavásár»-ban Miszlang Tériké 
konferánsza vezette be a kedvesen derűs 
jelenetet. Kovács Manci megkapóan kecses 
francia bébét alakított. Az a francia chanson, 
melyet színes kis hangján énekelt, kedve
sen csilingelt és általános tetszést aratott. 
Szekula Ilonka Pierett-je a műkedvelői szín
vonalon felülálló volt. Táncában nem Csak 
artisztikus ízlés, de iskolai gyakorlat is je
lentkezik meg. Kecses pirűettjei az Ő fino
man diszkrét mozdulataiban choreografiai 
ismereteiről bizonykodnak. Alkalmas part- 
!lere. vo'.1 Merkel Melica Pierót-ban Puppi 
Tónika is szép táncával szerzett becsületet 
a magyar palotásnak. Hajdú Bözsikének 
alantasa volt megkapó. Lenge inozdulatai- 
bo a Biedermayer-kor levendula illata áradt. 
A bohóc és az ócska baba is kitünően töl
töttek be szerepüket. Előbbinek groteszk 
tánca sok kacajt váltott ki. A közönség 
szűnni mm akaró tapsokban rótta le háláját.

A .Kínai influenza szerenád> zárta be 
a sikerült kedves estélyt. A komikus zenei 
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intellektualitás, annyi stilizált jogérzék 
és judicium. mint a kisbürgözdi iárás- 
bírótól ?

Szomorú és sajnálatos állapot ez. 
mely szellemileg és erkölcsileg üres 
alakok.it visz bele közjogi fogalmaikon 
is messze leiül álló méltó.-ágokba, 
hogy ott a szokatlan levegő ózonjától, 
politikai intrikák útvesztőiben megza
varodva. üres lelkűk erkölcsi iránytű
jére nem támaszkodhatva, szédüljenek 
bele lipótvárosi potentátok agent pro- 
voc iteurjeinek boudoárjaiba

Milyen groteszk jelenség, hogy 
ezzel szemben a mohácsi kis kőt ház
gondnoki állás a qualifikacionális tör
vény rendelkezése aia esik!

H I R E K.
- Halálozás. Wilfinger Pál dunagóz- 

hajc/ási felügyelő januar 6 án 74 éves ko
mban Budapesten ciháit. Holttestét Mohácsra 
szállították s f. hó 11-én délután helyeztek 
a családi sírboltban örök nyugalomra azzal 
az általános meleg részvéttel, inelv a jóem. 
lékü felügyelő iránti köztiszteletből fakadt.

A németbólvi uradalom Békás pusztá
ján herceg Montenuovó Nándor, sógora 
herceg Wallenstein Károly Oettingcn, neje 
Julianna hercegnő, szül. Montenuovó her
cegnő és leánya Draskovich comtess jelen
létében tartatott meg az ottani kápolna uj 
harang beszentelése. A szentelést és szent 
misét Hók József németbólvi plébános vé
gezte, a németbólyi dalárda vegyeskar 
közreműködése mellett. A két hercegnő
nek Leiszter Béláné és Swab Istvánná 
csokrot nyújtottak at a Dalárda nevében.

Ap-.t-plébáiio^utiknHK február hó
2 m lesz a beiktatása. A mise vncklesere 
a „löm kát!:. eg\haz: v<-g\cskar“-t kérték 
l«M. ú.,: ' I ar akt tagjait, szíveskedjenek 
lóén, (kedden) d u. port 5 órakor a polg. 
iskola tané ti termében a próbán megjelenni 
Brand Ede. karvezetó.

- inesedélutáii. Jövő vasárnap d. u.
3 ó:akor a gyermekek részére mcsedélután
lesz, amit érdekessé tesz a gyermekek közre- 
működése, mellyel a szegén} tanulók sorsán 
igyekeznek envhiteni. A mai nagy drágaság 
mellett sok szegviiv sem Írószert, sem köny
vet, de még a I- ^szükségesebb füzetet sem 
ve heti meg. X trntestüle*. a Kör igazgatója 
val < kai e bajon segíteni.

— Felnőttek oktatása. Szb.es tudo
más vc-gett közöljük . z érdeklődőkkel, hogy 
a népművelődési tanfolyam f hó 16 an este 
fel 8 órakor a nők részére tartandó előadá- 
kompozíció az exotikusan színes alakok aj
káról azonban már nem tűrte meg a fegyel
met. Frenetikus taps, harsogó <Hogy volt fi
ba olvadt ismételten bele a kórus és Fara
gónak azt domináló F-ig ledörmögö hatal
mas bassusa.

A közönség nagyszerű hangulatban 
oszlott ... át a másik terembe, hogy emitt 
átvegye Terpsichore az ő rózsaszín birodal
mát. A tombola éjfél után 3 órakor végző
dött, melyen sok nagyértékü nyeremény ta
lált szerencsés gazdát.

A talpalávalót Bús Pali szolgáltatta, 
ki e napon műit heti fényes győzelmének 
színhelyén ismét beigazolta, hogy Mohácson 
ő a legjobb cigányprímás.

A közönséget végtelenül hálás érzés 
töltötte el a Szociális Misszió Társulat és 
különösen ezen mulatság rendezősége, még- 
különösebben ennek elnöke: Schmidt La- 
josné úrasszony iránt, kinek kis kezeibe 
futottak össze a rendezés összes szálai s 
ki fáradságot nem ismerő szeretettel gon
dozta az ügyet, — hogy a mig két millió
val törli le a szegények könnyeit, addig ne
künk ezt a páratlanul kedves műélvezetet 
szerezte s elismerésünk lobogóját hajtjuk 
meg rendező-gárdája előtt is, mely vállvetve 
hatott közre az estély sikeritésében.

són Frank Mária tanítónő „A gondos házi
asszony kötelessége és teendői “-rői,1 akuszné 
Sípos Vilma tanítónő a területmértékek és 
azok alkalmazásáról lógnak értekezést tar- 

| tani, mig jin. 19 én, szombaton este fél 8 
órakor a férfiak részére tartandó előadáson 
Erős József ig.-tanitó a szám- és mértan kö
réből, Pichler József tanító „Élethivatás1* cí
men tartanak értekezést. j; j

Lakodalcm van a mi utcánk
ban . . . Tudvalevőleg a Wangel féle házat 
es birtokot meg v.; > árolt a 1 ad.inyi Ggörgy 

, volt szisze.’;: nagy vendéglős, ki magyarsága 
miatt volt kénytelen vagyona jó részének 
hátrahagyásával onnan menekülni s Mohá- 

. csőn, hol tanoncéveit töltötte, telepedett meg.
Gyermekük nem lévén, Ladányine nővérnek 
gyermekét: a szép Halvax Karolint adták 
nőül l’etrin György fiatal es nagv igy ekezető 
kereskedőhöz. A szép menyasszom kitűnő 
iskolát kapott a barom vármegyében híres 

I sza'-ácsnő és gazdaasszony : a Ladányi mama 
mellett, ki a testveri szeretet isko apáid íjat 
szolgáltatta, mikor nevelt gyér.n -kcne:< jövő
jéről is ativai szorgossággal gondoskodott. 
A házasságkötésnél tanuk voltak a menyasz- 
szony részéről: ifj Leinhaltz A ital birtokos 
Ráctöttősról es a vőlegény reszéro’: Rukóber 
Gyula szikvizgyáros Mohácsról Nyoszolyók 
voltak : Leinhaltz Kati, Leinhaltz Erzsi eladó) 
es Rittgasser Juliska, vőféttyek: Petiin Feri, 
ifj. Halvax i ajos és Halvax Gyula. — Az 
örömszülők: id. Halvax Lajos nyug deii- 
vasuti tisztviselő Nagykanizsáról es neje 
örömkönnyei kísérték a liatal párt az oltárhoz.

Az Iparoskör kÖyfyülse Ma. 
vasárnap, 13 an fel 3 órakor kezdődik. Mint
hogy ereje!, összetartását minden egyesület 
főleg azzal bizonyíthatja, hogy az évi köz
gyűlés jelenteset meghallgatja és a következő 
esztendőre az öntudat megnyilatkozásával 
bizalmat olyan vezetők felé irányúja, akik
ben minden szellemi es fizikai képesség meg 
van a közös ügy előbbi e vitelere. Ott kell 

. lenni mindenkinek, hogy ne nélkülünk, ha- 
; nem velünk történjek meg a val isztas. A 

közös akarasban egv sorban kell állni, ki 
kell ittam a társadalmi rákfenét, mely annyi 
bajt, annyi szenvedelyes jelenetet okoz. De 

| főleg a közgyűlés törődjön a már féktelenül 
tobzódó fiatalság erkölcsi magatartásával.

•— Talált tárgy. A Szociális Misszió 
Társulat balja után a Kör helyiségében egy 
ridikül találtatott. Igazolt tulajdonosa kiadó
hivatalunkban átveheti.

A Mohácsi Legelötársulaf 1924 ja
nuár 13-án, vasárna|) délután 2 órakor a 
községházán beszámoló és tisztújító köz
gyűlést tart, melyre az összes tagokat tisz
telettel meghívja a Vezetőség.

— Propaganda gyűlés az u; Hitel
szövetkezet érdekében. Lapunk múlt heti 
számában hirt adtunk arról, hogy a Mohácsi 
.pari és Gazdasági Hitelszövetkezet létesítése 
erdőkében Pécsről az Iparosszövetság kikül
döttei fognak lejönni propaganda gyűlést 
tartani. Mint értesülünk, a pécsiek ma, va
sárnap délelőtt érkéznek s a gyűlés az Ipa
rosok Olvasókörében d. e. 11 órakor lesz 
megtartva.

— Hajnalban. A Missziós Bálon mint 
éjfel utánra kiküldött tudósitónk jelenti, az 
esti gyönyörű programm kiegészítéséül az 
egyik pincér lépett fel és egy alkalmi verset 
szavalt el, mely körülbelül így szólt:

Aranybánya ez a Kör, 
Fogy bent a bor es a sör; 
Es türelmes a nepe, 
Nincs epeje, se lépe . . . 
Nem szól az soha vissza, 
A seprőt is megissza ; 
És fizet á la Brisztól, 
Józan marad a víztől 
Isten soka eltesse !
Milliót hoz egy este 
Katykaringós pipaszar . . . 
Nem soká tart, az a kár.

A közönséget felvillanyozták az ékes 
rigmusok, mert a bortól úgy sem tudott se- 

I hogy felmelegülni.

alakok.it
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— Tényleges és nyugdíjas közalkalma
zottak, katonai személyek valamint azok 
családtagjai arcképes igazolványainak 1924. 
évre leendő érvényesítése. Értesítjük a tiszt
viselői arcképes igazolvány kedvezményére 
igényjogosult összes tényleges és nyug
díjas közalkalmazottakat, hogy az arcképes 
igazolványok érvényesítését a mai nappal 
megkezdtük. Felkérjük az összes hivatalokat, 
hogy a létszámukba tartozó igényjogosultak 
és azok családtagjainak arcképes igazolvá
nyait szabályszerűen záradékolt kimutatás 
kíséretében s mielőbb, de okvetlen még 
január hó folyamán küldjék be hozzánk 
érvényesítés végett. A nyugdíjasok igazol
ványaik érvényesítését az eddig is szokásos 
módon kérelmezzék. Az arcképes igazol
ványok érvényesítési illetéke január 31-ig 
1000 korona azon túl valamint az igazol
vány elvesztése esetén 3000 korona Uj iga
zolványok kiállítási illetéke 2000 korona. 
Az illeték összege — mint eddig is — 
posta bélyegekben rovandó le. Közöljük 
továbbá, hogy az utazási kedvezmény folyó 
évi január hó l-ével lényegesen módosult, 
amennyiben ezentúl a közszolgálati tény
leges és nyugdíjas alkalmazottak, valamint 
családtagjaik a birtokukban levő vasúti arc 
képes igazolvány alapján tetszés szerinti 
kocsi osztályon számbeli korlátozás nélkül 
úgy a személy, mint a gyorsvonatokon 
alacsonyabb kocsiosztály u féljeggyel utaz
hatnak mihez képest a betét szelvények 
megszűntek. Az utazási kedvezmény január 
hó 31-ig az 1923. évre érvényesített arc
képes igazolványok alapján vehető igénybe 
azonban február 1-től már csakis az 1924. 
évre érvényesített igazolványokkal lehet 
utazni. Hangsúlyozni kívánjuk végül, hogy 
az igényjogosultság tekintetében nincs semmi 
változás s 1924. évben ugyanazoknak van 
utazási kedvezményre igényük, kik az 1923. 
évre megszabott feltételeknek megfelelnek. 
Pécs, 1924 jan. 3. Magyar királyi állam
vasutak Pécsi üzlet vezetősége.

A ,. Mohácsi Szigeti Népkor" ja
nuár 10 én Hajósovics Lajos vendéglőjében 
könyvtáralapja javara táncmulatságot rendez. 
Belépődíj személyenkint 1500 K.

— Fagyott ember. Nem hiába csú
szott be a vizkercszti hideg fogalomnak az 
irodalomba is, ez idén is szibériai méretet 
öltött a hideg Vizkereszt napjan, a mikor is 
reggel fagyott embert találtak a Scháffer-fé c 
vendéglő bejárata mellett. Ilics Jóco, a köz
ismert szerb cukorknárus feküdt ott a havas 
gyalogjárón halva. .Mellette volt az üveg- 
fedelű ládikája, melyben a vagyonát hordta, 
melyet azonban ha egészben elárusíthatott 
volna egy éjszaka s az egész bevétele mind 
tiszta haszon lett volna, akkor sern lett volna 
elég egy ingre, ami hiányzott dermedt tes
terő!. Jó, csendes ember volt Ilics, csak a 
sorsa volt mostoha, mely a mindennapi ke
nyér utáni tülekedésben nem engedett neki 
választást az utakban s ezért fiatalabb évei
ben egy örömlánya, egy kéjbarlang bérlője 
volt, igy tartotta fenn magat. Szegény Ilics! 
mindennapos volt egykor, hogy csókos éj 
szakák zsongó zeneje altassa el és azon a 
vizkercszti éjszakán is a Scháfferből kihalló 
cigányzene altatta el örök alomra. Vizkereszti 
misere menő népek mind ott látták feküdni 
a járdán s egy rendőr őrködött fagyos álma 
fölött, de nem lehetett büszke a szolgálatára, 
mert bizony úgy a járókelőkben, mint a 
szemben lakókban kellemetlen érzést kelthe
tett ez a memento móri.

— Közgyűlés. A Mohácsi Földmivesek 
Olvasóköre 1924. januar G an tartotta évi 
rendes közgyűlését a saját helyiségében a 
tagok nagy érdeklődése mellett. Varga Zsig 
mond elnök d. u. 4 órakor nyitotta meg a 
gyűlést és felhívta Papay János Jegyzőt tit
kári jelentésének megtetelere, melyben vá
zolta az egyes nevezetesebb mozzanatokat 
az egyesület eleiében 1923-ból. Majd a pénz 
tárnok olvasta fel az egy let bevételi es kiadási 
tételeit es kitűnt, hogy 1923-ban bevétel volt 
összesen 274 112 K, kiadas 264 063 K, ma
radvány 10 094 K. Végül a könyvtáros ol

vasta fel jelentését a könyvtár állásáról. 
Könyvtár állomány 378 drb A jelentéseket 
a közgyűlés tudomásul vette. A pénztár es 
könyvtár vizsgalasara bizottság küldetett ki. 
A közgyűlés az 1924. évre a tagdijat 5 kgr. 
búzában állapította meg. ami ma 5000 K-nak 
felel meg. Ezután következett a tisztujitás 
egyhangú felkiáltással. Elnök lett: nt. Varga 
Zsig nond lelkész, alelnök: Lőrincz János, 
1-ső jeg\zö: Papay János, 1! od jegyző: Pál 
Lajos pénztárnok: Szabó Ferenc, könyvtár* 
nok: K Szabó Sándor. Választmányi tagok 
a múlt evben választottak. Ezzel a közgyü 
les veget ért. Utána nyomban választmányi 
ülés tartatott Uj tagokul felvetettek: Nagy 
József es Szőni Jakab földbirtokos urak. 
Most a dalarda es műkedvelő társaság veze
tője : t ál Lajos ismertette a farsangban 
adandó ,.Dalestely“ műsorát. Elő lesz adva 
a pSerga csikó" című ismert népszínmű es 
3—4 dal. A választmány megállapodott a 
helyárakra is és pedig : I ső öt sor szemé
lyenként 8000 K, II ik öt sor 6000 K, II ik 
hely 4000 K és állóhely 2000 K. Megvaiasz- 
tatott a rendezőség is ez alkalommal. A 
„Dalestely " 1924. jan. 27-én, vasárnapi na
pon tartatik.

— Szinielöadás az Iparoskörben. Az 
elmaradt karácsonyi színdarabot a Petőfi 
garda 20-án adja elő. Ezen alkalommal p. 
Szaniszló nagyhatásúnak ígérkező beszedet 
mond

— A Szociális Misszió Tár ulat ja
nuár 6 iki estelye anyagi tekintetben is fé
nyesen sikerült. Az estely bevetele 2.584.400 
korona, tiszta jövedelme közei 2 mi lio ko
rona volt. Az estly rendezősége e helyen is 
halas köszönetét mond a kedves szereplők
nek és mindazoknak, akik a nagy sikert 
munkájukká! előmozdították. — Az estely 
műsorát — közóhajnak engedve — f. hó 

} 13 an, vasárnap este <8 órai kezdessél meg- 
i ismétlik. Belépőjegy: felnőtteknek 3000 K, 
; tanuló-jegy 1000 K.

— jövedelem és vagyonadó vallo
más. Mindazon uj cegek és vállalatok, akik 

I eddig jövedelem- es vagyonadót nem fizettek, 
| tartoznak f hó 30 ig adóvaliomast tenni. Az 
I erre a célra szolgáló nyomtatványok Fölkér 
! Jenő adóügyi jegyzőnél szerezhetők be.

— Tolvaj inas. Az Alt bőrgyár egyik 
| fiatalkorú inasa egy pénztárcát lopott el az 
; egyik gyarimum as kabaijaból A csendőrseg 
' a teitcst csakhamar elfogta, akinél 20 000 ko 
, rónát találtak. A fiú előadta, hogy 30.000 K 
' készpénz és iratok voltak a tarcaban. Az 
I iratokat és a tárcát eldobta, a pénzből 
' 10000 K-t elköltött. Az eljárás megindult 
, ellene.

— A Mohácsi Polgárok Olva-Ó őre 
január 13 án (hatarozaihozatalra való k.pe- 
lenseg eseten januar 20 an) d. u. 3 óraaor 
tartja meg saját helyiségeben évi rendes 
közgj ülését.

— A tanítók flzetese. A tanítók fi. e 
téseik ama részét, melyet a kormány az 
iskolafentartó hitközség terhére utalt, meg 
mai napig sem kapták meg A napokban 
installálja a belvárosi plébánia uj apaipieba- 

j nosat, kit az a hir előz meg, hogy nagy 
j erélyű, meleg szívű ember es nagy konc< p- 

cióju programmal érkezik A tanítóság most 
mar csak az uj iskolaszeki elnökbe helyezi 
rémén) et, mely ha ismét pium desiderium 
nak bizonyulna, a törvény rendes utján fogja 
jogos és törvényes igényeinek kielégítését 
keresni.

— Tisztviselői házhelyek. Mig ná 
lünk minden üdvös eszme, kormányigeret 
alszik, stagnál es szülési fájdalmakban vajú
dik, addig a leghangosabban panaszkodó fő- 

I városi tisztviselői karnak egymásután hullik 
az erett g)ümöics az őlebe Nálunk is járt 
valami Földbirtokrendező potentát az ősszel i 

| azzal, hogy a tisztviselői hazhel)ek üg)eben | 
érdemleges intézkedést tesz, azonban csak 
az utiszamlajat allitotta ki es a fülénél fogva 

| elŐrancigalt valami ürügyet, ha jól emlek 
5 szünk, hogy a kérelmezők nem csatoltak a 
’ telekkönyvi kivonatokat s azzal tovább ment 
I s az ügy maradt a regiben A fővárosiaknál

nem á’ltak meg itt, ott a Budapest határá
ban levő alsőrakosi retek és nagyzuglói dű
lőkben 611 hold földet hasítottak ki a Köz
tisztviselők Kertvarosa céljaira. 4231 kérel
mező kapott egyenkint .30 —300 Q-ölnyi 
lakóhelyet azzal a kikötéssel, hogy a kapott 
házhelyen köteles a hazat záros határidőn 
beiül felépíteni. Ott majd megszűnik a lakás
ínség.

— Háztulajdonosok figyelmébe! Fel
kérem az érdedéit háztulajdonosokat a r Mo
hácsi Háztulajdonosok Szövetsége" nek meg
alakulása céljából f. e. januar 20 an Tóth 
J mos ur „Pannónia" vendéglőjében d u. 2 
órakor megjelenni szíveskedjenek. Sebestyen 
Adam megb. ideigi elnök.

— Közalkalmazottak figyelmébe! 
Értesítem a mohácsi elosztóhely tagjait, hogy 
a folyó év januar havi termeszetbeni járan
dóságuk kiosztása folyó hó 14-én veszi kez
detet a következő sorrendben: 14 én, hétfőn 
d u. 2 órakor az összes nyugdíjasok és a 

| mohácson lakó egyéb igényjogosultak ré
szére; 15-en, kedden d. u. 2 órakor a Kir. 

i Jarasbirósag, M Kir. Államvasutasok, M Kir 
Postahivatal, Pénzügyi tisztviselők, Főbírói 
hivatal es a Pénzügyőrség részere; 16-an, 
szerdán d. e. 9 órakor az összes utkaparók 
es távirdai munkások részére; d. u. 2 óra
kor M Kir. Államrendőrség, Mohácsi jegy- 
zőseg, az összes iskolák es a Munkasbizto- 
sito pé íztar reszere ; 17 én, csütörtökön d. e. 
9 órakor: Hszabar, Kisnyárad, Lánycók, Bi 
barc, Borjad es Szajk részére ; d. u. 2 óra 
kor: Dunaszekcső, Kölked, Udvar es Baar 
reszere Kerem a személyes es pontos meg
jelenést. Mohács, 1924. januar hó 10 en. 
Mezey József, az elosztóhely parancsnoka.

Ipád és gyári munkások meg
jut almazasa. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter ur múlt évi julius ho 13-án 74365. 
sz. a. kelt elhatarozasavai az ipari és gyári 
munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának 
és jóniagaviseletenek iutalmazasara a folyó 
évben 5 darab, egy később megállapítandó 
összegű allami jutalomdijat rendszeresített a 
kamara területere. A jutalomra való igény 
előfeltételei a következők: 1. Magyar állam 
polgárság; 2 tényleges ipari munkában való 
állandó alkalmaztatas; (kapus, kocsis, iroda
szolga s hason ók nem jöhetnek figyelembe.) 
3 Legalább la évi megs/.aki as nélküli mű
ködés ipari munka köreben; iTanoncevek 
beszámíthatók, évadhoz kötött ipari munká
ban alkalmazottaknál a teljesen betöltött éva
dok teljes evnek tekintendők.) Mindezen fel
tételek teljesítése hiteles okiratokkal, esetleg 
munkakönyvvel, vagy annak hiteles másola
tával bizon) itandók. A jutaiomdijak iránti 
kérvén) ek legkésőbb 1924 évi januar hó 
15-ig nyújtandók be a kainaranal a munka 
adónak a folyamodóra vonatkozó s jutalomra 
va ó érdemességét bizonyító ajánló levele 
kisereteben. A jutalomban való részesítésnél 
első sorban a szoros értelemben vett mun
kások jönnek fig) elembe, míg a művezetők, 
paherok. előmunkasok csakis kivételes es 
rendkívüli méltánylást érd.mlő esetekben fog- 

I nak jutalomban részesülni. Egyenlő igény
jogosultság eseten a korosaob munkások 
élőn) ben fognak reszesü ni. Kik igényt tar
tanak ily ju alomra, jelentkezzenek az Ipar
testület helyiségében

— Újra ezűstpénz lesz. Ne tessék meg
hökkentő, nem nálunk, Ausztriában. Az elő
készületek megtör éntek 5, 10 és 20 ezer 
koronás ezüstpénzek kibocsájtására. Továbbá 
kijelentette a pénzügyminiszter azt is, hogy 
a munkanélküliek száma Ausztriában állan
dóan csökken. Ezzel szemben mi rohanva 
megyünk oda, hol Ausztria volt. Várjuk 
pénzünk 40°/0-os közeli áresését, a tavaszi 
munka teljes pangását és a drágaság még 
őrületesebb emelkedését.

— Se hizhety, — se konvenció. Az 
1920 évi XXXVI. t c. 2 §-a szerint, hadi 
rokkantak 600 neg)szögoles házhelyre es 
amennyiben toldművesek, vagy földművelés
sel foglalkozni akarnak, 3 katasztraiis holdra 
tartlialnak igen)t. Bíró István adandi ura
dalmi mezőőr is megn) ugodott nyomorusa-
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gaban, amikor megkapta az Írást, hogy 60 
százalékos rokkantsággal elbocsátják. Igaz, 
hogy elete derekán. 40 esztendős volt csak, 
no de ha az uradalomnál nem bírja tovább 
a szolgalatot, nem kell koldusbotot fognia, 
mert lesz egy kis házikó, meg egv kis föld 
es ha a négy gyereket a szárny ukra bocsát ja, 
hat majd az anyjukkal csak eleinek valahogy. 
Amikor a községházán a szegénység felirat
kozott, Bíró István is elballagott a jegyzőhöz. 
A j‘’gvz 1 azonban elutasította. „Az uraság 
mar úgyis sokat adott, — mondta a jegyző 
ur — nieg aztán magának eleg jó szoigalata 
is van, nem írom be ! 1 örvény l eli úrral
nem jó ujjat huzni, — gondolta magában 
Bíró István barátunk és szépén hazaballa
gott. Végezte a szolgálatát azzal a becsület
tel tovább, amellyel születése óta szolgálta 
az uraságot. Szent Mihály napján azonban 
az intéző ur felmondott: „Te pedig ujesz- 
tendö napján elmehetsz, végy magadnak 
más szolgálatot.” Biró István szédülten jött 
ki az irodából. Nem tudta a bűnét. De a 
hajdugazda fölokositotta: „Látja, most aztán 
házhelyet se kap, meg a konvencióját sem 
merik tovább “ Szolgalatot sehol sem kapott 
Biró István, mert a kinek zsellér kell, az in- I 
kább egészséges dologbiró embert keres es 
nem olyan rokkantat, mint Bíró István. Jött 
az ujesztendő is. Biró Istvánnak ki kell 
menni a négy csaladjával a cseledlakasból 
De se hajlek, se házhely, se szolgalat! Hová 
menjen ? Mit csináljon ?

— Részeg disznó. Dombóváron egy 
gazda borseprővel itatta meg a hízóját, az
tán mint aki jól végezte a dolgát, elment . 
hazulról. Közben az asszony nézi a cocát, > 
hát Uramisten, úgy fekszik az ólban, hogy j 
— vege van. Nosza kerítettek hamar egy 
böllert, és egy felóra múlva már lógott a 
coca a rendfan, sőt sercegett is mar a kar- j 
monádli. Akkor jön haza a gazda. Szeretett j 
volna káromkodni, de nem szólt, tudta, hogy 
ő a hibás, a cocának nem volt más baja, 
csak részeg volt.

— Felülflzetések a Mohácsi Iíath. Legényegy
let ádventi estélyein. 1923. dec. 2-.in : N. N. 5000 K-t, 
Szeibold Antal 1400 K-t, Schmidt Károly 1200 K-t, 
dr. Prakatur Tamás és Hoffelner Miklós 1000—1000 K-t, 
Auth János 600 K-t, ifj. Mutávsics Mátyás 500 K-t, 
Horváth Antal, N. N,. Stefán Gyula és Borbély János I 
400—400 K-t, özv. Frommer Miksáné 300 K-t, N. N. 
cs Bognár Antat 200—2v0 K-t, N. N. 100 K-t, össze- | 
sen 13.100 K. — 1923. dtc. 9-ut : Háber Miklós 3600 i 
K-t, Geringer Ferenc 2800 K-t, Bizony János 2000 K-t, : 
Ricsz Lajos 1000 K-t, N. N. 1400 K-t, Auth János, I 
Vio'.áné cs Porkoláb Istvánná 1000 — 1000 K-t, Mayer j 
Ferencné 600 K-t, Porkoláb János és Kovács István 
500—500 K-t, Szkiadányi Ferenc, Porkoláb István és 
N. N. 400—400 K-t. N. N. és Ellendi József 200—200 ; 
K-t, összesen 17.600 K. —■ 1923. dcc. 16 án : Schmidt 
Lajos 5200 K-t, Pakusz János 1600 K-t, Geringer Ist- ; 
van 1400 K-t, Nemes András, Porkoláb János es Auth 
János 1000—1000 K-t, Schmidt Karoly 800 K-t, Por
koláb Istvánná 500 K-t, Mayer Ferencné, Szekula Ka
tinka, Szkiadányi Ferenc, Rubi János, Szeibold Antal, ! 
Gaal Sándor, N. N. és N. N. 400 — 400 K-t, összesen j 
15.900 K. — 1923. dtc. 23-án : Geringer István 800 
K-t, Porkoláb Istvánná 650 K-t, Mayer Ferencné 600 ! 
K-t, Szkiadányi Ferenc 400 K-t, N. N. 200 K-t, össze- i 
sen 2650 K. — 1923. dec. 26-án: Juhász Mihályné, ! 
Beckcr Flóriánná és Holló Imre 5000—5000 K-t, Würtz i 
Imre 3000 K-t, Éva László és Schoppcr József 2000— 
2000 K-t, Porkoláb Istvánná, Nemes András, N. N., 
Link Fülöp, ifj. Petre József, Tóth József, Auth János 
es Károlyi József 1000—1000 K-t, Zsuzsits István, Ríjó 
Sándor, Markovics Tádé, Scchleih Ferenc, Rijó István 
es N. N. 80O—800 K-t, Stollár Béla 500 K-t, Balázs 
István és N. N. 400—400 K-t, N. N., Balatinácz Mihály, 
N. N es Riesz N. 300—300 K-t, N. N. 200 K-t, össze
sen 37.500 K. — A szives felültizetőknek ez utón mond 
halas köszönetét az egyesület vezetősége.

— A külvárosi elemi népiskola növendékei 
aital 1923. dec. hó 26-án rendezett „Karácsonyi ünne- 
peiy*-en felülfizettek: N. N. „János” napi ajándék cí
mén 5000 K-t, Fridrich Oszkár és Köpf Gusztáv 5000— 
5000 K-t, ifj. Schmidt Lajos 2500 K-t, Inket Margit. 
Roller Rezső, Rubint József, Prakatur Vera. Prakatur 
Zsuzsa, Balogh Pál cs N. N. 2000 -2000 K-t, Biiglo- 
vits N., Kugycray Teréz és Kiss Rezső 1500—1500 K-t, ' 
Fölkér Irén, Pavkovits Fülöp, Puchin György, Hamber- 
ger János, Starcsevits István, Bubreg " János, Bertics I 
illés, Cigler Károly, N. N. és N. N. 1000—1000 K-t, 
Pacsai László, Puppi János, Zsuasits András, Knittl 
József, Kálmán Ilona, Schleicher András, Vészeli Pé- 
terné. N. N. es N. N. 500— 500 K-t, N N. 300 K-t 
ifi. Hamberger János 200 K-t, Link Fülöp. Móró Jánosi 
Artner Antal, Gujdovics Maria és N. N. 100 — 100 K-t. 
A nemeslelku adakozóknak ez utón is hálás köszönetét 
mond a külvárosi iskola igazgatója.

Kimutatás A Mohácsi I. Katón- Hadastyán 
Egylet szilveszteri mulatsága alkalmával történt felül- , 

fizetésekről: Szoól Jakab 3^.000 K-t, Schmidt Lajos és 
Zeitvogel Ferenc 10.000—10.000 K-t, Dr. Beck Alajos, 
dr. N. N , ifj. Szingstein János, Szieberth Ferenc, Stclcz 
Flórián, Fridrich Oszkár es Bálint Pál 5000—5000 K-t, 
Vida es Schwarcz cs özv. Wolf Zsigmondné 4000— 
4t‘00 K-t, Balatinác Mihály, Lovász Péter, Győrfy Kál
mán, Léliner Zsigmond, Peck Gusztáv, Brkits Dávid. 
Nagy Ferenc, Ehrcnfeld Antal, Guttmanu Manó, Franki 
N. es Tertmszky Gyula 3000 — 3000 K-t, Leovics Já
nos, Nctuschil György, dr. Kónrg Antal, Auber Vilmos, 

I N. N., Schwarcz' Mór, özv. Joszt Jakab ne, Copf János,
Petre György, Rubint József, Dorn János, Hábor Mik- ; 
lós és Feil Flórian 2000—2000 K-t, Kovácsovics Má- ) 
tyás 1500 K-t, Izsák János, Vlasics Benedek, Hatner ' 
Péter, Hergcr János, Baumann János, Rosenthal B. fiai, I 
Lukacsovics István, Szomor N. csendőr, Lipold Ferenc, i 

I Rijó Sándor és N. N. 1000—1000 K-t, Markovics Tádé, I
N. N., Zsuzsits István és Perez Áron 500—500 K-t, 
közadomanyokból befolyt 3600 K. I gy a szives oda- : 
kozóknak, mint a felültizetőknek ezúton mond halas 

. köszönetét az elnökség.
— Anyakönyvi bejegyzések szerint 

1924. január hó 4-től 1924. január hó 11-ig. 
Születések: Dallos Mária, Koleszár Terézia, 
Gyarmati Erzsébet, Kovács Mária, Hereb 
Erzsébet, Szajcsán Ágnes. Házasságkötések: 
Petrin Imre és Halvax Karolin, Bubreg András 
es Simity Ilona, Andncs János es Budzsáklia 

i Mária, Szalai József és Rethmezey Jolán. 
Halálozások: Martinovics Ferenc 18 eves, 
Matkó János 87 eves, Jakosy János 49 éves, 
liics IUes 50 éves, Aladics Mária 12 hóna
pos, özv. Karácsony Petemé 74 éves. — 
Az 1923. évben születések száma: 407.

„ „ „ házasságkötések „ 157. i
„ halálozások „ 395. I

Túl a vonalon . . .
Túl a vonalon . . . Alig egy-két lépés

nyire tőlünk, hogy a lélegzésüket, szivük 
dobbanását is meghallhatjuk magyar sorsok 
vesédnek a történelem könyvébe. Azoknak a 
szerencsetlen testvéreinknek c-letebe, családi ■ 
szentélyebe, vagyonába taposnak bocskoros 
kultúrával, balkáni szuronnyal, komitácsi les
ből azok, a kiket Trianon papírja idegen or
szágok urává, parancsolójává tett meg.

Ezekről akarunk e rovatban megem
lékezni.

Eszünkbe jutnak a megszállás szomorú 
napjai, a mikor megdobbant a szivünk, ha 
valahol is megemlékeztek rólunk, bajainkról, 
sorsunkról, — a mikor minden kis újsághír 
reményt öntött elcsüggedni készülő lelkűnkbe 
és balzsamként gyógyított, üdített sok-sok 
sajgó sebet.

Állandósítani szeretnénk ezt a rovatot. 
Amennyiben szűk helyünk megengedi, min- .■ 
den számban közölni fogunk valamit, amit a j 
szomorú sorsú elszakadt véreinkről megtu- . 
dunk. Az anyagot a megszállott részek ma
gyar sajtójából vesszük, de igen szívesen 
fogadjuk és közöljük, ha olvasóink akár le
vélben, akár élőszóban közölnek velünk való
ban megtörtént eseteket magyarok sorsáról.

A cél: Azt az ezeréves kapcsot, amely 
Szent István birodalmát átfogta megtartani, 
ápolni legalább lelkiekben, megértésben, a 
velük való együttérzésben.

£

Kik voltak a hunok? A románok ké
szek még a történelmet is meghamisítani, ha 
magyarokról van szó. igaz, hogy közben a 
túlbuzgóság a komikumba viszi őket s taní
tásaikat legfeljebb ők maguk hiszik el. Íme 
egy példa : A kolozsvári ellenzék Írja: A ma- | 
gyár tanítók részére rendezett kurzuson ta- | 
nitóink a történelmet román nyelven tanulták. j 
A könyv cime: Dulfu Chetura—Ghicata Cris- : 
tescu féle Carte de Cetire. Ebben olvashatók 
a következő épületes sorok: ,,A hunok a leg
kegyetlenebb barbárok voltak azok között, 
akik Dáciába törtek. Betöréseik alkalmával 
úgy ordítoztak, kiabáltak, mint a vadállatok. 
Nyershust ettek, lóvért ittak ; ha a harcban 
elfogtak egy ellenfelet, Jeltépték mellét, ki
vették szivét és megették. Egy hun harcos 
valódi látványosság volt. Törpe teste, nagy 
feje, mélyen bennülő szeme, széles szája; 
kezei nagyok, térdig érők, akárcsak egy ma
jomé ; lábai rövidek és görbék. 4 magyarok 
szintén Ázsiából vándoroltak, kik azonosak 
voltak a hunokkal. *

Még színésznek sem jó, aki magyar 
állampolgár. Az „Aradi Közlöny“ írja a 
köveik ző igen jellemző esetet: „Betiltották 
a temesvári színház pénteki előadását. Liuba 
Valér dr. temesvári rendőrprefektus ma meg
tiltotta a temesvári színház magyarorszagi 
illetőségű tagjainak további fellépését. A 
rendőrprelektus intézkedése folytán Lengyel 
Irén, Vénusz Árpád és Sarvay Rózsi vannak 
kényszerű pihenésre kárhoztatva. Liuba Va
lér dr. rendőrprefektus intézkedésének az volt 
az oka, hogy a magyarországi illetőségű szí
nészek játszási engedélye még nem érkezett 
meg a szépművészeti minisztériumtól és oz 
idevágó rendelkezések értelmében külföldi 
honos művészek csakis miniszteri engedély
ivel léphetnek fel romániai színpadokon. A 
színház igazgatósága sürgősen intézkedett, 
hogy a színészek játszási engedélyét Bucu- 
restiből a legrövidebb időn belül elhozzak és 
akkor a játszási tilalom megszűnik. Ma es
tere „Marinka a táncosnő* című operett volt 
a temesvári színház műsorán, amely darab
nak Lengyel Irén játszotta a főszerepét. A 
temesvári színház igazgatóságának ötletes 
módon sikerült a tilalomból származott za
vart áthidalni, amennyiben a hiányzó sze
replőket másokkal helj’et lesi ttette. Lengyel 
Íren szerepét Horváth Mici játsza és igy az 
az érdekes helyzet állott elő, hogy az aradi 
színigazgató felesége Temesváron, a temesvári 
színigazgató felesege pedig Aradon játszik. 
Ma este váratlan fordulat áilott elő ebben az 
ügyben. Fekete Mihály színigazgató kiment 
a függöny elé, hogy a szerepcserét bejelentse. 
Bejelentését a következő szavakkal kezdte 
meg: „Hölgyeim és uraim! Van szerencsém 
tisztelettel közölni Önökkel, hogy felsőbb ha
talom intézkedése folytán Lengyel Irén, Sár- 
vay Rózsi és Vénusz Árpád nem játszhatnak 
s helyettük Horváth Mici, az aradi színház 
primadonnája, Somlyó Rózsi és Bodor Jenő 
lepnek fel az operett szerepeiben.* Alig ment 
azonban a színigazgató a színfalak mögé, 
ismét a függöny elé lépett és bejelentette a 
közönségnek, hogy a mai előadás ügyészi 
intézkedésre elmarad. A közönség a bejelen
tést nagy izgalommal vélte tudomásul. “

*

A baka nóták. A magyar baka azért 
ott is megénekeli sorsát, mint azelőtt, de a 
nótából valahogyan nem a régi katonabüsz- 
keség szól, hanem a dalsor közül kisír az, 
hogy a román király katonája lett ... A 
kolozsvári „Keleti l’jság“-ból vesszük ezt a 
katona nótát:
Hogyha fölül a király a lovára, 
Vissza néz a harmincegyes tunárra (tüzér), 
Ugy-e, fiú, szép élet a katonaélet?
Csak az a baj, hogy nehéz a viselet . . .

Édes anyám, mi vagyon a kezébe ? 
Ha kenyér van, adjon nekem belőle ! 
Úgysem sokáig eszem a kenyerét, 
Viselem a román király fegyverét . . .

Édes anyám, mi vagyon a kezébe! 
Ha alma van, adjon nekem belőle I 
Úgysem sokáig eszem az almáját, 
Viselem a román király ruháját . . .

f—its.—l

Szerkesztő üzenetei.
D. Nétnetbóly. Ag átnyújtott csokor és a kö

zölt felirat sz ivege közt nincs meg az összefüggés. 
Közlése szerint a csokor a dalárda nevében lett át
nyújtva, a felirat pedig a herceg nevével szerepel. Al
kalmilag kimagyarázást kérünk.

K. B.( Mohács. Azt már nem. Ilyen formában 
cégek ajánlására nem vállalkozunk. Hát hog}’ képzeli 
azt? Nem lenne tán szives bennünket gépolajban 
is utaztatni ?

R. M., Siklós. Köszönjük. Igen, éppen elég 
volt s megvagyunk győződve, hogy renyheséggel, do • 
lógta!ansaggal nem fog megvádolni bennünket senki. 
Sokat ültünk egyszerre két nyerget, égj’ kis pihenő na
gyon ránk fér, de ezután is dolgozni fogunk annyit, a 
mennyi egy öreg embertől elvárható. Üdv 1

Laptulaidonos és kiadó: 
FRIDRICH OSZKÁR.
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A Mohács-belvárosi plébánián 
két íróasztal, szekrények, képek, tükrök és 

egyéb házi berendezések eladók. 
Ugyanott nagymennyiségű magyar 
és német nyelvű könyvek kaphatók. 

Megtekinthetők bármikor.

Kekláin árak!
1 kg. legfinomabb Trappista sajt 10 000 K, 
1 kg. „ savanyu káposzta 1.800 K. 
Továbbá fűszer, csemege, házi- és pipere
szappanok, legfinomabb tearumok és li
kőrök legolcsóbb árban kaphatók 
STEIKER ADOLF cégnél

Telefon 48. szám

HIRDETMÉUY.
Az ciül'áro-'ág felhívja tnmduzokat, akiknek ital- 

méresi engedélyük van, hogy az eddig fizetett italnié- 
rési illeték kétszázszorosának megfelelő összeget a 
na' yközség pénztárába 8 nap alatt fizessenek be, mert 
a hatrab'k után havi 10°,>- ; adopótlék lesz fel- imitva. 

A községi eluljarosag ezúton is felhívja a köz
ségi földek bérlőit, hogy a szerződés értelmében ianuár 
ho l-én esedékessé vall bérösszeget a nagyközség 
pénztárába 8 nap alatt annyival is inkább fizessek be, 
mert az elől árósag a késedelmeskedőkkcl szemben a 
bíróságnál fog eljárni.

z elöljáróság figyelmezteti az adózókat, hogy 
a tizetesi határidő, t a legpontosabban tartsak be, mert 

lelmes adóbefizetésekre, hanen min
dennemű hátralékos koztartozasia (apaállatlent.rtasi 
díj, hitközségi adó. í rtén járulekok stb.) i- havi !c*0-os 
adópótlék jár.

Elöljáróság.

Mindenkinek érdeke,
hogy fozait lendbe hozza!

Azért forduljon teljes bizalommal

HORVÁTH GY. és FIA
fogműterméhez, hol a fogászat 
térén IclKiismeretes, pontos kiszol

gálásban részesül.

Hazeiadás.
Az Haroskörrel szemben
Eötvös utca 632 sz. alatti házam szabad 
kézből eladó.

SCHNE1DER KAROLY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ háztulajdonos.

ELADÓ ~
egy darab 18 hónapos mangolica 

tény ész kan 
BOBREG SZABÓ JÁNOSNÁL Dunaszekcsön.

Malomgépesz
nős, géplakatos és vasesztergályos mun
kákban perfekt, jelenleg is állásban, 
városban óhajt nasonló alkalmazást. 

Uiegkeresé.^ek keretnex
ZSUZSITS tőzsdébe 

Mohács

Jókarban levó 
fúrógép > 

stijhajtásra eladó- • 
Cím a kiadóhivatalban.

Eladó.
Iskola-utca 1205 számú ház 

szabad kézből eladó.
Bővebbet Deák-tér 570 g.

!•: i te <i ó
egy Eszterházy és egy 
fajdán kocsi.
HO LICSKA JENŐ 
kocsifenyezö és kárpitos.

Lak áwrMCre!
Elcserélném lakásomat, hol disznótartás. 2 
szoba, 1 konyha es laskamara van, teljesen 

magányos kis ház egy nagyobb lakásért. 
Bővebbet

a kiadóhivatalban.

Mező-utcában

egy családi ház
szabad kézből eladó. Bővebbet

PAZAU3<ÍK főmolnárnál 
Árok-utca 142. szám.

x t-\A A Czernik dü- 
EL A UU. tőben 1189D-öl 
seólö, ugyanott 847 ü-öl «óheré« 
eladó. Cim a kiadóhivatalban

E í fi H A 1 Palysander ebédlő szekrény,
, ’dUU t palysander könyvszekrény, 1 

asztal 1 kézifa< agásu kisasztal 2 székkel. 
1 pár uj magasszáru nöieipö, használt férfi 

cipók, 1 kerti pihenő szék 
^ntalfffy Zsiross Lász ló jegyző, 
II. Lajos-utca, Püspök-kastély. Klúg-féle lakás.

ladó 25 kgr. házizsir
Cim a kiadóhivatalban.

Forgalmi kimutatás könyv 

napi bevételről kapható

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében Mohács, Kardos 

Kálmán-utca 148.

Egy szép öntött
Meidinger kályha

olcsón eladó
Varga gépgyárban.

Aprított príma tűzifa 
„DUNA“-sjállitási vállalatnál 

házhoz szállítva kapható
_ ————.. .......... 01

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZSUZSITS hirlapirodája utján fizeti 
elő. Előfizetések felvétele az ö'-/es 
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 mellen 
a legjutányosabban szolgáltat a Magyar 
Távirati Iroda közgazdasági kirendeltsége.

Telefon: 133

Egy könnyű 

SZANDOLIN 
eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

sernavölgy i 
szénsavval telített forrásvíz 
az országos cheniiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
es borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. - 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 1 
üdítő ital. Egyedüli gyártója |

özv. Kiss Alajusne Mohács, i

Géplakatos tanoncokat
magas fizetéssel felvesz

J rA KG A (jópíj yúr.
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Magyar és német nyelvben, gépírásban 
jártas 2 iroda kisassiony 
kerestetik. írásbeli ajánlatok fényképpel 

intézendök

Herceg MonteDnovo Uradalomhoz
Németbóly.

Árverési hirdetmény.
Aluiirt hagyatéki zárgondnok közhírré 

teszi, hogy néhai özv. Varga Alajosné szül. 
Hubcr Kornélia hagyatékához tartozó kö
vetkező ingóságok:

12 személyes ezüst evökészlet, női 
aranyóra lánccal, Rafael Madonna dl 
Tempi másolat stb.,

továbbá a mohácsi 48 sz. betétben 
A t 1-4. sorszám alatt foglalt 86. hrszámu 
kert, 87. hrszámu 30 39. szám alatti ház, 
közös erdő és közös legelő illetőség,

folyó évi január hó 20-ik 
napján délután 2 órakor 
aluiirt hagyatéki zárgondnok lakásán (Kos
suth Lajos utca 35. szám alatt) nyilvános 
árverésen eladatnak.

Az árverési feltételek alulirt zárgond
noknál betekinthetök.

Mohács, 1924. évi január hó 7. napján

Dr. Réder Károly, ügyvéd
hagyatéki zárgondnok.

Mohácsi járás fószolgabirájától. 
7015'1928.

Pályázati hirdetmény.
Dunaszekcső nagyközségben megüre euett 

rendszeresített

segédjeg yzöi
állásra pályázatot hirdetek.

Ezen állas javadalma a 131000/1923. B. M. sz. 
rendelet 1. szakasz 2. b) pontja szerinti illetmények.

Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-c. 6. §-a, valamint az 
1900. évi XX, t.-c. 3, § ában előirt képzettség .két, 
eddigi működésüket, valamint idegen járásbeli pályázók, 
« torradalmak és esetleges megszállás alatti magatartá
sukat igazoló okmányokkal, szabályszerűen felszerelt 
kérvényüket — közszolgálatban állók felettes ható-águk 
atjan — legkésőbb folyó évi február hó 25-ig 
hozzám nyújtsak be, mert később érkezőkét nem veszem 
Igyelembe. (

A választás idejét később fogom megállapítani, i 
Mohács, 1924. évi január hó 2-an.

Főszolgabírói állás üres .

Dr. MARülTAl LAJOS
tb. főszolgabíró.

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.
Egy tanoncot felveszek.

RUBINT JÓZSEF 
épület és géplakatos 

Mohács. 11. Lajos utca (saját ház).

Ugyanitt egy Hoffer és Schrantz 4 HP. 
magánjáró garnitúra fele része, valamint 
egy 900 mm-es Hoffer garnitúra eladó.

Ksy uj haí%
Kazinczy-utcában szabad kézből eladó 

Bővebbet a kiadóhivatalban

Búza 
Zab 
Rozs
Tengeri morzsolt uj 76000
Árpa . . 
Bab . .

. 108 000 
. . 86000
. . 86000

acou ;
K |
K í
K * 
K *

. . 80000 K *
. 220.000 K *

HIRDETMÉNY
A nagyérdemű közönség szives tudomására 

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

fényező és kárpitos műhelyt
nyitottam.

fényezését, ugys; 
újonnan való ké

1"
fogását.

Elvállalok mindennemű kocsik és bútorok 
szintén mindennemű kárpitos munkák 
készítését és javítását.

Kérem a nagyérdemű közönség szives párt- 
Tisztelettel

Fűhrer Gyula
fényező és kárpitos.

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

fűzős cipó 
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban
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I \ Hsnriinp délután 

azaz január hó 13-án 
csak SCHMIDT gyógyszertár 
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h heten csak SGHMIDT 
gyógyszertár tart ojjeli szolgálatot
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megbízásokat
legelőnyösebben 

effektuál

Kosztpénz’
mindenkori heti
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Keresünk

iroda kisasszonyt
szép írással.

_ _ _ _ _ _ Mohácsi Malomipar R, T. 
Hirdetmény.

A „Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank mint fzövetkezet“ Igazgatósága 
közhírré teszi, hogy az 1923. évi december hó 30 
napján megtartott közgyűlés a „Afohács/Afezógazda- 
sági és Iparbank mint szövetkezet" feloszlását 
elhatan zta , ennélfogva (elhívja a szövetkezet hitelezőit 
hogy követeléseket ennek a hirdetménynek harmadszori 
k« zzetetelctol számított hat hö alatt a K. T. 249. 
fc-anak megfelelően érvényesítsék.

Mohács, 1924. évi január hó 10. napján.

A Mohácsi Mezőgazdasági és Ipái bank 
 iDiDt szövetkezet Igazgatósága.

1 lók<i posztóból ké
szüli, ii levő

fekete télikabát 
<‘lr!<i<». — Megtekinthető ltupp 

János úri szabónál.
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Gyógyáru,
Kötöszerek,
Gummi áru,
Állatgyógyászati cikkek,
Vegyszerek,
Fenyképeszeti cikkek.
Illatszerek,
Cosmetikai cikkek.

MELTZEK EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ

MOHÁCS. Telefon 128.
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Bezerédy István
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a
kamatlab mellett el

fogad és kihelyez.

WEINACHT

vesz

SÁNDOR
bank- és Yáltóüzlete

Király-utca 201.
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k ■ ’TELEFON SZÁM: 36.

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

FRIDPICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


