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E;y kcic.kedősegéd, aki megunta 
a milliárdjs márka bankjegyek nyúj
totta nyomorgást. elindu1 karriert csi
nálni. Ptaktikus, életrevaló érzékét bi 
zonyitja. hogy pont Magyarország felé 
vette az útját, ahol koldustarisznyával 
jött sibercsemetékból milliárdos bank
igazgatók lesznek. Ösztönös, vagy tu
datos lépésnek nevezzük-e elhatározá
sát, amellyel a hazai rögön mar a po- 
litikat és ennek is legsikeresebb haj
tásai : a politikai intrikát választja ki
induló pontnak ?

Úgy látszik ilittler lebegett a 
szemei eiőit, aki mázoló segédből nem
zeti vezér lett s ezért lépett a politika 
útjára. De. mert érezte, hogy karakter 
dolgában messze esik a nagynevű ve
zértől. inkább a sötétben bujkáló, száz
arcú intrikus spion szerepe! válasz
totta. i

A mai politikai viszonyok jellem
zése, közállapotunk szégyene, hogy ez 
az ember tényleg karriert csinált.

Es mily szédületes tempóban 
haladt!

Augusztus 12-én érkezik Magyar
országra, 14 én már pénzt kér, 16 án 
Prónayval tárgyal az EME-ben (mel
lesleg innen kidobják.) Huszonegyedi
kén a „Neues Pester Journalénál és 
az ,Egyerlőség“-nél házal, négy nap
pal később Vazsonj inai van, majd 
Pakots és Fábián kezén a kormányig 
jut. Szeptember 5-én Hetényinek je
lent. Mindezideig kopott, rongyos, min
denhol pénzt kér. (kap is!) végül 
Ulain elfogatasán keresztül megtolla- 
sodik és a főtargyaláson már jólétet 
sugárzó arccal, elegánsan, milliós bun
dában jelenik meg.

Ha a kereskedősegédnek ezt az 
utjai boncolgatjuk, igen sok csodála
tos dolgot tataiunk

Legelőször is csodálkozunk, hogy 
Ulain ha kételkedve is. félig is. de 
felült ennek az embernek.

Csodáljuk Döhmel szinte zseniális 
tehetséget, amellyel két nap alali ki
ismerte a szomorú magyar politikai 
viszonyokat és megélni, i'e’öltözködni 
tudott abból a polkatarcbol. amelyet 
a különböző politikai irányok között 
el lejtelt.

Legjobban csodáljuk es egyben 
kifogásoljuk a rendőrség szerepet eb

ben a szerencsétlen Ulain- Döhmel 
ügyben.

Elhisszük, hogy a rendőrségi ek 
munkája közben szükségé van besú
gókra, mert igen sok ügyben ezek 
nélkül semmire sem menne. Tagadjuk 
azonban, hogy ezeket a besúgókat 
szabad legyen addig engedni, hogy a 
hunügyön kívül álló személyeket ug- 
rasszon bele a játékba.

Egy évezredes pilléreket lerom
bolt világháború, három forradalom és 
ezek következményekép keletkezett 
szomorú magyar viszonyokban a lel
kek vihara meg nem ült el egészen. 
A megcsonkított ország, a megélhetés 
ezer keserű kérdése seb minden ma
gyar ember szivében, amely csak be
hegedt. de inéi* nem gyógyult meg. 
Ilyen körülmények között állandó ösz
tönzéssel nem nehéz Ulainnál sokkal 
mérsékeltebb vérü embereket sem egy 
hazafias színezetű kalandba csábítani.

A rendőrség — mint kiderült — 
az úgy minden mozzanatjárói ponto
san éltesült. Le kellett volna szerelni 
az ügyet még akkor, amikor meg
előzhettük volna, hogy egy újabb al
kalom adassék egyeseknek ordítani, 
hogy itt összeesküvések, (?) haiál- 
listák (?) és más fantazmagóriák ké
szülnek, amelyekről mellesleg legyen 
mondva, a főtárgyaláson szó sem volt.

Nem az a fontos, hogy vádlotta
kat állítsunk a bíróság elé. hanem az. 
hogy ebben az országban tend és nyu
galom legyen.

Ezt pedig a göröglüzes letaitóz- 
latási tableau nélkül is el lehetett 
Volna érni. Krónikás.

A községi képviselőtestület
január hó 24-én délután közgyűlést tartott. 
A közg) lilcs egész hangulatán a reménybeli 
rendezett tanácsú várossá átalakulás szellői 
ktigtek át. Amit lehetett ez átalakulás utánra 
igyekeztek elhalasztani, .'mit min lehetett, 
ott ehhez az átalakuláshoz fermináltak. Napi
rend előtt Schmidt Károly kéite a tárgy
sorozat 17 ik pontja alatt felvett tárgyat 
venni soron kívül elő, mert tteki ugyanazon 
időben a hitközségi képviselőtestület köz
gyűlésén is múlhatatlanul részt kell vennie.

Napirend előtt még Pávkovics Antal 
községi képviselő szólalt lel s kifogásolta, 
hogy a községi közmunkára a községi sze
keres közerő aránytalanul lesz igény be véve, 

i a fogattal nem biro adózókkal szemben, 
j Lrovics biró rámutat, hogy ez a felszólaló 
i képviselő biióskodása idején is igy volt, 

miért nem szolalt fel ellene akkor? Magát 
az ügy érdemeit illetőleg a közgyül s Páv
kovics felszólalását indokoltnak találja és a 
jövő közgyűlés tárgysorozatába felvenni 
határozta.

A napirend során » 25 tárgyai tartal
mazó tárgysorozatból csak egyes tárgyak 
váltották ki különösebb érdeklődést s ilyen 
voit mindjárt a sorrend elé kért 17 sz. tárgy: 
a községi elöljárók, tisztviselők, üzemi és 
összes alkalmazottak újabb fizetésemelés 
iránti kérelme l.ipokatics főjegyző az c tárgy
ban kiküldött előkészítő bizottság terjedel
mes elaborátumát olvasta fel. S/fl/eerzs János 
a fizetésemelést most, a rendezett tanácsú 
várossá alakulás előtt általánosságban is 
perhorreskálja, az elöljárók fizetésének eme
lését különösen is, mert ezek tiszteletbeli 
állások, melyekkel fizetés nem jár.

Schmidt Károly: (valamikor a szolga- 
birói és a/ alispánt állás is tiszteletbeli 
hivatal volt . . ) szépen megokolt beszedheti 
a javaslatba hozott fizetéseket megszavazni 
ajanlja, mert lelkismerctes és odaadó munkát 
csak azoktól a? alkalmazottaktól lehet kí
vánni, ..kiknek megélhetése biztosítva van. 
Ezt a felfogást dr. Schwartz Béla is osztja. 
Koheim Jenő a búzát nem tartja ma alkal
mas értékmérőnek már s az aranyparitást 
ajanlja, a bizottság jelen javaslatát azonban 
már megszavazza februárig.

Pécsi István úgy véli, hogy azért fo
gadta el a képviselőtest let annak idején a 
búza alapot, hogy a tisztviselők folytonos 
fize ésemeléséntk kérése megszűnjön. A búza 
ára megy felfelé, aszerint megy a tisztviselők 
fizetése is felfelé.

Schmidt Károly: (de mikor minden 
más közszükségleti dolog ára háromszorosan 
megy felfelé, a megélhetést kell biztosítani ..)

Többek hozzászólása után a közgyűlés 
végül is a bizottság javaslatát két hónapra 
elfogadta.

A községi bérházban törént tüzeset 
bejelentésének tudomásulvételével a köz
gyűlés a községi épületeknek a mai értékek 
szerinti összegekre való sürgős biztosítását 
imperative elrendelte és az elöljáróságnak 
saját hatáskörében eljárásra megbízást adott.

A íKorona szálloda házbérügyénél is 
megélénkült a tárgyalás. Vida Dezső kép
viselő objektív fejtegetése és többek hozzá
szólása után a képviselőtestület elhatározta, 
hogy junius végéig Szász Béla ajánlatát el
fogadja. Az elöljáróság mégis utasittatott, 
kíséreljen meg barátságos egyezkedést Szász 
Bélával arra nézve, hogy a rendezett tanácsú 
várossá átalakulás idej re a Korona szállodát 
egészben, vagy részben engedje át a város
nak. A beérkező jelentés után fog a képvi
selőtestület határozni abban, hogy Szász 
Bélával szemben magasabb lakbér elérése 
iránt.vegyen-e bírósági beavatkozást i énybe, 
vagy sem.

Eiénkebb vitát még a vaskompok és 
kikötŐhidak javítási költségeinek ügye vál
tott ki. Az e tárgyban beérkezett Badamer- 
féle költségvetés 100 millió k róna fedezetet 
igényel, melynek megszerzése iránt - a fő-
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jegyző jelentése szerint a lépések a Pénz
intézet! Központ -nál már megtétettek de 
biztos eredmény még nincs. A közgyűlés 
elhatározta, hogy a kölcsön mcgszerzese 
iránt minden lehető elkövettessék, köbeim 
lenő javaslatának megfelelőiig azonban ad
dig is megkísérelendő a gazdák, mint leg
közvetlenebbül érdekeltek között egy butt* 
kölcsön létesítése is. mely azonban már 
valorizálva ievén visszafizetendő, csak az 
esetben lenne igénybevéve, ha a pénz
kölcsön nem sikerülne. -

A közgyűlés úgy 7 óra táján ért veget.

Fegyvert, varró- es írógépet javít 
Scháffer.

H I R I: K.
Vasárnap jön az uj plébános Frey 

János c. apát, Mohács uj plébánosa vasár
nap foglalja el uj hivatalát. A plébános dél
után 1 órakor indul el Himesliázáról és 
Mohácsra 3 óra táján érkezik A város 
határában / eóvics János biró fogadja az elöl
járóság élén A belvárosi plébánia templom 
előtt a hitközség világi elnöke dr. Prakatur 
Tamás üdvözli az uj plébánost, majd a tem
plomba vonulnak, ahol a litániát már ő tartja 
meg. A litánia után a plébános a tisztelgé
seket fogadja. Ajánlatos, hogy a hívek dél
után 3 órakor a belvárosi templom előtt 
minél nagyobb számban gyűljenek egybe, 
hogy a fogadtatás impozáns külsőségekkel 
bizonyítsa uj plénánosunknak, hogy neve és 
ló hite már megelőzte

A Szociális Missziószövetség választ
mánya f. hó 27-én, vasárnap délután 3 óra
kor hivatalosan megjelenik a litánián, rtielyet 
uj apátplébánosunk mond és utána az 
elnöknő vezetése mellett részt vesz az egye
sületek tisztelgésében. Gyülekezés a tem
plomban, fenntartott helyünkön. Elnökség.

Buouvaesoru dr. iW irgitai tisz
teletire. Hétfőn este a Schiitfer fele ven 
déglőben vacsora keretében búcsúztatták a 
járás közigazgatási tisziviselőkara és Mohács 
varos közönségé nagy részének képviselői a 
tá\ozó dr. Margitai Lajos főszolgabírót Az 
első felköszöniőt Kissfaluűy Vidor duna- 
székeséi főjegyző mondotta, aki mint a köz 
igazgatási tisziviselökar legidősebb tagja bú
csúztatta annyi evek közös működéséi’-n a 
tiszte iselőkarral szerctetben összenőtt fő
szolgabírót Dr. Margitai meghatva mondott 
köszönetét az ünneplésért s szeretetteljes 
hangon megemlékezett a tisztviselők példás 
munkásságáról, hazafiasságáról, amellyel a 
nehez időkben is kitartottak mellette. Márton 
János ipartestületi jegyző az iparosság nevé
ben búcsúztatta a távozó főszolgabírót azzal, 
hogy a polgárság szeretje és becsülése nem
sokára úgyis viss ahozza közénk. A vacsora 
után jó hangulatban a reggeli órákig marad
tak együtt a résztvevők. Scháflfer vendéglős 
elsőrendű kiszolgálása általános megelégedést 
vívott ki A jókedvet Bús Pali muzsikája 
fakozta a megpattanasig.

— Vince. Kedves egy naptári dátum 
ez, olyan, mint sötét, kísérteties éjszaka után 
az első hajnali derengés. Vincenap jelzi, 
hogy mar kifelé fordultunk a télből és min 
dennap közelebb hoz bennünket a madár
dalos, vadviragos tavaszhoz. Vince napjai 
különösen a szőllőhegyekben szokták meg
ünnepelni, noha tudomásunk szerint a zara- 
gozat vértanú szentnek az elete es kínos ha
lála semmi vonatkozásban sincs sem a szol 
löyel, sem a borral, inkább csak a néphit
ből fakadó jóslat, hogy : „Ha csurog a Vince, 
megtelik a pince", tette olyan fel ünneppé 
januar 22 et. A regi népszokás e napon a 
szollő négy sarkara egy egy disznósajtot 
íschwarilit) tűzetett karóra, de ez a szép 
szokás, mióta a hízott sértés milliós árakat 
ért el, teljesen kiment a divatból, mert ma
napság ritka ház az, hol 4 drb disznógyo
mor kerül töltés ala. — Az idén is szép idő 
kedvezett Vince napjának különösen délelőtt, 
be is népesültek a szőlőhegyi pincék. Ha a 
jóslat nem csal, lesz is bor elég, s mert ara 
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csak a korcsmákban van. megisszák a ter
mel k maguk.

Társas vacsora. Abból az alkaloin- 
bó', hogy Nemet Károly' újonnan megvá
lasztott mohácsi főszolgabíró hivatalát el
foglalja és dr. Lajos szentlőrinci
főszolgabíró járásunkból távozik a Mohácsi 
Kaszinó Egyesület a társadalom összes ré
tegeinek bevonásával f hó 28-án este 8 óra
kor saját helyiségeiben társas vacsorát ren
dez A résztvevők lehetőleg vasárnap délig 
jelentsék be ebbeli szándékukat a Kaszinó 
igazgatójánál vagy a vendéglősnőnél.

A Mohácsi Katholikus Legény
egylet vasárnap, <jan. 27) d. u 2 órakor 
zászló alatt a belvárosi plébánia-templom elé 
vonul, hol a kijelölt küldöttség eién Éva 
László szolgabiró, világi elnök üdvözli 
dr. Frey Jánost, a belv. plébáni uj apát- 
plebanosát D. u. 5 órakor a Legényegylet 
helyiségében díszelőadás lesz. Ugyanaz az 
egyesület február 2 án d u. 3 órakor évi 
rendes közgyűlését tartja, melyen az általá
nos tisztuiitást is meg fogja ejteni. Rá követ
kező napon ('ebr. 3 án) este 8 órakor pedig 
táncmulatságot tart.

Népművelődés F. hó 19 én este 
fél 8 órakor a férfiak részére hirdetett elő
adás is minden tekintetben sikerültnek mond
ható, amennyiben a férfi hallgatók is szép 
számmal jöttek össze és az előadást nagy' 
figyelemmel hallgattak végig Pichler József 
ambiciózus fiatal belv. tanító „Élethivatás" 
cimcn tartott vallásos es hazafias érzéstől 
áthatott értékes értekezést; gyönyörűen be
bizonyította azt, hogy vallásos hazaszeretet 
képes csak az atkos Trianont porrá zúzni 
és a dicső Nagy Magyarországot visszaállí
tani. Előadása mindvégig lebilincselő volt cs 
általános figyelmet váltott ki. Azután követ
kezett az irredenta szavalat, mely után Erős 
J. ig.-tanító a szamok kimondásáról, viszo
nyok- és aranyokiul, a kettősiéteii számtani 
példák megfejtéséről, a mértanból a pont-, 
vonal- és szögekről tartott általános figyelem 
mellett előadást > volt meg fel- lvasás ts: tör
ténetek az 1848 49 es időkből — Folyó hó 
ho 23 an, szerdán a nők részére hirdetett 
előadás ismét telt ház mellett folyt 1c, mikor 
is Cselinácz Katalin tanítónő a történelem
ből hűen és meggyőzően adta elő a „Vegyes 
házi ól származó királyok korát“ a mohácsi 
vészig, mig Gelencsér 'Teréz tanítónő a Nagy 
Magyar Alföldet irta le hűen, bámulatos kész
séggel, mely kivaló előadásokat mindvégig 
nagy érdé' lődéssel és átérzö figyelemmel 
hallgatta végig a közönség. Általános tet
szést váltott ki Nemes Katica V. 1. o. tanuló 
irredenta szavalata, valamint Kiss Béla ta
nító humorral telitett nyelvtani felolvasása is 
F. hó 30-án, szerdán a nők részére dr. Vas 
Jenő közs. orvos ur fog „A gyermek táplá
lásáról*, Frank Maria tanítónő pedig a ház
tartás- és kertészetről előadást tartani, amire 
már előre is felhívjuk u gyermekes anyák és 
jó gazdaasszonyok figyelmét, mert kevesen 
tudjak a csecsemőt helyesen táplálni es be
osztássá! okosan a háziasszony szerepét be
tölteni. - - Február 1 én, pénteken, (mert 2 án 
Gyertyaszentelő B. A ünnepe van) este fel 8 
órakor Petrovics és Faragó tanítók fognak 
előadást tariani a történelem cs földrajz kö
réből. e. j.

Elveszett diszmíi. Egy könyvbarát a 
kocsiról elveszítette a Brockhaus Lexikon 
16 ik kötetét. A becsületes megtaláló adja 
le kiadóhivatalunkban.

— Hirlapárverés A Mohácsi Kaszinó 
Egyesület folyóiratait e hó 27-én délután 
3 órakor elárverezi.

— A Mohácsi Muzeum Egyesületbe be
léptek : Hammer Ilona, Krosits Ilona és 
Szekula Katalin 10—10 ezer koronával örö
kös tagokul; Fölkér Jenő, Hoffmann Arnold 
és Weinacht Sándor pedig 25—25 ezer ko
ronával alapitó tagokul.

- A Mohácsi Ipari és Gazdasági 
Hitelszövetkezet részvényeinek jegyzése az 
iparosság es kereskedők általános, meleg ér
deklődése mellett folyik. Aláirni meg mindig 

lehet Márton János ipartestületi jegyzőnél és 
Hainess Elemér ügyvédnél.

— Iparos testvérek! Midőn a hazat 
az idegen zsoldosai megtámadni akarjak, 
riadói hivatnak a haza mentőinek, hogy fegy’ 
vert fogva védjek meg ahont. — Midőn az 

i árvíz vészes hullámaival osöpörni akarja a 
csalad otthonát, riadóval költik fel a nyugvó 
várost, hogy védgátat emeljenek a romboló 
elem megfékezésére. Mi is riadót füvünk I 
De nem fegyverfogasra, vagy védgat eme- 
lésre hanem, hogy az rIparosok Bálján* 
amely folyó évi február hó 2-án este 9 urai* 
kezdetiéi a mohácsi iparosok „Fehér* terme- 

, ben legyen ott minden iparos testvér• a 
rendezőség sem költséget, sem fáradságot 
nem kiméi, egv felejthetetlen estélyt óhajt 
szerezni — Ünnepélyes megnyitó este 9 
órakor — 11 órakor a meglepetések soro
zata. A meghivók már útban vannak, aki 
mégis tévebésből meghívót nem kapna, bi
zalommal forduljon az Ipartestület vezetősé
géhez. Iparosok! Testvérek' Legyünk ott 
mindannyian !

V llanyvilágitásunk-ól. A nagy 
költséggel szemben, melybe ma a villany
világítás kerül, nagyon megengesztelő jó ha
tást tett az, hogy az egész éjszakai es a 
nappali aram folytán a felkeléskor egy csa- 
varintással világossághoz ju'ottunk. Ennek 
révén érdeklődésünk is elevenebb villamos
üzemünk iránt s igy megtudtunk egynémely, 
a közönségét érdeklő tervbevett újítást. Ilyen 
az is, hogy a jövőben az árammérőért nem 
5 koronát, hanem 2 hectowatt áram min
denkori árat keH fizetni Megtudtuk azt is, 
hogy az Országos Szénbizottság 1924. febr. 
28 an megszűnik s igy nem fog egy har
madik faktor is a széntermelő és a fogyasztó 
ügyebe beleokvetctlenkedni A városi villa 
mos üzem is majd a Szénbizotiság beie- 
avatkozása nélkül togja szénszükségletét biz
tosítani, mint ahogy eddig is a D. G T-né! 
biztosítva volt s villamos üzemünk derék 
igazgatója biztosra veszi, hogy ugyanott a 
jövőben is sikerülni fog azt biztosítani.

— Halálozás. Egy derék munkás kezé
ből esett ki f. hó 24 én a szerszám: meg
halt Prikászky László villanyszerelő. Nagy
szaktudása, szorgalma és szolid, megbíz
ható munkája közbecsűlést szereztek neki, 
melyet nem rontott az, hogy csalódásainak 
lelki terhén néha könnyíteni akart. A becsü
letes munka jutalma jutott neki is csak: a 
szegénység, de ravatalát az őszinte részvét 
állta körül.

— Óriási havazásokat jelentenek ai 
ország minden részéből. Mig nálunk az éb
redő tavasz egyes előjelei jelentkeznek, ad
dig más vidékeken a zimankós, förgetegei 
tél a legkomorabb és legsötétebb formájában 
tombol. A „Tatai Hírlap" írja, hogy öreg 
emberek alig emlékeznek olyan hófúvásra, 
mint a milyen a múlt hetekben megyeszerte 
az utakat eltüntette. A mély utakon öles hó 
feküdt s a kirendelt közerő serény lapátolás
sal csak napok alatt tudta az utakat olyké- 
pen járhatóvá tenni, hogy a sokhelyütt em- 
bermagasságnyi hóban egy kocsiszélességü 
nyomot vágjon. Törökszentmiklóson Kövér 
János birtokos kocsisa a nagy szélviharban 
és hófúvásban eltévesztette az utat s a Ti
szába hajtott, a kocsis bentveszett, Kövér 
törött kairal menekült. Budapestről is szo
katlan nagy hóesésekről kapunk hírt, de a 
szomszédos Pécsnek is már csak eddig 2íf 
millióba került a hó eltakarítása. Mohácson 
csak kicsi hó esett, eltakarítására a város 
nem költött semmit, sőt az a kicsi hó is 
még sok háztulajdonos portája eiőtt ott fek
szik a gyalogjárón.

— A r. kath. hitközségi képviselőtes
tület következő sorok közlésére kérte fel 
lapunkat:

A mohácsi r. kath. hitközség folyó 
évi január hó 24 én tartott képviselőtestü
leti ülésén általános megbotránkozással 
tárgyalták a Dunavidék által dr. Prakatur 
Tamás hitközségi világi elnök ellen meg
indított sajtóhajszát. Dr. Rüll János, P. 
Szencsár Péter egyházi elnök, Schmidt Ká-
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roly, Schmidt Lajos, Csupics Lukács és 
Gyurkó János felszólalásai után, akik mind 
egyrészt elismeréssel szóltak dr. Prakatur 
tamás működéséről, másrészt m.gbotrán- 
koztak a sajtótámadásokon. a hitközségi 
képviselőtestület a következő egyhangú ha
tározatot hozta :

A mohácsi r. kath. hitközség képvi
selőtestülete megütközésének ad kifejezést, 
azon folytonos sajtótámadások miatt, me
lyekkel a Dunavidék illeti dr. Prakatur 
tamást, a hitközségi világi elnököt.

Megütközésnek ad kifejezést, hogy 
akadt hitközségi képviselő, aki a hozott 
határozatok és az alapszabályok rendelke
zése ellenére a hitközségi gyűlésen tárgyalt 
bizalmas jellegű dolgokat a vt'ag piacára \ iszi.

Megállapítja a hitközség, hogy a ne
vezett lapnak a hitközségi ügyekre vonat
kozó közlései vagy a vak sápnak meg nem 
felelnek, vagy a tényei, hamis beállítását és 
tudatos elferdítését tartalmazzák.

Kimondja a képviselőtestület. hogy a 
sajtótámadások dacára a legnagyobb bi
zalommal és elismeréssel viseltetik dr. 
Prakatur Tamás személye és működése 
iránt, aki a mai nehéz viszonyok között 
— nagy anyagi áldozatokat is hozva- — 
teljes odaadással c- önzetlensé :gel dolgo
zik a hitközség javára.
Pctrovics Károly P. Szencsár Péter

hitk, jegyző. hitközségi e. h. elnök.
Köztisztviselők vasú i igazolvá

nyait fehruát ve>■ ylm szabbitot- 
ták. A kvteskedelcnd gy i m észtertől nyert 
fdhatalma alapún a ;r gy ár királyi ál am- 
vasutak igazgatósága ugv a k"'tisztviselők, 
mint a vasutasok össíls arcképes igazolvá- 

. . múl c;.. yt rtamát tó ó évi
les már hó ■ y. nicgl.osszabbiimta. Ugyan
csak érvény v -i í< a ti időpontig a vasúm- 
sok í.rcképts igazolványaihoz tav.dy- kiadott 
rózsaszínű ur-kí'.tség.ii (i g, v.dtá'-i.'i jogosító 
betétlapok is. Az. i!'-3. «.vie a vasutasok ré
szére kiadott eves cs iúóict s szabad jegyek, 
továbbá kedvezményes áru í ei ietjegyek örvé
nyessége januar hő 31-én megszűnik. A 
pécsi üzlclvezetuSégiEl a kü? alkahi zottak 
igazolvány: nnk felT-'go/ása az. ar.vagtorló- 
das miatt óriási munkát ;. i es ezért kérik, 
hogy egyelőre ne k hűiének be igazolvanyo- 
kat, miután az ervenyc-st g február 29 ig 
meghossza : illat'. ti s kezelési illetek is ez 
időpontig váiio/atJanul 1Ch<> K marad.

Villanycikkek olcsái Scháffernél.
— Pet-er t nr.pó. \ ..ősi gyepm.s 

tét t illede lm s eml crnek
zunk tehet iá. , hog\ al -im -."ttjai ily för- 
•cin es dtuvasagra ng r mag at rag • 
falni. Foi\o hu 21 en Mata s i dós neje 
egy kis jói epoit f,-tjku y.lt v< c<;- p.Tázon, 
de szájkosár nélkül S/vinte t ;1 ozott a 
városi gyepmester kutyara/.zi n 1c ő atka, 
mazoitjaivai, kik h. in egy el» pja kezéből 
pórázánál fogva a kis ebet. A százados i eje 
a póráz és liléivé ktdves ükbe után kap, 
mire a durva pecérsegcu ököhel mellbe vágta 
es formális dulakodást piovo. ált a kedven 
cél kétsegbeesetten védelmező urhölgygvel. 
Az esetnek folytatása lesz s lehet, hogy a 
százados rovására, de akkor is állni fog a 
régi elv, hogy: a mi törvényes, az nem min
dig igazságos! Mert cxempiumokat statuálni 
lehet jó trükk, de. hogy folyton úriemberek 
gondosan ápolt kutyáira utazzanak, akkor, a 
mikor az összes utcák hemzsegnek éhező, 
kósza ebek kócos seregétől, melyek egyikébe 
se botlik bele se pecér, se rendőr, az mégis 
csak furcsa.

A „Mohácsi Általános ípartestiileí** 
folyó hó 20-án tartotta rendes éves köz
gyűlését, melyen a tisztujitást is megejtette, 
mely következő eredménnyel zárult: Elnök: 
Menczinger József. Választmány: Allen- 
spacher György, Nagy Ferenc, Remzsák 
Kálmán. Schreycr Károly, Hahn János, Szitái- 
János. Pazaurek József, Pobisch Lambert, 
Vöő András, Koleszár György, Schaffer 
Antal, Miszlang János, Schweller András. 
Beregi György, Holicska Jenő, Predács 

Ant.il, Jakab Vendel, Pataky József, ifj. 
Weinacht Kálmán, Rupp János, Becker Jó
zsef, ifj. Szingsttin János, Baumann János, 
Rubint József. Póttagok: Hafner Péter, 
Ritzl József, ifj Lauer János, Láng Gusztáv, 
Ránics N. János, Gchriiiger Konrád. Szám
vizsgálók: Koszter Antal. Károlyi József, 
ifj. Sperl János.

Á ..Mohácsi Földmivesek Olvasó
köre ma este tartja az Iparosok Olvasó- 
körében tánccal egybekötött műsoros este
iét, u eiy iránt az. érdeklődés nagy. A ren

dezőség már hetek óta lazasan készül, hogy 
a nagy gonddal és finomult ízléssel egybe* 
állított műsor a légi rt\'i/e''b ciőajasb .n ér
vényesüljön. Külöi ösek az alvegick derék es 
rendkívül agilis fiatal tanítója : Paál Lajos 
fáradó'.ott teljes odaadással a siker érdeké
ben. Mohács közönsége évről évre szinte 

meleg érdél ..ír-
matus polgártar•• -link e lüktető életről a mu 
vei dcst és önképzést célzó ezen derék tár- i 
sad.ilmi egyesületének nyilvános szereplesei 
iránt és megvagyunk győződve, hogy ez al
kalommal is gyekt i lóg a: anyagi s kert 
mennél fényesebbé tenni.

Valagit a szerencse kerget. Regen s- 
burgból Richtmann Mihály háztulajdonos 
levelet küldött Pécs város illetőségi ügy
osztályához, melyben kéri, hogy nyomozzák 
ki egy régi ismerőse címéi, akit a tekinté
lyes vagyona örökösévé akar ‘u nni. A do
lognak regényes háttere van. Richímann 
Mihály ISOt’-ben Tirolban találkozott egy 
fiatal hölggyel, ki akkor ott Bercii n 
osztrák ezredes gyermekei mellett volt ne
velőnő. A mint a levélből kivehető, tiszta, 
nemes vonzalom fejlődött ki Richtmann és 
a fiatal nevelőnő közt, kinek nevét a német 
levélből nem lehet pontosan megállapítani, 
hogy Csoltos*, 'Csontos , vagy Zsol
dos volt-e, a keresztneve azonban Gizella 
volt. A levélből kitünőleg Richtmann nagy 
vagyon tulajdonosa, de nincs senkije csak 
egy édes emlék és egy negyed évszázad 
óta szunnyadó gyengéd érzelem, mely 
szcntimentalizmussal tele lelkében azt a 
nemes elhatározást szülte, hogy azt, a kit 
még mindig a lelkében hord, teszi meg 
vagyona örökösévé, ha él, de ha meghalt 
volna is és maradtak gyermekei, az esetben 
gyermekeit i. n meg öiököséül. Annyit 
tud a keresett ideál telő!, hogy az 1874— 
1877. táján született Pécsett, vagy Pécs 
környékén. A mai eszményietlen, kufár vi
lágban egy ilyen eset, melyből nem a bőr- 
zekurzus és a kosztkamat bűzlik ki, olyan 
mint a csalit alján lelt e'ső ibolya, azért kü
lönösen ajánljuk olvasóink figyelmébe s 
kérjük, a ki valamely nyomot lel, köbölje 
azt Pécs város illetőségi ügyosztályával 
(városháza 111. emelet 15.)

Lapárvi
! köre ma, vasat n ap délután 3 órakor uj^ág 

árverést fog tartani.
— Öngyilkosság a szőlőhegyen. Özv- 

Vogl Péterné mint vfncellérnő volt alkál
in zva a Bubreg szőlőben. Kinos gyógyítha
tatlan betegség gyötörte, ami annyira elke
serítette, hogy csütörtökön reggel felakasz
totta magát. Mire tettét észrevették már 
halott volt.

- Koronaruntók. Eddig csak gyiko 
sokat, rablókat, be örökéi, gyujtogatókat stb. 
ismert a kriminológia, most uj nevet, uj 
bűncselekmény megjelölésére volt kénytelen 
kitaláni a büntetőjogi elján.s. Jó öreg Cse- 
megink azt nem ismerte, hogyan lehet egy cse 
leleménnyel rabolni, lopni, csalni es egyben ha-

• zaárulást is elkövetni: Stux Gyula es Hugó, 
Síéin és Gara, Budi és Bíró. Bódi és Schnit- 
zer bankár urak erre megtaníthatták volna, akik 
Karls Schwartzl art Pál úrral, a bécsi Depó 
siten bank igazgatójával, ki a gyönyörű vál
lalkozás impressariója volt, oly mennyiségű 
magyar koronát csempésztek a becsi pénz
piacra, hogy e manőverből — a magyar 
Devizaközpunt megállapítása szerint — ötven 
milliárd korona nyereségük volt Szinte resz
ketve lapozzuk visszafele a jó öreg Budapesti 
Közlönyt, hogy nem-e lett ezek közül a cé

géresek közül valamelyik „kormány főtaná
csos •“ Szegenv Magyarország!

— Drótnélküli telefon és telegráf. 
Mayer József dr. postafőigazgató, a pécsi 
i ostaig izgatós g igilis vezetője revén a pécsi 

■■ ■ • a a a a kedvezményben fog része
sülni, hogv a „Belvárosi Kathoiikus Kör“- 
ben jelen lehet egy kulturális előadáson, me
lyen a m kir. posta jogász- es mérnöki 
egyesülete úgy elméletileg, mint gyakorlati
lag ismerteti a drótnélküli telefont es tele- 
grafot. A gyakorlati ismertetésre szolgáló leg- 
m< dériül ’ készülékek mar rendelkezésre áll- 
í ak. a minisztériumból pedig sikerült a rádio- 
berendezest ismertető veiiiőlemezeket meg
szeretni. Az előadás arra a napra fog termi- 
naitatni, melyen a székesfehérvári rádió- 
aiioni.ts a Uirgalonmak at fog adatni s így a 
pec- . < előtt elsőnek fogjak az előadók a 
szckcstdiérvári rádióállomással az érintkezést 
felvenni.

Mohács és vidéke önálló köz
ponti szeszfözést engedélyt nyert. Regi 
vagya teljesült a mohácsvidéki szőilőterme- 
lőki.ek, mid >n 1923. év december hó 24-én 
keit IS! 344 X. a- 923. sz-.mu pénzügymi
niszteri rendelettel, unal szeszfőzdének Mo
hácson való felallithatíisara engedélyt kaptak. 
A | c- . ...y■miniszter fer.'i számú rendelcté- 
v.i: Moln-.es, Maigitt igét, lzabellaföld, 
Lii'yc. Cselvdobeka, Dunaszekcső. Ba- 
! c, B.n, Herét-zabar, Sátorhely, Kölked, 
Lipt< .1, á ijs, NagynyaráJ, Kisnvárád, Palota- 
bo. sok, i\ ■’curcsöny, Kactöttűs, Somberek, 
l'dvar es X’eménel községeket 1924 év jan.

I l-iő! kezd dő hatályai a Baranyai és Pécsi 
Gazdák eszfuző S u\\.'.kezet körzetéből ki
hasította ts ugyanazon ideitől a „Mohács és 
vid ke g\ imölcs értékesítő és központi szesz
főző s<-vetkezeL" körzetbe csatolta. Ezen 
é•: i si horderejű engedély következtében a 
moliacsvideki szőliö- es gyümölcstermelő gaz- 
d dr abl a az előnyös helyzetbe jutottak, 
ho. y is g\i/c'ilcstcrményeiket maguk 

és K'C.itckeii. 
úgy amint a t legelőnyösebbeknek tartják. 
Nem ktil aikaln.i egyesületeket létesíteniük 
„s s-.mmifele tekintetben sem korlátozhatók, 
mert mindenfele nyers gyümölcstennényeiket, 
S"í n eg borukat is ;-kar pénzért eladhatják, 
aaai pid iik icrt be..^.vélhetik, vagy maguk 
bér esetleg vám — mellett kifőzhetik es 
nem keli a beadott jó anyagéit rossz minő
ségű paimkát c.fogadniok, mert inaidén gazda 
megvárhatja, amíg a votkaja lecsorog és 

! azután n etön viheti a különálló tisztazoba, 
ho a müven erős palinkat csak akar, lefőz- 

I heti a jó minőségű kisüstön főzött sajat pá- 
; linkájat és pedig oly olcsón, mint azt semmi

féle alkalmi vagy egyesületi pálinkafőzőben 
el nem érheti, át nem az időt keli a barcán 
megfizetni, hanem csak az üsthasználatot es 
votkázasnai elért szeszfokot, a tisztázás pe
dig : z üstiiasználaton kívül teljesen ingyen 
megy. — A szövetkezet tagja lehet minden 
monacsvideki gy ümölcs- vagy szőllőtennelő, 
i:i minden megkezdett 500 Q öl után 25 kgr. 
l u at befizet. A búzát Schmidt Lajos ur 
mohácsi malmaba vigye be minden tag, ahol 
az átvételről megfelelő elismervényt kap. 
Szövetkezeti tagok a közös haszonban es 
minden tekintetben előnyben részesülnek a 
rém tagokkal szemben. — Aki bármely fel- 
vilagositást óhajt, forduljon Varga Pál igaz
gatósági taghoz. nala eszközlcndük a szesz
főzés iránti bejelentések, melyek abban a 
sorrendben lesznek kielégítve, amint a beje
lentésüket megtették. — A központi szesz
főző szövetkezet egyelőre Cs. Szabó Ist
vánná Mohács, Hunyadi-utca 1500. szám 
alatti telken 3 votkázó üsttel és Szabó Fe- 
ren Halasz utca 1581. házszám alatti tisztá
séban fogja üzemet 1921 év február hó 11. 
es ló iké k zött megkezdeni.

Mohács és vidéke gyüinölcsértékesiió 
és központi szeszfőző szövetkezet.

— A ptcsi egyetem egy török hall
gatója: Alaijelizade Ö.ner Lütfy bey, ki el- 

1 végezte a magyaróvári gazdasági főiskolát s 
igy nyelvünknek teljesen birtokában van, !e- 

i veiét intézett a „Dunámul" szerkesztösege-
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hez, meljben a többek között ezeket .i ja. 
,A műit vasárnapi napilapokban egy. az ügy 
fontosságát tekintve nagyon is szűkszavú 
távirat latoit napvilágot. Ez a tívirat oioa 
ország es a volt központi hatalmak, különö
sen pedig Magyarorszag egymással kapcso
latos gazdasági keleseknek kedvező alaku
lásáról számol be. Igen tei-neszees hogy 
ezt az éppen nem megvetendő eredményt 
nagyon rossz szemmel nézi ugV a kis-, mint 
a nagy antant s valljuk meg, van is oka ra, 
hiszen a kérdés óriási gazdasági, sót politikai 
előnyöket biztosit a török es magi ar nem
zetnék. A szófiai magyar ügyvivő -- Kiss 
Sándor — es az angorai kormány között az 
e kérdésben indult tárgyalások a befejezés
hez közelednek s mint előre látható, nem
sokára mar diplomáciái tárgyalást is ered 
menyeznek. ürömmel konstatálom, hogy a 
teljes reorganizáció térén hatalmas léptekkel 
elóte haladó uj torok btroda ’in icitirágoz- 
tatasaban nagy szerep vár a testvér magyar 
nemzetre. A technikai térén még eddig 
eiegge hátramaradott Tor' (ország rengeteg 
támogatási var, a mit a magyarsíig mai ked
vező hangulata 
itt az ideje, hogy végre 
turáni fajtestvei, a

varhatunk is, hiszen 
kezet fogjon a kút 

; ' : ‘ , a török és a magyar s az ed
digi barátságnak gazda-ági alapot is adjanak/

mellett

így ir Ömer Lütfy bey ... és mi el 
gondolkodunk: nagy Isten! neme valamely 
rabláncon elhurcolt magyar viléz ivadéka ez 
a Lütfy ? Annyi bizonyos, hogy li i a Szeren
cseden 1526-ot megelőző időben igy megér
tettük volna egymást magyar és török, ma 
más térképé volna ennek a vén Európának.

Kerékpár felszereiéj és javítás csak 
Scháffernel jutányos.

— Földreform a XIV-ik században. 
Nem törvény csak az okosság és ember
szerető érzés parancsolták, de a zirci bará
tok már sok sok százesztendővel ezelőtt 
gyakorolták a földoszlást Barátudvar nevű 
mosonmegyei községben, mely az ország 
egyik legrégibb községe s most üli fenn
állásának 700 éves jubileumát. Barátudvart 
1217 ben II. Endre király alapította és a 
ciszterci rendi szerzeteseknek ajándékozta, 
akik a vad vidéket művelés alá vették és 
viruló, belterjes gazdasági üzemet létesítet
tek ott, hol vad rengetegek és ingoványos 
lápok tettek lehetetlenné minden mezei 
kultúrát. A barátok később német telepe 
seket hoztak be és földeket osztottak ki
közöttük. Igaz, hogy a magyarság rovására 
esett akkori minden ilyen telepítés és föld
osztás, de> oly kevesen voltunk és olyan 
jószivüek. ember és vendégszeretők. Ezeket 
a tulajdonságainkat hálálta meg Európa a 
trianoni békével.

— A „Mohácsi Sokaeok Magyar 
Olvasóköre" 1924. évi jat - án
tóttá meg évi rendes közgyűlését. Jóváha
gyólag tudomásul vette a közgyűlés a múlt 
évi zárszámadást, mely 112.546 K bevétellel, 
106.007 K kiadással és 6530 K pénztári ma
radvánnyal zárult. Az évi tagdijat 6 kgr. bú
zában állapítja meg. A farsang folyamán az 
iparosok Olvasókörében műkedvelő előadás
sal egybekötött táncmulatság rendezését el
határozta és a rendező bizottságot kiküldötte. 
A tisztujitást a következőkép ejtette meg: 
Egyhangúlag elnökké: dr. frakatur Tamás; 
alelnökke: Kollár János; I. jegyző: Csupits 
Lukács; 11. jegyző: Gyurek András; pénz
táros : Pávkovics Fülöp; köny vtáros : Janics 
Antal; gazda: Pantyata András. — Választ
mányi tagok: Cselinácz Antal, Briglovics 
Imre, Bosnyák Mihály, Bárácz Mátyás, Gyú
rok Antal, Pávkovics Antal Pál, Bubreg Já
nos, Kersics Antal, Barácz Péter, Lukácse- 
vics Mátyás, Kovacsics Peter, Szajcsan An
tal, Janics András, Szajcsan János, Petrovics 
Karoly, Pichler József, Faragó Gábor, Scnnei 
dér Lajos, Verban József, Katoii István, Cse 
linacz Marián, Gyurek Miklós, Bajai András, 
Cselinácz György, Pávkovics János i., Ver- 
bán János, Ldkiia Ignác, Jaksics Mátyás ts 
Pávkovics János II.

- A Szociális Misszió Társulat jan. 6-án 
tartott estélyen teiültlzettek : Zó.uoü K-: l 
Őszkor. Szekuia Katinka es Tonheiser Antalne. -t.Vt 
K-t: Schmidt Káro«yne, Szohi Jakab, \\ itt Józsefne es 
Kis Gazd k. 17.utü K-t: Goszmann Márton (Babarc.) 
10.000 K-t: Dr. Guta Jóssefné, Hammer Ilii, KateUer 
Alihályne, Kovácsovits Józsefne, N. N-, Weinacht Sar.-

SOuO K-t: Szollár János, 7000 K-t: iramért Lajos. 
. ( K-t: Csanády Imre. 5000 K-t: Ángyai Gábor, 
Bauer Károly, Becker Flórián, Dobszay Mátyás, Hem- 

i rich Károly, Lachcr Jánosné. I.chmann I.ajosne, Molnár 
I J. József, N. K„ N. N.. N. N., I’etko Jánosné, Pciricsc- 
I vics Lajos, özv. Schmidt Károlync, Schnell Jánosné, 
' dr. Szabi-Hars Sándor és özv. Varga I-erencné. 40(10

■. chcr ■
■ Lajos, G;rjánac .Martomé, dr. Faltay Jur.oí, Mnikovus 

Mátyás, Misslang Jánosné, Pazaurek József, Puppi Do-
í z-őné, Puppi Jgndcné, Thürr Gyuióné és Vörös Antalre. 
' 3000 K-t: özv. Dzsinicsné, Emtrcrt b- , • erenc cici
' zárda, Győrfy Kálmán, Hereb Marisa, .Maiesevits István, 
' Mátray Béláné, Meltz r Em:i, N. N-. N. N.. N- özv. 
l Sepatz Elekre. Stollár Ferenc, Szabiár András, Szvécsek 
j Ferencné. Tóth János né, Tóth János cs Tóth János. 
I 2500 K-t: Ji-rg János. 2000 K-t: Angyal Gaborné, 

Bárdos Anral, Bauer Vilmos, Bokor Imre, Cieglcr József, 
i Copf Jar.vsné, Erőss Józsefne, frank Elek, Gelencsér 
’ 'í\ Gerirc-.r Konrádne, Halt-z Ferenc, Horváth M:k- 
I ló;-. Keinráth Zsigmond, Koleszár György, Márton Já- 
j nosne, Milazin J., Mojzes Fcicncne, Molnár J ‘zsef, 

Ist N. N., N. N.,
i pettk Ferencné, Petricsevics Mátyás, Pobisch Lambert, 
i Popovics Gergely, Predács Antal, Ránics Mátyás, Singer 

özv. Szeibold Antalné, Szeid Ferenc, Szemelácz
I Teréz, Teitinsz.ky Gyula, Ugrósdy Beláné, Vörös Tibor, 
! Vörös János es Weintraut Bálintnc. 15c0 K-t: Percnyi 

Ignácné. 1U00 K-t: Angyal Gábor, özv. Áipás Jánosné, 
Artner Antalne, Bakó Györgync, Ba zs István, dr. iLck 
Alajos, Bogos J ajos, Gaspai K. Gcza, Háhn János, 

! Horváth Gyula, Horváth József, Joachimsthal Károly, 
zv. Kdm né, Kovács Gáspárr.e. Kovács István, I.eovics 

, Károlyné, Nik daui z •• /-«. , N. N., N N , N. N , N. N , 
j N N., I’aul Fülöp, Pazaurek János, 1’. -.atirek Ferencné, 

l’etréné. I’rauda Irén, I’uppi J.in<o, Romsics Erzsiket, 
| Schweinmger Sándor:.é. Sípos Istvánná, özv. Szajkóné. 
I Szokolay Zsigmondné, Toldy Gyuláné, özv. Toldy J< 
- zsefne és Varga Istvánná, fcOO K-t : N, X. cs N. N. 
i 5ov K-t. Bariba Lúszlóné cs Eöldv áry Klotild. 250 K-t: 
! Stajevics Jánosné. 50 K-t : özv. Herr Miklósné. Thürr 

Györgyné I métcrn.ázs.. -zenét adományozott. A szives 
; feiúlfizetoknek és a nemes szivü adakozónak ez utón is 
i hala; köszönetét mond az egyesület vezetőség .

— Amolyan kisebbfajta tejcsarnok-
I kai felér az a telién, mciy most a marton- 

vusári uradalomban csodakspen processió-
■ járás tárgyát képezi. Eblien az elmúlt évben 
I fel év alatt 7 722 liter tejet adott, tehát esik

eöV*^gy napra kb. 421 ■_> li'.er tej, c.e müven 
tej: Hivatalos megállapítást nyert, hogy egyes 
napokon 7- i2 volt a zsa tartahna, úgy hogy

1 tolt nap. mikor 5 kgr. vajat termeit egy nap 
alatt. „Auguszta" a reve ennek a tchéimek, 
melyet az államnak kellene megszerezni, 
hogy Lijtaj .t szaporítsak e csonka Hazában,

I aki or talán nem lenne 1000 K egy liter tej.
— A Mohácsi Izraelita Hitközség 

i 1924 febr. 3-an d. u. 6 órai kezdetiéi a 
Beiv. ( asinó helyiségében „Kultur délutánt" 
rendez, ameh en dr. W a 1) e n s t e i n Zoltán 
pécsi főrabbi is előadást tart — A Kultur- 
délután jövedelme az izr. iskola könyvtar- 

I alapja javai a h rüitta.ik A rendezőség pon- 
: tos megjelenést kér, mert az ajtók it 
' lel 6 órakor lezárják. Helyarak: i -IV. sorig 

15 000 K, V—Vili sorig 10 000 K, IX—XV. 
i 6000 K, XVI- XXII song 4000 K, állóhely 

30 ■ K J g • el<5\i. n Kiéi ■■ Jenőm ■ 
j kaphatók. (Telefon 101

Vízvezetéket és villanyt Gcháffer 
szerel.

A földreform Jugoszláviában. 
Nem hisszük, hogy az összes győztes álla
mok országaiban is igy volna ez, v..I szí 

I nübb, hogy ez is csak egy balkáni vonás, 
I de az ottani viszonyokkal közvetlenül isme- 
I rős emberektől több forrásból egybehangzóan 
, hallottuk, hogy Jugoszláviában az ugyneve- 
i zeit „dobrovojác“-ok hihetetlen önkényt és 
, prepotenciát gyakorolnak. Ezek a mi katona

szökevényeinkből összeverődött komitácsi féle 
alakulatokból való, rendszerint maguk kezére 
dolgozó s a hadijog minden emberséges ren
delkezését labbal tiport alakok, fönhéjazó 
gőggel teszik rá idegenben szorult honfitár
saink minden vagyonára kezüket, amely föld, 
amely birtok nekik megtetszik, — „ezt aka
rom" és beleülnek annak birtoklásába tekin
tet nélkül arra, hogy az mar egy elvetett, 
megmunkált terület s önkenyeskedésük ellen 
scmntife hatóság véreinknek védelmet nem 

l nyújt. — így fest a földreform Jugoszláviá

ban, a mi rokkantjaink meg még mindig 
varjak, hogy mikor lesz testté az ige, mely 
őket földhöz jutni Ígérte.

— a törÖKSzentmiklósiak fejlfi. 
dése. A népnek s vezetőinek megértő egvütt- 
működésevei szépen fejlődő Törökszentmik’ós 
lakosai az idők folyamán tizenöt egyesületet 
költ alakítottak s azokban ősztől tavaszig 
komoly kulturelőadások, ünnepéhek, szinü 
előadások, hangversenyek süriin ismétlődnek. 
E különféle egyletek a napokban Erdélyi 
K ál m á n főjegyző kezdeményezésére 
közös ér ekezlctet tartottak s azon 
dr. Bodor Antalnak, a „Falu Szövetség® 
igazgatójának javaslatára elhatározták, hogy 
a társadalmi erők szétforgácsolása h lyett a 
jövőben közös terv s érint, egymást támo
gatva fognak dolgozni, hogy igy minden té
ren fokozott erővel cs sikerrel tudják közse- 
gük fejlődését elömozd tani Már legközelebb 
közös műhelyt allitanak fel szövőszékek ké
szítésére s könyvet adnak ki, mely a község 
történetei, gazdasági es kulturális állapotait 
és jövőbeni teendőit ismerteti. Kimondták 
továbbá, hogy a régi magyar táncokat mu
latságaikon felújítják és igy kiszorítják a kül
földi táncokat Az utcák, urak, terek nagyobb- 
mérvű K fásítását is tervbe vc-íék s pár hó 
múlva a 15 egylet közös gyűlésen fog be
számolni a vállalt teendők elvégzéséről.

— á magyarság tüntetése Burgen
landiéul. Az erőszakosan eicsatoh \\ugat- 
magyarországot meglátogatta Seypel osztrák 
kancellár. A fogadtatásra a keiiile i főnök 
lovatbandériumokat kért az egyes községek
től. A bandériumok ki is vonullak; o’.t vol
tak a lajtakatai. pándoríalusi legények tüzes 
paripákon, egytől egyig magyar viseletben, 
piros fehér zöld pántlikákkal a kalap mellett 
s a lovak sörényébe fonva, így figyelmeztet
ték az osztrák urakat, hogy Nyugatmagyar- 
oiszág földje magyar volt és — ha most 
Burgcnlandnak csúfolják is — magyar marad.

Ez is egy mártír volt. Hajdú- 
dorogon a napokban öngyilkossági szándék
ból megmérgezte magát és meghalt egy fiatal 
varróleány: Mózer Rózsiira, aki egy két nap
pal előbb érkezett oda a megszállott felvidék
ről. Ruhájában megtalálták Szlovenszkó telj
hatalmú miniszterének kiutas.’ó végzését, 

t a kis n i • t örökre
kitiltották Cseh-Szlovákiából magyar érzelme 
miatt. A szülőföldjéről elüldözött leány nem 
bírta elviselni, hogy szülei sírját ne lathassa 
többé és ezért lett öngy lkos.

— Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924 január hó 18 tói ]924 január hó 25-ig. 
Születések: Lakatos Gyula, Király Mátyás, 
Ivanácz Antal, Laslingei Maria, Mangold Jó
zsef Vince, Liebmann Jolán Irma, Antinácz 
Vince Béli, Petre Erzsébet, Róna Miklós 
A1 red, Puppi Dezső. Házasságkötések: Ko- 
vácsics István és Babics Mária, Csányi Sán
dor es Schneider Margit, Jaksics Mátyás és 
I.ukácscvics Anna. Halálozások: Beígér 
György 5 éves, özv. Bieika Lajosné 82 eves, 
Bubi Pá 83 éves, I lkat 1 n p >s,
Babos András 53 eves, Prikászky László 49 
éves, özv Vogel Pétéi né 56 eves.

.4 gúnárom fekete . . .
Az újságok hirdetik
Az ellátás megszűnik: 
Pénzbe adják a kosztót 
Kosz . . . tói . . .
Cukrot, lisztet s a posztói . . .

Keserű a kenyérliszt, 
Zsírnak a bélháj ad ízt;
Ki lesz majd erre evő?
E .... vő ... .
Ha nem lesz tisztviselő.

f agyott krumpli, vizes só,
A beamter utolsó;
Gébed jen meg ezrivel . . .
Ri ... . vei . . .
Mi lesz a Alezeyvel ?

Lnptulajdonos és kiadó : 
FRIDRICH OSZKÁR.
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NYILTTER.
1'. s rovathat ;<|tlalt«kert nem á’l* rclel4sscge: » 

«*erkew tőség.

NYILATKOZAT.
A „Dunavidék ‘-nek nem volt elég, 

hogy az eddigi hazug közleményei szerzőit 
a bíróság egymás után súlyos pénzbün
tetésre és fogházra ítélte most újból 
megindította ellenem a sajtóhajszát Alig 
van egy száma a lapnak, melyben a tények 
hamis beállításával, sőt kitalált hazugságok
kal újabb és újabb kirohanásokat ne intézne 
ellenem. Nincs egyáltalán időm arra, hogy 
ezekre a pimasz hazugságokra válaszolgas- 
sak, de szükség sincs arra Nagyon tisztá
ban van itt mindenki azzal, hogy ezen tá
madásokat a szabadkőműves berkekből dr 
Beck Alajos irányítja, akinek igazmondását 
ez Auber-félc sajtóperben megpecsételte a 
pécsi törvényszék, midőn esküre sem bo
csátotta azért, mert vallomásának valódisága 
iránt kétségei voltak; aki most egy elbo- 
csájtott alkalmazottat használt tel arra, hogy 
engem egy forgalmi adó ügybe is beleke- 
vertessen. Ha még hozzá teszem, hogy dr. 
Beck inspirálására, a jól fizetett újságírója 
Rátkai István írja a cikkeket, aki még nem 
is oly nagyon régen engem dicsőített — 
akinek múltját szintén nagyon jól ismeri 
itt mindenki: úgy hiszem felment engem
a jói/lésü közönség attól, hogy én ezen 
sajtó piszkolódasokra egyáltalán reflektáljak.

Dr. Prakatur Tamás.

Tintás korsókat 
minden mennyiségben vesz 
Fridrich Oszkár 

könyv kereskedése.
Egy könnyű

SZANDOLIN
eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZSLZSITS hirlapirodája utján Hzeti 
elő. Előfizetések felvétele az összes 
budapesti és pécsi lapokra. Hirdetéseket 
Pesti Hírlap, Dunántúl, Pécsi Est, Iparosok 
Lapja és Mohácsi Hírlap részére közvetít.

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

fűzős cipő 
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban

Gyakorlott munkaerő
irodai munkára ajánlkozik délutáni órákra 
(magyar-német) — tim a kiadóban.

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.

Öreg újságot,
regi folyóiratokat bármily tételben veszek.

ZSUZSiTS-TÖZSDE.

WEINACHT
SÁNDOR

a budapesti áru- es érték
tőzsde tagja.

Bank- és váltóiizlete
Király-utca 201.
TELEFON SZÁM: 30.

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás könyv 

napi bevételről kapható

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében Mohács, Kardos 

Kálmán-utca 148.

Kosztpénzt 
a mindenkori heti 
kamatláb mellett 
elfogad és kihelyez. 
Tőzsdei megbízások. 
Értékpapírok vétele 
és eladása.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
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Egy szatócs üzlet
el, illetve áfadó.

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT író es varrógépét. 

KEREKPÁRT.
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT. 
FESZMÉRÖT.

Kerékpár alkatrészek és a villanj cikkek 

Schaffer Károly 
technikus. 

_____ _____________ ,—————.— ---------------- " 

FJauló birtokok 
birioxcserl

Baranyában príma 19 kt. 30 es 46 kt. 
ho das gazdasági hazakkal eladó, eset eg 
elcserélhető S H. S. területen levő földdel. 
DEGLEVA Pécs, Széchenyi-ter

8 I. Válaszbélyeg._ _ _ _ _ _ _ _ _

Tg y _m oIn á r tanonc 
teljes ellátással felvétetik Jelencsik 
Ifitvfrnál Brkics-fele patakmalom.

Teljesen magányosan levő nyugdíjas 
óreg ur, jól főző

házvezetőnőt 
keres, aki egyszerű háztartásában az 
egyéb dolgot is elvégzi. Esetleg bejáró
nőt alkalmaz

Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek

r
%

I* r
*

f
*

»
i

Háztartási cikkek ■■ 
Rum,
Tea.
Gyógycognac, 
Likőrök,
Padiólaik, 
Zománclakk, 
Padlóviasz.

Gyógyáru, 
kötöszerek.
Gummi áru. 
állatgyógyászati cikkek, 
Vegyszerek, 
Fényképészeti elkek.
Illatszerek.
Cosmtiikai cikkek.

MELTZER EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 

MOHÁCS. Telefon 128.

I t

egy Eszterftázy és egy 
fajdán kocsi.
HOLICSKA JENŐ
kocsifényezó és kárpitos.

La Lágere !
Elcserélném lakásomat, hol disznótartás. 2 
szoba, 1 konyha és iáskamara van, teljesen 

magányos kis ház. egy nagyobb lakásért.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Jókarban levő
na^j fliiróftép 

síijhfijtásra eladó.
Cím a kiaióáivatalban.

Piaci árak: a szerdai hetipiacon ?
Búza . .
Zab .
Rozs . . . 90000

135 000 K |
115000 K ’

K
Tengeri morzsolt uj 120000 K

K
K

c«« ««<««« c*««c«4««cecc«c«<J110000 
. 230.000

Árpa . . 
Bab . .

iVlindenkinek érdeke, 
hogy fogait rendbe hozza!

Azért forduljon teljes bizalommal 

HORVÁTH GY. és FIA 
fogmüterméhez, hol a fogászat 
terén lelkiismeretés, pontos kiszol

gálásban részesül.

I

V asárnup délután 
azaz január hó 27-én 

csak BÁLINT gyógyszertár í 
lesz ny j 1 vn,

E héten estik BÁLINT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgalatot

Pályázati hirdetmény.
A „Mohácsi Iparosok Olavsóköre“ 

1924. évi április ho t-én megüresedő 

vendéglős! állásra 
pályázatot hirdet. Pályázati határidő 1924. évi 
február hó lü Pályázati teltételek nálam bár
mikor megtudhatók

Dohszay MaO ás 
elnök-

Reklám áraik!
1 kg. legfinomabb Trappista sajt 10.000 K, 
1 kg. „ savanyu káposzta 1.800 K. 
Továbbá legfinomabb szemes kávék, valódi Corf 
eacaó. Stollwerek tözo csokoládé, szardínia, 
•sászarkeverek tea. sáiga borsó, lenese, leves- 
és lozelékgerstli. edes nemes csemegepaprika, 
gyümölcsíz, legfinomabb teaiumok. eognacok 
és likőrök, házi- es pipereszappanok nagy 
választékban és legolcsóbb árban kaphatók 
STEINER ADOLF cégnél 

Telefon 48. szám

Eladó 25 kgr. házizsir
Cim a kiadóhivatalban.

Aprított tűzifa kapható
kicsinyben es nagyban 25000 korona 

métermázsanként házhoz szállítva.
„DUNA“ szállítási vállalat.

eladók._ _ _ _ _ Cím a kiadóhivatalban.
Hirdetmény.

A „Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank mint szövetkezed Igazgatósága 
közhirié teszi, hogy az 1923. évi december hó 30. 
napján megtartott kbzgjülés a „Mohácsi Mezö^azda- 
sági és Iparhank mint szövetkezet1' feloszlását 
elhatározta , ennélfogva felhívja a szövetkezet hitelezőit, 
hogy követeléseiket ennek a hirdetménynek harmadszori 
közzétételétől számított hat hó alatt a K. 'I'. 249. 
§-ának megfelelően érvényesítsék.

Mohács, 1924. évi január hó 10. napján.

A Mohácsi Mezőgazdasági és Ipái bank 
mint szövetkezet Igazgatósága.

Malomgépész
nős, géplakatos és vasesztergályos mun
kákban perfekt. jelenleg is állásban, 
városban óhajt hasonló alkalmazást.

Megkeresések kéretnek
ZSUZSITS tőzsdébe 

Mohács.
••sernavölgyi 

szénsavval telitett forrásvíz 
az országos cheniiai intézet vegyeleni- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital, Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosne Mohács.

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, II. Lajos utca (saját háti.

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

■y> r jr A Czernik dü-
ELAUU. lobén 1189D-ÖI 
szőlő, ugyanott 847 □-öl ióherés 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

13ol<el>eli posztóból kó* 
sitiit, levő

fekete télikabát
— Megtekinthető ltupp 

•Jánots úri szabónál.

Bezerédy István
mechanikus, íegyvermúves

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

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


