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Egy segélykiáltás 
hullik országszerte s ez a „Magyar 
Egyetemi és i'oiskolai Hallgatók Or
szágos Szövetségének" segélykiáltasa, 
mely sok ezer szegény egyetemi és 
főiskolai } allgató panaszának ad hangot

Mindig nehéz sor \olt a tudomá
nyos pályák tövises útjainak kijárása, 
de legalább nem volt költséges. Ma
gyarország sok szellemóriasa lűietlen 
szobában, pislogó mecsvilág mellett, 
nyomot usagos konviktusi kosztról haza
vitt dán b savanyu kenj ér képezte va- 
csoia után merített késő éjszakakon 
H< meiőszből s a tudományok külön
böző toirasatbol, de ejléii órán nyu
godtan hajtotta tejet pihenőre, mert 
másnap njitott kapukkal, tart kaiokkal 
vatta ot az Alma Mater s az akkor 
meg k u tűi lök nyével rém dicsekvő 
Magyaioiszái on irgjeri lepett a hall
gató a tudornál yok csarnokába, ingjen 
k; polt abboi az Atiadi e íonaiaból, 
n élj vezette az univerzális es spe- 
cia is szaktudtniánjok rengeteg út
vesztőiben.

Ma, a mikor minduntalan kultur- 
íöléryünkkei hivalkodunk, ma sápot 
szednek attól a kereset nélkül álló 
szegény diáktól is azért, hogj’ a tű
dé mányok forrásához engedik. Ma, a 
miker a kü földi kö c.-ön ügje lázban 
taitja a politikai világot s ekziszten- 
ciális érdekeket fűznek annak sikeré
hez. ma sülj osan megadóztatják azt 
a szellemi kölcsönt, melyet a saját 
nemzetünk ifjúságának adnak, hogy 
majdan busás kamatait szedjék vissza 
a legeminensebb ekziszter.cialis kér
dés: a csői ka Haza kiépítésé, fentar- 
tása. felvirágoztatásában. Ma. a mikor 
a jótékonysági akciók országos és 
helyi, paiciális aranyokban szertelenül 
folynak — valljuk meg, sokszor a 
munkakereslet rovására — addig majd
nem teljesen figyelmen kívül hagyjak 
& tanulorfjuságnak a létfentartás kö
rüli valóban gigászi küzdelmét, ma 
még a közoktatásügyi kormányi is oda 
áli vámszedőnek, hogy megsarcolja a 
sajat katonaságát, nielj’ muníciót gyűj
teni megy, hogy legyen mivel küzde
nie a kulturfölényért való nagy küz
delemben. Hat lehet-e olyan országban 
kultuifölényről beszélni, hol elviselhe
tetlen drága százezrekért mérik a kul
túrát? Hát mirevaló nagyképűsködés 

az a kötelező elemi oktatással, ha a 
magasabb tudományok csarnokait csak 
százezrekért nyitják meg. hisz’ az 
analt. béták szamának redukálása még 
nem adott egy nemzetnek sem kultur- 
fölenyt.

Az egyetemeken egy összegben 
fizetendő 200 ezer koronában állapí
tották meg a behatási dij.it. Ugylát- 
szik a kultuszkormánynak fogalma 
sincs arról, hogj szegény egyetemi 
hallgatóknak 3—4 ik emeleti, sóiét, 
udvari szobáért, melyet hármán négyen 
laknak, havi 100— 120 ezer korona 
bért kell fizetniük, mert a negyedeven- 
kint változó lakásrendeletek tömkele
gében meg nem tudott paragrafus meg
születni, mely az albérlőnek is valami- 
ft le okaimat, védelmet njujtson a fő
bérlővel szemben s igy ez utóbbi lel
ketlen zsarolással nem csak ingjen 
akar a bériemén) ében lakni, de meg
élni is akar abboi s az albérlő, a teher
viselőképességnek ez a szerencsétlen 
kiséilcti nyula teljesen ki van szol
gáltatva a főbéi lő kénjének: fizet, 
vagy nem fizet, ha nem. minden órán 
megkaphatja a rövid utoni kiakoboli- 
tast. Aligha tudja a miniszter, hogy a 
szervezetet lassan, de biztosan elsiny- 
lesztő menzák ebédjei ma eziekbe ke
rülnek, égj- cipótalpalás 20—25 ezer 
korona, egy v.llamosjegj’ többe keiül, 
mint valaha az egész évi önfentartási 
költség. Nem tudhatja, mert ha tudná, 
nem lehet, hogy az egyetemi tandijat 
200 ezer koronában engedte volna 
megszabni. Avagy célja van ezzel? 
Mi a célja? Hogy numerus clausust 
csináljon az egyetemi és főiskolai ta
nulmányokra sietóknek. Hat kiket fog 
ezzel a numerus clausussal sújtani ? 
Bizonyosan nem azokat, a kik a 200 
ezer koronás tandíjakat nagy valutá
én sibet üzletek árnyékaiban játszva 
képesek megfizetni, hanem a küzdve- 
küzdo magyarság gyeimekeit. Avagy 
helyes-e. hogy ez utón akarja a ma
gyar ifjúságot a tudományos pályák
ról. leszorítani? Hisz megengedjük, 
hogy a sok ezer egyetemi hallgató kö
zül sok, nagyon sok úgynevezett tucat
ember lesz, a kinek a tudományos 
palya egyszerűen kenyérkereseti elhe
lyezkedés. de hat az egyszerűen olyan 
kenyeret eszik, a milyet keres, végtére 
is a gyakorlati pályákon se mindegyik
nek fenékig tejfel, hanem hát azt már 

| más se vitassa, hogy a lángészt, a 
j zsenit, a lument az iskola adja át csi

szoltál! az életnek s iskola nélkül tán 
minden esetben elkallódott volna a 
szellemi kincs. Deák Ferenc kétségte
lenül egészen jó botosispán lett volna 
a kehidai. vagy söjtöri birtokokon, de 
a haza bölcsévé, egész Európa köz
kincsévé az egyetem adta at. Petőfi 
is egész jo szabó, vagy borbélylegény 
lehetett volna, sőt holmi Hazafi Verái 
János féle rithmusoknak se lett volna 
hiján, de a nemzet Tyrtáusává az is
kola finomította. Azért tehat, valamint 
inkább száz bűnös büntetlenül fusson, 
mintsem egy ártatlan igaztalanul bűn
hődjön, ugj- inkább száz hivatástalant 
szabadítsanak a szellemi pályára, mint
sem egy zseni elkallódjon.

Pedig a magyar ifjúságban sok 
lángésznek, lumennek el kell kallódnia 
a közoktatásügyi kormány jóvoltából, 
ha csak a társadalom valami csodás 
módon nem kel partjára. Azért azt a 
segelykiáltast, mely most az egész 
cscnka Hazán végig visszhangzik sze
retettel ajánljuk honfitál saink szives 
figyelmébe.

A pécsi m. kir. Erzsébet tudo
mányegyetem nagytudományu rektora 
a „Dunántúl" január 22-iki számában 
az időközben 180 ezer koronára le
szállított tandíj potom olcsóságát a 
tojás árával igyekszik ad oculos bizo
nyítani s ez látszólag sikerül is neki, 
de csak látszólag, mert a piaci kur
zusnak ez a „kisszékekről" ismeretes 
argumentuma az egyetemi katedráról 
nem fest olyan meggyózőleg, ott 
ugyanis nem volna szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy az egyetemi tanul
mányok) a legtöbbnyire olyan ifjak 
kényszerülnek, kiknek a pápájuk nem 
hagyhat rajuk fél szessziót. sem jó- 
forgalmu üzletet, sem virágzó műhelyt, 
ezek rendszerint tojást csak vesznek s 
nem eladnak, a legtöbbjének azonban 
az évi jövedelme valutaris átszámítás
ban sem éri el a békebeli jövedelmük 
felét sem. Az is nagy igazságtalanság 

i volna egy pár Bukovay Abszi féle léha, 
tivornyás alak miatt sújtani a nélkü
lözéssel küzdő szegény ifjak százait.

Mi ismételve jclelkü, megértő kö
zönségünk nemes szivéhez folyamo
dunk s kérjük, támogassa a „Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Or
szágos Szövetségé “-nek mozgalmát s
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nyújtson ínyagi
kiknek vállait’.: t

segélyt azoknak, a
Haza jövendő nagy

ság ik reményét helyezi.

Beiiédicius qoi venit in noniiue Domini!
Ez az ige. hogy: áldott legyen, ki az 

Ur nevében jön. lebegett múlt vasárnap tt- 
rek ajkán, kik odagyiiltek a belvárosi plé
bánia templom elé, hogy uj apatplebanosu- 
kat megkülönböztetett tisztelettel es meleg 
szeretettel fogadják.

Pár perccel 3 óra után robogtak be a 
l tolt, melyeknek másodlkáról fiatalos 
lendülettel épett le dr. Frey János apát, 
ujonan kinewzelt mohácsi belvárosi plébá
nos A kiváncsi tekintetek végig siklottak 
atléta al lkján és arcának p ros pozsgás szí
néből meg lc.;ed. >-cl jósolták az egészsé
ges t ■ 1 ■

Alig hall ’ r| 1,1 >g'> kocsik '"i, 
felcsendül Ur. Prakatur Tamás hitközségi 
világi elnök pro .rammszerinti üdvözlő be
széde. melvben körülbelül a következőket 
mondotta :

Nagyságos Apát plébános Ur!
A mohai -i r. kath. hitközség nevében 

szivünk meivéből fakadó tisztelettel és 
igaz ó-zinte szeretettel üdvözlöm a mai 
napon amidőn mint kinevezett belvárosi 
plébános templomunk küszöbét átlépi és 
magas hivatalát elfoglalja Mohács vár
megyénk első, legnépesebb es legkultu- 
i íltabb he j e Pécs után, a kath. hívek 
mely vallásom és társadalmi hitéletet élnek 
s igy termcsz 'tszerüleg magas igényeket 
is támasztanak plébánosukkal szemben. 
Oh annak képzeljük a mi plébánosunkat, 
aki a legtökéletesebb lelki pás, tor, aki 
igaz vezére a lelkiekben híveinek, aki a 
vallásos hitéletet meg jobban fejleszteni 
és erősiieni tudja. Olyannak képzeljük a 
mi plébánosunkat, aki a társadalmi élet
ben is megállja a helyét, ott is a mi ve
zetőnk legyen. Olyannak képzeljük, aki 
vári sunkban é ö különböző felckezetek 
közölt fennálló felekezeti békét és meg
értést továbbra is szeretettel ápolja és 
feni: artja Meg vagyunk szilárdan győ
ződve arról, hogy a püspök ur Öexel- 
lenciája amidőn apát urat mohácsi plé
bánossá kinevezte, teljes tudatában volt 
annak, hogy apát ur mindazon képessé
gekkel rendelkezik is, melyeket ez állás 
betöltése igényel. És erről mi is meg 
vagyunk győződve. Tudjuk azt eddigi 
működésedből, hogy egyházmegyénk első 
lelkipásztorai köze tartozol, aki mindig 
nagy súlyt helyeztél a hívek lelki életé
nek ápolására, aki Isten adta képességeid
nél fogva a lelkek mélyében is feltalálod 
az igazgyöngyöt s minden szépet, jót és 
nemeset s ezeket mind hivejd lelki életé
nek emelésére gyümölcsöztett’ed. Biztosak 
vagyunk abban is, hogy közismert, ki
való műveltséged, koncillians úri modo
roddal csakhamar meg fogod hódítani 
nem csak híveidet, de ki fogod vívni más 
felekezeteknek tiszteletét és becsülését is.

Tudjuk, hogy sok energia, munka
szeretet és tettrekészség van benned ; erős 
akaratú és elhatározásu férfi vagy, aki azt, 
amit jónak, helyes és üdvösnek tartasz: 
keresztül is viszed. De tudjuk azt is, 
hogy ainily nős az akaratod, ép oiy gyen
géd a szived akkor, ha szegények, árvák, 
elhagyatottak védelméről, segítségéről van 
szó Tudjuk azt, hogy nemesen érző szi
ved minden dobbanása híveid lelki üd
vének szól, hogy szived minden lük etése 
a krisztusi szeretet igaz forrása. Arra ké
rünk, áraszd el közöttünk és embertár
saink között ezt az. igaz krisztusi szere
idet, mert aira sokkal nagyobb szükség 
van ma, mint valaha Áraszd el olyan erő
vel, hogy a szeretet lángjai elfojtsak a 
gyűlölet minden bacillusát és mérges fül 
lankjat Áraszd el oly erővel, hogy itt a 
határszélen, a véráztatott mohácsi mezőn 
az emberek ne ismerjenek más érzést, 

mint azt, hogy egymást és ezt a széjjel
tépett édes hazát szeressék Mi mohácsi 
katholikusok a mellett, hogy tiszteljük 
mások vallási meggyőződését, nem 
szűntünk meg soha nyíltan és bátran a 
magunk hitét rnegvallan., de a mennyire 
erős meggyőződés’i katholikusok va
gyunk, ép olyan fanatikusan szeretjük 
ezt a béna, megcsonkított hazát, ezt a 
letiport, megalázott magyar fajt. Arra ké
rünk. istápold, élesztgesd ezeket az ér
zelmeket berniünk, biztositlak, hogy mun
kád fogékony talajra talál Adjon a min
denható jó Isten erőt, kitartást és isteni 
ihletet ehhez a nagy munkához. Jöjj köz- 
zéhk és haladj tántoritliatatlanul azon az 
utón, melyet a krisztusi szeretet paran
csai neked kijelöltek; mi olt leszünk mö
götted és követni fogunk. Isten hozott! 
Isten vezérelje minden lépésedet !

A fényes hatást elért beszéd után alig 
hangzottak el a harsány éljenek, di. Frey 
János apátplébános rövid, szinte telegrafi- 
kus stílusban tartott beszédben válaszolt, 
de ez a rövid, de keresetlen szavakba ön
tött válasz jellemezte legjobban ót, a nem 
az ígéretek, de a cselekvés emberét. Azt 
várjuk is, nem szép frázisokat, de gyors, 
erélyes cselekvést.

Az egyszerű, őszinte, nem a szónoki 
hatást kergető, de a legbecsületesebb jó
szándékot, beket, szeret etet meggyőző erő
vel hirdető szavak befejeztével újból fel- 
zugtak az «Éljen!»-ek, de ezek inár a tem
plom chórusaból lehangzó orgonaszó tö
mör akkordjaiba olvadtak. Az uj pásztor 
megindult a templom főbejárata felé s nyo
mon követték öt a hivatalosak s a hono- 
raciőrök, kiknek csoportja után a iiivek 
óriási tömegei özönlöttek. A hatalmas or
gona méltóságos bugása kisérte az uj plé
bánost a főoltár lépcsőjéig, hol az nagy 
segédlettel litániát mondott, mely alatt a 
chóruson Brand Ede polg. iskolai igazgató 
vezénylete alatt egy ad hoc templomi da
lárda gyönyörű ének zamokat adott le, köz
tük egy Mária-éneket, mely a meghatottság 
könnyeit csalta a hívők szemébe.

I iiánia után a plébániára vonult az uj 
plébános es ott fogadta a tisztelgő küldött
ségeket, nevezetesen: a róm. kath. papsá
got, a mohácsi vallásfelekezetek küldöttsé
geit külön-külön, a róm. kath. hitközséget, 
a róm. kath. tantestületet, a főszolgabírói 
hivatalt, a községi elöljáróságot, a polgári 
iskolai tantestületet, a Szociális Misszió Tár
sulatot, a Leány klubot, a Mária Congrega- 
tiót, a szt. Ferenc Harmadrendjét, a Kath. 
Népszövetséget, a Kath. Legényegyletet, a 
Polgári Olvasókört, a Tűzoltó Egyletet, a 
Sokac Olvasókört, aztán néhány saját sze
mélye részéről tisztelgő előkelőséget és a 
sajtót.

Öt óra után szükebb kísérettel meg
jelent a Kath. Legényegylet ünnepélyén, 

I hol az egyesület részéiül Kozáry György 
egyházi elnök meleg és lendületes beszéd
ben üdvözölte, az ifjúság nevében az I ső 
dékány, a műkedvelő garda nevében Pét- 
rovics Dezső köszöntötték.

A műkedvelők Alexának «Tarziciusz» 
ciniii 3 felvonásos, a keresztény üldözések 
idejében játszó drámáját adták eiő gördü
lékeny, figyelmesen megrendezett előadás
ban, meljben Führer Ferenc (Lucius) tűn 
tette ki magát különösen.

A Hymnus eléneklése után az uj plé
bános egy nehéz nap fárasztó ünnepségei
ben kimerülve uj otthonába tért vissza, a 
közönség pedig kellemes emlékeket vive 

| lelkében, oszlott széjjel.
Az apáttal nem csak az uj plébános 

vonult be a belvárosi paróchiára, ha
nem vele jött egy kitüntető szeretettel 
övezett oltártestvére, ifjonti jiapságának men
tora, Baranya vármegyének a közjogi élet 
terén is egyik legillusztrisabb volt szerej) 
lője: Halvax József, a mágócsiak szív és 
lelki nemességéről közismert volt apát- 
plébánosa, ki a becsülettel és jól megszol
gált nyugalom éveit egykori pártfogoltjának 
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házánál óhajtja leélni. A lekötelezőleg ked
ves öreg ur lelki gyönyörrel nézte a mo- 
hácsiak örömének ilyen ostendativ módon 
való megnyilatkozását uj plébánosuk iránt 
kit egykor ő vezetett kézen az oltár lég.’ 
magasztosabb szolgálatához s erre a tény, 
kedésére is büszke lehet.

A Kaszinó társasvacsorája.
A távozó dr. Margitai és a székfog. 

laló Német Károly főszoígabirak tiszteletére 
a külvárosi Kaszinó vezetőség az egész 
helybeli és vidékbeli társadalom bevonásá
val január 28-án társasvacsorát rendezett. 
Rég sikerült már bankett i'y nagy arányok
ban és a résztvevők tiszteletadás mák ily 
kifejező formájában. 140 en ülték körül az p 
alakú asztalokat, a kik között képviselve 
volt a társadalom minden osztálya

A felköszöntők sorát dr. Bcck Alajos, 
a Kaszinó elnöke nyitotta meg, szépen 
megkonstruált, lendületes beszédben bú
csúztatva és üdvözölve azokat, a kik iránti 
tisztelet és szeretet ezt az impozáns társa
ságot ma összehozta. Felsorolta mindket
tőnek érdemeit, előnyeit és egyéni kiváló 
qualitásait s vigasztaló körülményt abban 
keresett, hogy dr. Margit i távozása csak 
ideiglenes s az örvendetes viszontlátás mint 
Mohács rendezett tanácsú város polgár
mesterével csak rövid idő kérőé e.

Kisfaludy Vidor dunaszekcsői fő
jegyző a jegyzői kar, Lipokatics János Mo
hács nagyközség, Márton János az Ipar
testület és az iparososziály, dr. Popper 
Manó kedvesen csengő stanzákban a helyi 
társadalom részéről búcsúztatták és üdvö
zölték a főszolgabirákat.

Dr. Margitai nagy koncepciójú, ma
gas szárnyalást!, hatalmas beszéddel kö
szönte meg a mai ünnepeltetést is és a 
mohácsi működése tartalmin tapasztalt sze- 
retetet és támogatást s a meghatottság 
leplezhetetlen tünetei árulták el, mennyire 
átérzi gyönyörű beszédjének minden sza
vát. Nőmet Károly meleg szavak közvetlen
ségével köszöntötte uj működési helyének 
közönségét s a tőle megszokott egyenes 
őszinteséggel mondott köszönetét a mai 
ovációért is.

Dr. Auber Tivadar dr. Frey János 
apátplébánosra mondott pohárköszöntőt, 
melyet dr. Frey János abból az elvből ki
indulva, hogy nem szokott adósa maradni 
senkinek, rögtön szellemesen viszonzott is 
és bár beszédének egy kis humoros sprittet 
igyekezett adni, annak egyik részleténél, 
melynek ambo pointje az volt, hogy műkö
désének egyik legeminensebb feladata, hogy 
a helyi társadalomból a gyűlölködést, a 
visszavonást úgy egyesek, mint felekezetek 
között kiküszöbölje s helyébe a megértő 
szeretetet plántálja, — harsogó, frenetikus 
tapsokat és éljeneket váltott ki.

A helybeli szt. Ferencrendi zárda sze- 
retetét és nagyrabecsülését P. Bende Sza- 
niszló a tőle megszokott ékesszólással tol
mácsolta.

Vida Dezső a kereskedői osztály és 
a zsidó hitközség képviseletében üdvözölte 
dr. Margitait, Német Károlyt és dr. Frey 
János apátplébánost, ki nyomban ismét vá
laszolni akart, de a szó jogát a hadsereg 
foglalta le, melynek nevében Rím mer Mik
lós alezredes mondott rövid, de velős fel
köszöntőt Az után adta vissza a rekoné- 
szánsz pohárköszöntőt dr. Frey Vida De
zsőnek, mint az izraelita hitközség elnöké
nek. Dr. hazakas Péter az államrendőrség, 
Kátkay István a sajtó, Uugár István rác- 
töttősi jegyző pedig a falu nevében üdvö
zölték az ünnepeiteket. Dr. Beck Alajos 
elnök bejelentette dr. Fischer Ferenc főis
pán és Stenge Ferenc alispán távirati üd
vözletét, melyben kimentik távolmaradásu
kat azzal, hogy lélekben az ünneplőkkel 
együtt ünnepelnek.

Egy pohárköszöntő sajnos elmaradt, 
melyet özv. Nagy Kálm inné érdemelt volna 
azért a kitűnő vacsoráért, mellyel konyha-
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jának régi jó hírnevét csak emelte, de ha 
nyilvánosan nem is, magában 140 ember 
lebegett egy Prosit !-ot az egészségere, mint 
az angol vesepecsenye és a káposztásrétes 
nagy speciálistájára.

Nem tudjuk a/ elismerés zászlaját elég 
mélyen meghajtani mohácsi Német Géza, a 
kaszinó agilis igazgatója elé it, ki maga volt 
a körültekintő figyelem s az est sikeréből 
oroszlánrészt kérhet.

A szószerinti é telemben vett reggeli 
órákig maradt együtt 1 • irsaság egy része. 
mJyben még bácskaiak is voltak, a kik el
jöttek dr. hargitainak Isten boz.-.íu !-ot 
mondani.

Fegyvert, varró- és írógépét javít 
Scháffer.

H I R E K.
.4 béke,

a lelkek békéjének óhaja visszhangzott az 
uj apátplébános eddig Mohácson elhang
zott szavaiból. Idegenből jött és mégis tudta, 
vagy érezte, hogy ebben a városban közel, 
szinte egy kiáltásnyira a határtól szethu 
zás, gyűlölet és hossza mai hadik Magyar 
a magyart marja ott, ahol legnagyobb szük
ség volna az összetartásra, a békére.

Dr. Frev jános alig pár napja van 
közöttünk, de valahogyan úgy érezzük, 
hogy van benne erő, van benne férfias 
akarat és tehetség, hogy megvalósítsa azt, 
amit akar. Az őszintén, szívből keresztény 
magyarságnak itt legnagyobb szüksége a 
béke, a megértés azokkal, akik dolgozni, 
tenni akarnak a jeli 
magyarságáért, libben a munkában talál
kozni fog minden becsületes, jóhiszemű köz
életi tényező s mi hisszük, hogy az élén az 
uj apátplébánost is ott fogjuk találni

— Esküvő Folyó évi január hó 26 án 
délután 3 ómkor a mohácsi református lem 
plombán esküdön örök hűség-.: Kálnoky 
Bedő Lajos lőhacnagy, Káinoky Bedő Ben
degúz Mav. felügyelő fi i Pápay Margitká
nak, Pupay János mohácsi retorniaius ig.- 
tanitó es neje bajos leányának Tanuk a vő
legény részéről Hollerung Pál m. kir al
ezredes, a menyasszony részéről Máhr Lajos 
m. kir. százados voltak, Fentemliteiteken 1 
vili részivé uk meg az esküvőn: gróf Piaién 
Hallermund Ferdinánd és neje, a vőlegény 
rokonai, dorghi es ortutai Ortutay Lajos 
Budapesttől, Rimmer Miklós uL.-zredvs, Mo- 
csáry Károly órr <<g\ es neje, Máhr Lajos 
százados es neje, Puppi Ignác százados es 
neje. Magda Elek s<. /adós es neje, Schnci- 
der F igyes száz; dós, Sehuktz Rudolf had
nagy, Schmidt Lajos ,gőzmalon/.uiajdonos, 
tart, százados es neje, Éva László szolgabiró 
es neje. — Néhány perccel délután 3 óra 
után érkezett az impozáns esküvői menet a 
nézőpublikum százaitól kísérve a református 
temp ont elé és a mohácsi m. kir. vámőr
ségből alakított diszőrség sorfala közölt cl 
haladva Lohengrin bájos csengésű dallamai 
közepette — melyet Magda Elek század- s 
játszott — az Isten házába léptek, hol Rózsa 
Sándor samgresi rcf. lelkész, a menyasszony 
nagybátyja adta az ifjú párra áldását, őket 
úgy rokoni, mint lelkipásztori szeretetének 
teljes melegével útnak bocsájtva az eddig 
még ismeretien, hosszú ut felé. — Majd a 
szívből jövő számos jókivánatok után és a kó
rusból felhangzott „Nászinduló" lelkeket lebi- 
lii cselő akkordjai mellett elvonult a menyasz- 
szony, illetőleg most már a legifjabb asszony 
szüleinek lakására, hol aztan általános, paj
zán jókedv, víg poharazás mellett Bús Pali 
fülbemászó muzsikája kivilagos-kivirradtig 
tartotta össze az egy begyült vendégkoszorut.

— A Szociális Misszió Társulat szer
dán, február ó én J. u. 5 órai kezdettel tarja 
rendes havi értekezletét a tűzoltó laktanya 
dísztér miben. Ezen a gyűlésen az egyesület 
uj egyházi tanácsadója: dr. Frey János apát- 
plebunos tartja a szokott lelki beszédet. A 
tagoknak teljes szambán való pontos meg
jelenését kéri az elnökség.

— Éva László szolgabiró uj beosz
tása. Az alispán a legutóbbi közgyűlésen 
szolgabiró'- a választó.t Éva Lászlót a szent
lőrinci járásba osztotta be szolgalattételre, de 
egyelőre további intézkedésig meghagyta 
mostani hivatalában Mohácson.

— Ezüst lakodalom Menczinger Jó
zsef kovácsmester, az Ipartestület elnöke 
m. hó 31-en, csütörtökön ülte meg 25 eves 
h.izas-agi évfordulóját Ez alkalommal a tar
adalom minden részéből, de különösen az 

iparosság nagy szambán üdvözölte a jubiláló 
házaspárt

- Adomány. A Dunagőzhajózási Tár
saság igazgatósága széntnegvaltás címen 150 
ezer K t küldött a Szociális Misszió Társulat 
elnökségéhez, mely összeget 6 szegény csa
ládnak 25 000 K-as összegekben azonnal at 
is utalta az elnökség. A szives adomanyert 
ez utón is halás köszönetét mond az el
nökség.

- Jótékonyság. Zeitvogel Ferenc 
1Ő000 koronát juttatott az Ipartesiüleihez 
azzal, hogy ebből -’ tor it R.pszam 
Jánosnak, 5000 koronát az, elesett hősök 
emlékművé részére és 500') koronát az el 
aggott es elszcgenyedett ipaiosuk feisegelye- 
zeseie fordítsanak. A.z Ipartestület elnökségé 
ezúton is nyugtázza es köszönetét fejezi ki 
az adakozónak — N. N. 1000 koronát adott 
át szerkesztőségünknek a László közkórhaz 
beiegei reszere. Rendeltetést helyere juttattuk.

A róm. kath. hitközség 1924. évi 
költse..veiese elkészülvén a hitközségi pénz
táros ez n on köz i a hitközségi adózókkal, 
hogy az 1924. évi hitközségi adó az 1922. 
évinek a négyszerese, melyet mielőbb be
fizetni minői-.”, hitközségi adózó sürgős kőié

. mei .... 
anyag: viszonyai csak igy lesznek rendez
hetők es önmaguknak tesznek az adózók 
jót, La a manap súlyos vegrehajtasi költsé
geket elhárítják magukról.

— Orvost hír. Dr. Szabó-Hars Sán
dor főorvos ezentúl rendel térti betegeknek 
délelőtt, nőt betegeknek rendelés d u. 2- 4-ig 
a Selyemgyár épületben. Telefon: 2.

— Mohácsi Muzeum Egyesületbe 
dr. Aubcr Tivadar es llubay József 25—25 
ezer koronával alapitó tbgui leptek be.

N- pmüvtlödes. A vezetőség min 
den tóié telhetőt elkövetett, hogy ezen isme
retterjesztő előadások a köz érdeklődését fel
hívjak. l’gy latszik azonban, hogy va utank 
újabb romlása és a piaci arak alakufasa 
figyelmet annyira lefoglalja, hogy anyagi 
haszon nélküli, de egyébként az ő erdeket 
szolgaló előadások unalmasakká lesznek 
előtte, habar belvárosi tanicsületünk nemes 
munkássága megérdemli a tömeg támoga
tását. Ezen nemtörődömségig vitt jelenség 
elkedvetleníti az előadókat, ambíciójukat nem 
növeli, hanem lohasztja. regi magyar rák
fene ragja magyar népünk törzsei és egy 
erősebb szelroham derékba tör. azt s jó lesz 
tüzrevalónak. En nemzetem I Magyar nepem 1 
N„m veszed eszre körülötted miként verseng
nek a többi népek a léiért ? Csak te alszol I 
Ébredj I hogy ebredesed elég korai legyen I 
Törtess, tanulj, alkoss, hass cs gyarapits, 
hogy te is ott légy a pálma osztásnál I Vagy 
most következik be a költő mondása? „Rom
lásnak induit hajdan erős magyar*. Nem, 
nem, ez csak egyszeri jelenség, mely nem 
fog megismétlődni, mert hisz a magyar nép 
is a küzdők sorába lépett, művelődik, tanul, 
hogy a vilagszinpadon ő is helyet foglal 
hasson kultúrája áltál és azért a jövő elő- j 
adásokon ott leszünk többen, — sokan, — 
mindnyájan. Kar azonban, hogy az allam 
ezen intézményre többet nem áldoz es az 
előadások érdekességét legalább minden ilyen 
nagyobb helyen vetítőgépek segélyével, vetí
tett kepek bemutatása áltat élénkítene, ami az 
előadók munkáját rendkívül megkönnyttene 
és az eredmény biztosítva lenne. A múlt 
szombati, azaz januar 26 án tartott előadás 
gjer hallgatóság részvételé melleti folyt le, 
amikor pedig Kiss Béla törekvő fiatal tanítónk 
humoros nyelvtani előadást tartott, mely 
mindvégig derüli hangulatban tartotta a jelen |

levőket: maid Erős József ig.-taniió a gya
korlati eleiből vett példák áltál mutatta be a 
kettőstétel , terület es keritesszámitas mi
kéntjét. Volt meg felolvasás és szavalat is 
Szerdán, azaz január 30-an Frank Mária 
tani ónő tartott nagy gyakorlati tudásáról 
tanúskodó előadást a konyhakertészetről. 
A talajnemek leírása után hűen és meg
győzően adta elő a talajjavítás, melegagy 
készítés, vetés, palántazás, öntözés és bolgár 
kerteszet mikéntjét asszonyainknak és leá
nyainknak Itt is kevesebben voltak, mint 
máskor, pedig valóban sajnálhatja mindenki, 
k> e tanulságos előadást elmulasztotta Feb
ruár 1 en, remeken ismét a férfiak reszere 
volt előadás, melyről jövő szamunkban refe
rálunk be. Febr. 6 an a nők reszere dr. l'rrss 
Jenő ur varosu k orvosa fog előadást tartani, 
mix el jan. 30 an jelzett előadása más okok 
miatt elmaradt. Tömeges látogatást kér a 
helyi nápiníu elődesi bizottság e. J.

Villanycikkek olcson Schftffernél.
— Fotdgaz Buján. Báján toldgazfor- 

rást tálaltak s a további kutatást a tavasz
it gól társaság fogja folytatni. Jó az 

Isten I Báján a világítási mizéria nagy. En
nek következmenye volt, hogy a színtársulat 
is kénytelen volt tavaly előadásait az évad 
dere mn beszüntetni, mert nem volt villany. 
Íme leit u Baja kap egy földgazforrást. Fa
lui majd nekünk is lóg jutni egy Dunahid.

A Mohácsi Múzeumnak ajándé
koztál;: vitéz Tolnai György: a „Körös" 
monitor e.kn lóit francia torpedó-lövedék 
szil májat, Belgrad égésekor a „Körös1* nto- 
nitoi - bánt ágyucs •..-. . < darabja, 
1911. ev.'en Romániában elégett „Erzsébet 
királyié hajó Legese után talalt tömeggé 
olvadt jc.s^cs üveg. Vincsek József: Ma
gyar ország középeimére öntvényben, 3 drb 
rezpen;. a X\Il ik szazadból. Mo.iacs varos: 
iratterabol : 3 végrendelet a XV 11 ik szazad 
végéről, a rom. kath. plébános lukma meg
váltási levele 1839, 2 uro a varos iadaj.iban 
találtatott irományok mveuiariunia a XIX ik 
szazad c-iejeről. — Fogadjak a Muzeum kö
szönetét I

- - r.un sásbiztosilás. A minisztérium 
12700 1924. VI. sz. rendeletével a munkás- 
biztosítás napiberosztalyamak határösszegeit 
felemelte, de ehhez iupest a biztosítási járu
lekokat, táppénzt, terhességi segélyt, gyér 
níekagyi, s, optatasi segélyt es temetkezési 
segélyt is megie.eiőleg emelte. JJen szamunk
ban ezzel az úgy gyei helyszűke miatt nem 
foglalkozhatunk, de jövő szamunkban a ren
delet részletes ismertetésére vissza lógunk 
térni.

— Halálozás. Wcisz A. Adolf, a jó
tékony sagaiol közismert volt mohácsi termeny- 
kereskedo, kit a Magyar Vörös Kereszt Egye
sület díszjelvényével tüntetett ki s a mohácsi 
zsidó hitközség tagjainak bizalma előljario 
tisztséggel, a Mohácsi Takarekpenztar alel- 
nökseggel tiszteit meg, 72 eves korában Pé
csett voje: dr Sárkány Ármin csaiadjaban 
elhunyt.

Maislis Sománé, szül. Bein Hermina 
Mohácson, j muar 28 an 56 eves koraoan 
elhalt. Januar 30 an temettek áuaianos rész
vét mellett, melynek kifejezésere felekezeti 
különbség nélkül sereglenek össze ismerősei.

— az általános kereseti adó valló- 
ntási iveit kezdik' megint sürgetni, ez alkal
mat használjuk fel, hogy a kivetést eszközlő 
közegeket figyelmeztessük, miszerint az adó
tételek kiszabasanai, — ha mar reális kive
tési alap énnél az adónemnél nincs — leg
alább az arányosságot igyekezzenek meg
óvni. Latunk ott nagy üzemeket; K. Gy. 
i segéddel 342 200 K, Sz E 4 segéddel 
300.800 K, öz. J 128 142 K, M. J 59306 K, 
o. I 38602 K es egyedül dolgozó, vásározó 
iparosi 404.728 K aduval megróva s ez jog
gal romja az adozasi kedvei. Nem azt mond
juk, liugy előbbieknek nem eieg magas az 
aduju.i, de utóbbinak azokehoz kepest túl
ságos a megterhehetese. Tehat csak ará
nyosságot !

— Kocsit loptak. Hosszú Illés ver- 
sendi lakos hétfőn a pécsi vásárról hazatérve 
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betért a gyulai korcsmába, a lovakat kocsit 
pedig az országúton hagyta. Arra ment két 
ismeretlen férfi fekapott a kocsira es elhaj
totta. Véletlenül majsi németek is jöttek a 
vásárról és az utón hangosan beszélgettek. 
A lótolvajok azt hitték, hogy okét üldözik es 
Jeugorra a kocsiról ott hagytak a zsákmányt, 
amelyet a majsiak átadtak a németből} i 
csendőrségnek A tettesek nincsenek meg

— Teadelután a Korben. Egész fo
galommá lesz a Kör teadelutánja, mely nem 
csak a zamatos teáiról és a kedves hölgyei
ről nevezetes, hanem arról is, hogy ott min
denkor a legkellemesebb szórakozásról is 
gondoskodnak. Harmadikén egy négytagú 
kamara zenekar Schneider Lajos ig.-tanító 
vezetésével gondoskodik a teadelután nívóssá 
tételéről. A legfinomabb süteményeket, ízle
tes ozsonnát a legolcsóbban szolgálnál? lel. 
Ha még hozzátesszük, hogy a teadélután
egyszersmind jótékony célt is szolgál, mert

- - ■ ’ gyermekek
hogy a 
marad, 
kedden

a jövedelem a szegény iskolás 
javára lesz fordítva, akkor hisszük, 
legmesszebbmenő támogatás el nem

— Petőfl-gárda szereposztásra 
etse teljes szántban jelenjen meg.

— Öngyilkosság Villanyon. Lázics 
I eksza, 30 eves villányi lakos Teleki Sándor 
szőlőjében a kútba ugrott s belefuladt. Holt
testét jan. hó 26 án találták meg. A fiatal
asszony nemrég jött ki a pécsi elmegyógy
intézetből s valószínűnek tartják, hogy beteg
sége ismét visszatért s ily állapotban követte 
el tettét.

— Pecértempó cim alatt múlt szá
munkban másodkézből vett információ alap
ján megírtuk, hogy a városi gyepmester al 
kalmazoitai minősíthetetlenül durva modort 
tanúsítottak egy százados rejevel szemben. 
Riez Lajos varos; gyepmester ezen informá
ciónkat tévésnek mondja és kéri annak oly 
értelembem helyreigazítását, hogy ott ez eset 
alkalmával semminémü tettleges inzultus 
nem történt. Igaz, hogy a kis kutyát elfog
ták emberei, be is szállították a városháza 
udvarára, hol hatósági rendelkezésre tulaj
donosának visszaadatott s nehogy újra a 
pecérek kezébe kerüljön, a gyepmester sze
rnél} esen kisérte haza, a felhozott tettleges 
bántalmazás azonban nem történt meg. Mi 
Riez Lajos városi gyepmestei kérésének szí
vesen teszünk eleget, mert meg vagyunk 
győződve arról, hogy a hol ő személyesen 
jelen van, ott ily durva attrocitás meg nem 
történhetik.

— Lakbérnegyed kezdődött februuát 
1-én. Hogy mire jó a rendes naptári évne 
gyedet, mely janunr, február és március hó
napokból allana február, március cs április 
hónapokra tenni at, azt valóban itt nálunk 
vidékén megy magyarázni lehetetlen Lehet 
hogy Budapesten és nagy óbb vidéki váro
sokban van is ennek valami magyarázata, 
de hát Budapesten sok mindenben kifordult 
a normális, természetes elet, hagytak volna 
békét nekünk a rendes naptári ev mellett. 
Tehát febiuar 1 ével uj lakbérnegyed kez
dődik, melyben a leguiótbi lakásrendelet 
szerint a novemberi lakbér 1 G odaval emel
kedik. Az érdekellek tájékoztatására közöl
jük, hogy az 1924. évi februári negyedre az 
1917. évi novemberi negyedre kikötve volt 
tiszta házbérnek 160-szorosa fizetendő tiszta 
hazbér fejében, 120 szorosa fizetendő köz
üzemi költségek fejében és 10 szerese fize
tendő kincstári házhaszonrészesedés fejében, 
vagjis ha valakinek 1917-ben az egyezségi
ig megállapított évi lakbére 400 korona volt, 
az az 1924. evi februári lakbérnegvedre fizeti 
a negyedévre eső
100 koronának 16u szorosát . . . 16 000

» „ 120- „ ... 12.000
« r 40- „ ... 4 000 

koronát. Magától értetődik, hegy a ki már 
házigazdájával időközben saját jószántából 
oly egyezséget kötött, mely negyedévi bérnek 
magasabb összeget ad ki, mint a mit a fenti 
számítás hozna ki, arra vonatkozólag a ren
delet kihatással nincs, az fizeti az időközben 
kötött egyezségben vállalt ^összeget Figyel

meztetjük a lakókat, hogy a lakásrendelet 
értelmében az 1917. november 1 én érvény
ben volt lakbér 120-szorosát üzemi költsé
gek téritménye fejében fizetik s igy ez ősz- 
szegen telül sem kéményseprési dij, sem 
pöcegödör tisztítás, sem szemétkihordas költ
ségeivel meg nem terhelhetők a lakók

Vízvezetéket és villanyt Scháffer 
szerel.

— A bélyegilleték drágulása. .Min
den más egyebek drágulásával a bélyeg is 
erős lendülettel drágult meg február 1-én. 
Október 1 én szökött csak fel nagyot a 
stempli, november 1 én már megismételte a 
merész szállót és február 1-én mégis ismét 
ugrott, de akkorát, hogy a pörösi ödéstől 
ugyancsak elveszi az emberek kedvét. De 
nem csak a pörösködéstől, mely még csak 

! jobban elkerülhető, de pörön kívüli dolgok
nál is meggondolás tárgyává teteti azt, hogy 
rászánja-e magát az ember. L’gyanis nem 
csak egy beadvány bélyege 10 ezer korona, 
hanem a táncmulatság iránti engedélyt kérő 
folyamodvány béljege is 25 ezer korona, 
mely a belépődíj fokozatos emelkedése sze
rint növekszik. L’ilevél 2000 20000 korona,
erkölcsi bizonyítvány 5000 korona, cseléd- 
és munkakönyv 500 korona, játékkártya 
2000—5000 koronáig terjedő illetek alá esik. 
Egv postaszállitókvél bélyege 100 korona. 
Községi bizonyítvány, anyakönyvi kivonat 
.5000—őOfX) koronás bélyeggel látandó el, 
állampolgárságot igazoló bizonvilvány pláne 
50 600 korona, közjegyzői kiadvány 10.000 
korona illeték alá esik. Iskolai bizonyítványra 
500, érettségi, vagy szigorlati bizonyítványra 
2000, diplomára 5'000, iparhatósági bizonyít- | 
ványra 100, tanoncszerzódesre 1000 koronás i 
bélyeg ragasztandó. Halászati jegy 20 ezer ! 
korona, minden segédszemélyzeti jegy 5000 ■ 
korona bély eggel látandó el. Fuvarlevél 1000 
korona. Valtóóvás a követelés összege sze
rint 7)00 koronától 20 ezer koronáig. Cég
bejegyző?: egyéni 100 ezer korona, betéti 
társaság, szövetkezet után 260 ezer korona, 
részvénytársaság után 460 ezer korona. Le
telepedés iránti kérvények 100 ezer koronás 
bely eggel látandók el. Házassági akadaly 
alóli felmentés 20 ezer korona. Nagykorusi-

i tási kérvény 20 ezer korona. Főiskolai hall- l 
gatóknak tanulmányi ügyekben felettes ható
ságaikhoz, vagy a kormányhoz intézett kér
vényeik 2 ezer korona s bélyeggel látandók j 
el. — Nagyobb vonásokban ezek az uj i 
bélyegtörvény rendelkezései, melyek bizony ' 
nagy megterhelést rónak a közönségre, de ; 
ne feledjük soha, hogy a tojás ara is 1000 
korona, pedig a legbekésebb világban is egy 
fi Izet belyege 15 krajcár volt, a miért 10 
darab tojást lehetett venni, ma pedig egy 
ftlzet belyege csak 1000 korona, tehat egy

1 tojás ára.
■ Pécs megkapta. A közelmúltban 

megérkezett Pécsre az „Amerikai ifjúsági 
Vörös Kereszt44 szeretetadománya 3 hatal
mas ládában s azok mindegyikeben 100—10<» , 
doboz volt ajándékokkal tele. Vargha Gá
bor dr., helyettes főreáliskolai igazgató ez 1 
ajándékokat szét is os tóttá az iskolák és i 
intézetek szegénysorsu neveltjei között. Meg- j 
ható az amerikai Vör ’>s Kereszt ifjúság sze
retetteljes megemlékezése a magyar gyer
mekekről s e nemes tényük felemelő hatá
sát már régóta felünk megzavarni egy dis- 
sonáns hanggal s ezért csendes, néma meg
figyelői maradtunk a gyermekörömnek már 
akkor, a mikor Pedlow kapitány kalauzolta 
a tengeren at az amerikaiak szeretetadomá- 
nyait, de mert nekünk is vannak szegény, 
ruhátlan, elárvult, közsegélyre szorult gyer
mekeink, a kik könny es szemmel kérdik tő
lünk, hogy meg most sem látjuk elérkezett- < 
rek az időt érdeklődni ezek után a dolgok 
után, meg kell törnünk a panaszos csendet | 
és bár szerényen és tiszteletteljesen, de meg
kockáztatjuk a kérdést, hogy váljon az az 
amerikai magyarság, vagy az az ant rikai 
ifjúsági Vörös Kereszt csak az 50 ezeren 
felüli lakosságot számláló városok szegénye 
gyermekeinek szánta az ö szeretetadomá- 
nyait ? Avagy talán pláne pontosan Pécs 
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városa számára voltak azok a szeretetado* 
mánvok adrcsszálva, melyek oda megérkez
tek ? Bátrak vagy unk szeretettel érdeklődni 
az iránt is, hogy honnan és kik által törté
nik e szeretetadományok szétirányitása csonka 
Magyarországon ? Van-e e szeretciadontá- 
nyokra igénye a vidék szegénysorsu gyer
mekeinek is, ha igen, miért nem kapott ab
ból soha Mohács, mely pedig szintén bent 
van a térképben? Ha pedig nincs igénye, 
akkor tisztelettel kérjük laptársainkat, ne ír
janak ilyen szeretetadomány szétosztásokról, 
mert az mégis csak egy kicsit faj ilyen kö
vetkezetes ismétlődések során a mohácsi 
szegény gyermekeknek, a kik szintén meg
érdemelnek ennyi gvengédséget.

— Analfabéták oktatása. A sokat 
mellőzött, megszolgált fizetéséhez csak úgy 
véletlenül jutó tanítói testület buzgalmának 
hazafias érzéstől vezetett jóakaratának ismét 
fényes tanujelét szolgáltatja A belvárosi el. 
iskolai tantestület önként vállalt népművelő- 
desi előadásai még be sem fejeződtek, máris 
a külvárosi elemi iskola hirdet egy nagyon 
áldásos tanlölyamot azok részere, kiknek 
valami oknál fogva nem volt módjukban a 
műveltség legelemibb feltételét: az olvasást 
és írást elsajátítani. Azok az írni, olvasni 
nem tudó 15 éven felüli férfiak és nők, a 
kik ezt utólag elsajátítani óhajtják, ma, va
sárnap délután 2—3 ig (febr. 3 jelentkezze
nek a külvárosi ickola IV. osztályú tan
termében.

— Póstabélyegek. Az aratós rajzi. 
5, 15, 2.5 koronás, az országház rajzu 5, 
10, 15, 20, 25, 40, 50 és 100 koronás, a 
„Patrona Hungáriáé14 rajzu 50, 100, 200 és 
500 koronás, továbbá az 1000 filléres, a 10, 
15, 25 koronás hivatalos bélyegek január 
31-eve! a forgalomból kivonatnak s azok e 
határidő elteltével bérmentesítési célra nem 
használhatók, február végéig azonban a posta
hivataloknál más forgalomban maradó posta- 
bélyegekre díjmentesen becserélhetők.

— Az elöljáróság közlesei. Az elöl
járóság a községi képviselőtestület határozata 
alapjait felkéri Mohács nagyközség lakosait, il
letve gazdaközönségét, hogy akik a vaskompok 
javításához szükséges költségek fedezéséhez 
buza-köicsönnel hozzájár tini szándékoznak, 
ebbeli készségüket az elöljáróságnál S napon 
belül bejelenteni szíveskedjenek.

— Falopás. Paddi János mohácsi la
kos két társávai a főhercegi erdőben egy 
lábon álló fát vágtak ki, amit s fakóra 
igyekeztek az erdőből kivontatok /W/ erdőn- 
tettenérte őket, mire jobbnak láttak kereket 
oldani Másnap még négy társukkal szerda
rabolták es cl is hordták az egészet.

A kedvelt és mindig bevált Kleopátra 
eremé, púder és szappan békebeli minőség
ben MELTZER EMIL drogériájában kaphatók.

Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924. január hó 25 tői 1924. február hó i-ig. 
Születések: Csatai Rozália, László Mihály, 
Bizony Károly, Szidonya József, Műk János, 
Weiller Erzsébet, Molnár Ferenc, Kovács 
Hona, Kovács Mátyás. Házasságkötések: 
Ebért Tamás és Schmidt Magdolna, Kál 
Bedő Lajos János Jenő és Pápay Margit 
Hona, Kersics Antal és Kovácsi s Katalin, 
Pávkovics Mátyás és Csupics Anna, llaramza 
István es Kovács Katalin, Verbán György’ és 
Bárácz Ilona, Filákovics Mátyás es Pccsu* 
vácz Magdolna, Halena István és Beckert 
Aranka. Halálozások: Pávkovics Istvánná 
21 éves, özv. Bognár Andrásné 47 éves, 
Kovácsics Erzsébet 2 hónapos, Maislis So- 
máné 56 éves, Gávrilovics Lukács 83 eves, 
Berger Józsefné 24 éves, Spitz Miklós 19 
éves, Kovács Péter 45 éves (hősi halait halt), 
özv. 1 ubity Antalne 85 éves, Parolek Károly 
83 éves, Vörös István 83 éves.

Kerékpár felszerelés és javítás csak 
Scháffernél jutányos.

Laptulajdono* és kiadó:
FRIDRICH OSZKÁR.
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MÉSZÁROS- ÉS HENTESÜZLET 
MEGNYITÁS I

Értesítem a m. t. közönséget, hogy üzletemet sa 
ját házamban. Deák-tér 144. sz. alatt njból meg
nyitottam hol mindennemű mészáros- és hentes
áru a legjobb minőségben állandóan k. pható.

Becses pártfogást kér:

POCSAYJÓZSEF
mészáros- és hentes mester

ELADÓ FÖLD!
A mohácsi határban 12 hold föld egy 

tagban (nem a szigetben) eladó. 
Cim a kiadóhivatalban

Mérlegképes könyveié 
délutáni órakra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

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

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

fűzős cipő

WEINACHT
SÁNDOR

a budapesti áru- es érték
tőzsde tagja.

HIRDLTMENT.
A elöljáróság felhívja az adózók figyelni, i arra, 

hogy az 1024. évi adók első negyedellek befizetési 
határideje február 15-ikén lejár. Minden adózó tehát 
sajat j< felfogott érdekében siesse e határidő letelte 
előtt r.dófií etési kötelezettségére* ele.: t tér.ni. nehogy 

I s tetem esetén — b. vi l(»"„-os adópóti ckal le
gyen megróva. Félieértések elkerülése vcg.it megje
gyezzük, hogy ez a fizetési határidő a buzuérténben 
fizetendő földadó kivételévé: minden vgyéb adóra és 
n ., .dev-nket t esedékes k ztart > ’iisia v< r tk< . ik . id< 

scr. landó tehat a hazadó, kincstári ázii. szőrré sé
dé-, társulati adó, jövedelem- és vagyonadó, varmegyei 
adók, általános kereseti adó, községi adók, közmunká
vá ■ag, apaállatfentaitasi lárulékoa, keresked Imi- es 
tj árkán arai illetékek.

ELÖLJÁRÓSÁG.

í intas korsokat
minden mennyiségben vesz
F rí d rí eh Ősz ká r

könyvkereskedése.
Egy könnyű 

SZÁN DŐLI N 

eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban

.•
■

£. a
*

S|.

Gyümölcsfát 
fragas örzsü rózsát 
Bokorrózsát
Díszfát
OÍsízcscj jét 
Szölövesszót
Akác-csemetéi 
Gleditsch a-esen étét stb.

bármilyen nagy mennyiségben szállít

UNGHVÁRY JÓZSEF
IOŰO holdas faiskolája

C Z E á« É D
Részletes nagy árjegyzéket ingyen küld.

EH

Bank- és váltóüzlete
Király-utca 201.
TELEFON SZÁR: 36.

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

___________ J
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Házeladás!
Rév-utca 1516. számú nádas ház eladó. 

Naponta friss csemegevaj, 
édes asztali túró és tejszín 
kapható SPEISER JÓZSEF- 

nél, Püspöki kastély
_______  

i><>!a;ák i iciíioo 
Molnnr-uteii 1541S.-Z- alatti lakón 

1*0 lioltl -■/-'» « »í« *l«l«
t)Ó k iílí I II i

n/úndekozilc. A kivenni •íznn<l«»« 
kozó lnk;»«»»n értekezhet.

BÚTOROZOTT ’■ 
SZOBA KIADÓ!

CIM A KIADÓHIVATALBAN.

GÉPLAKATOS tanoncokat 
felvesz V ^RGA-gépgyár fizetés nélkül egy 
es fél evre, fizetéssel két és fél évre. 
I-só évre 1000 K, 11-ik évre 1500 K, Ill-ik fel
évre 2000 K fizetéssel, mely összeg a drágulás- 

sál aranyosan emelkedik.

* T\Á KOSSUTH LAJOS UTCA 
Ki I i A I II I 59 SZÁMÚ H ÁZ ÉS 

EGY KIHÚZHATÓ ÁGY. 
UGYANOTT EGY BÚTOROZOTT SZOBA KIADÓ.

SPULLER ADOLF.

mu- és épületlakatos Mohács, Gőzhajó
utca 980. szám, saját ház i 

_ Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat. Javítások pontosan és 
mérsékelt arak mellett teljesittetnek.

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT ÍRÓ ÉS VARRÓGÉPÉT.

KEREKPART.
FEGYVERT,
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉROT.

Kerékpár alkatrészek és a villanycikkek 
raktara

Schaffer Károly
technikus.

Egy molnár tanonc 
teljes ellátássá! felvetetik Jelencsik 
l&tvárnál Brkics-féle patakmalom.

! Gyógyáru, Háztartási cikkek ■ •

|
*

t
9> »

I

Kötösztrek.
Gummi áru.
Állatgyógyászati cikkek, 
Vegyszerek, 
Fényképészeti cikkek.
Illatszerek.
Cosmetikal cikkek

Rum, 
Tea. 
Gyógycognac, 
Likőrök, 
Padlólakk, 
Zománciakk, 
Padlóviasz.

MELTZER EMIL 
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 

MOHÁCS. Telefon 128.

K! a <1 ó
egy Eszter^ázy és egy 
fajdán kocsi
HOLICSKA JENŐ 
kocsifenyezo és kárpitos.

L a l« áNPMere •
Elcserélném lakásomat, hol disznótartás 2 
szoba, 1 konyha és táskamara van, teljesen 

magányos kis ház, egy nagyobb lakásért.
Bővebbet a ki, dóhivatalban.

Jókarban levő
nag.> íinró^ép

Siijhajtásra eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Használt férfiruhák
eladók._ _ _ _ _ Cim a kiadóhivatalban.

Eladó 25 kgr. házizsir
Cim a kiadóhivatalban.

sernavölgy i 
szénsavval telitett forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegyelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
éj borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Óvs.er fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosne Mohács.

Piaci árak: a szerdai hetipiacon
Búza .... 155000 K
Zab .... 130000 K
Rozs .... 120000 K
Tengeri morzsolt uj 140000 K
Árpa .... 140000 K
Bab .... 260.000 K

IMGéMCMMCCCCGMéiCtCm
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Aprított tűzifa kapható
kicsinyben és nagyban 25000 korona 

métermázsánként házhoz szállítva.
„DUNA" szállítási válialat.

Teljesen magányosan levő nyugdíjas 
öreg ur, jól főző

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

Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek

r i 
í \ nsániap délután

azaz február 3-án
csak SCHMIDT gyógyszertár

»«■!*•✓ • t v i l v

K heten csak SGHMIDT 
gyógyszertár tart ejjeli szolgalatot

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

sági gépet.
Egy ianoncot felveszek.

RUBINT JÓZSEF 
épület és géplakatos 

Mohács, II. Lajos utca (saját ház).

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

ELADÓ.
evőid, ugyanott 847 □-öl íóheré® 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

JL3él<et>eli poszt ollói Ró—
Hxaili, l<kvő

fekete télikabát 
<*1«-»<!<>. — Megtekinthető ltupp 

János 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.


