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A lelkek békéje.
\• Jóősei miniszterelnökhelyctte 

beszédétől visszhangzott az elmúlt hé
ten a magyar közvélemény. Minden
féle formára csűrték-csavarták a be
széd kijelentéseit, a legtöbb helyen 
azonban megfeledkeztek annak törzsé
ről : a lelkek békéjéről.

Mi nem mindenben értünk egyet 
a miniszterelnökhelyettes úrral, de 
loyalisan le kell szögeznünk — és 
szeretnénk ezt tovább harsogni, hog}’ 
megrögzj djön. bevésődjön mindenki 
szivébe, — hogy még nag\T nyomo
runk segítését is megelőzve legna
gyobb szükségünk van a lelkek bé
kéjére.

Meit a háború és forradalom 
utáni idők legnagyobb hibája, hegy a 
lelkek még nem nyugodtak meg. Akad
nak túlzók mindenhol, akik szereplési 
viszketegük kedvéért minden igazsá
got. oltárt és Istent képesek lerom
bolni, csak azéit, hogy szerénytelen 
és jelentéktelen énjük feltűnjön és hír
névre tegyen szert

Ha valahol a lelkek békéjére szük
ség volt és van, ebben Mohács vezet. 
Egy ízben szég\ enkezve bár, de igaz
ságunk tudatában kénytelenek voltunk 
szülővárosunkat „Gyülöletfalvá*4 nak 
keresztelni Jólelkü, jótakaró emberek | 
nem akartak elhinni, hogy igazunk |

T Á R C Z A.

A szűcsök és szijgysitck céhládája.
(A Mohácsi Hírlap* eredeti tárcája.)

Topálovics János ur, múzeumunk lel- 
Kes..ta°)a, a szöcsök és szíjgyártók céh
ládáját és irományait a Mohácsi Múzeum
nak ajándékozta. Ez az első céhláda, me
lyet a múzeumban elhelyeztek. Reméljük, 
hogy a lobbi céhládák megőrzői is a pél
dát követni fogják.

A mai fiatalabb iparos bizonyára aug 
ismeri a letűnt céhrendszert és annak szer
vezetét.

A céhrendszer ipari szervezet xolt, 
melyben a kisipar mesterei iparaguk védel
mére tömörültek. Eredetük Németországban 
a Xll-ik, nálunk a Xlll-ik századig vezethető 
vissza. Későbbi korban a fejedelmek az ál
taluk kiadott céhlevelekben jogaikat és kö
telességeiket körvonalazták és biztosították. 
A céh élén a céhmesteren kívül még né
hány mester és egy-két öreglegény állott. 
A vezetőség az iparosok üzleti érdekeit 
védte, jó példák, oktatások, dorgálások, sőt 

van. Pióbáltál szépíteni, rejtegetni, 
amit bizony lém lég takargatni kellene, 
hogy ebben a városban azok, akik 
vagy rátermettségükkel, vagy társa
dalmi helyzetüknél fogva, de főleg 
önakarásból élére állották közéletünk
nek, nem tudnak mást, mint marni és 
piszkolni a másikát . . .

Nem akarjuk tovább fejtegetni 
ezeket a szomorú dolgokat, arra sem 
érzünk sem hivatottságot, sem lelki
ismeretet, hogy tovább szítsuk az 
üszköt és az langralobbanjon a gyű
lölet. az egyenetlenség és a bosszú 
vörös fényét lobogtatva, de az esemé
nyek kényszerítenek foglalkozni vele

Az egyik Vas miniszter szózata, 
amilyet a mag\ ar nemzetgyűlés még 
nem hallott: a lelkek békéjéről, a 
másik pedig egy helyi vonatkozású 
esemény.

Dr. Frey János c apát, uj plébá
nosunk ajkáról fogadtatásakor egy 
erős, férfias: akarom kifejezés hang
zott ei. Sokan tálán megütköznek ezen 
a hangon, mi azonban örömmel üdvö
zöljük azt a férfit, aki ma ki meri azt 
mondani, hogy: „amit akarok, azt 
előbb-utóbb keresztül viszem ..."

L’j plébánosunk múltja, férfias 
jelleme, a keresztény eszme mellett 
telt fogadalma biztosíték nekünk arra, 
hogy akarata Mohács keresztény és 
büntetések által törekedtek a jó erkölcsö
ket, vallásosságot ápolni. Csak azok űzhet
tek ipari foglalkozást, a kiket a céh tagjai 
sorába mestermunka (remekelés) alapján föl
vettek. A kiképzés módja szigorúan körül 
volt írva. A legényeket vándorlásra kötelez
ték és csak nős ember lehetett mester.

A céhek zárt testületi rendszerét és 
hatalmát azonban az idők folyamán jogta
lan előnyök szerzésére használtak föl, miért 
is nálunk az 1872. évben eltörölték s a 
törvény ipartarsul tokát, majd a mostani 
ipartestületeket léptette életbe. (Adatok* 
Meltzei O.: A céhek történetéből. Száza
dok 1892.)

A mohácsi szűcsök és szíjgyártók lá
dája kvmtiiyíaból készült kettős láda, 75 cm. 
hosszú és 50 cm. magas. Az alsó láda te
tejére a felső láda fiókszerűen rátólható és 
az alsó láda titkos zavara csak a felső láda 
kizárásával nyitható fel.

Az alsó ládában elhelyezett íratok közt 
van egy bőrkötéses könyv, melynek cime: 
♦ Nemes Piivilegiát (igy b Szűcs és Szíjártó 
Czéhnek Tanítvány szegődségi Lajstroma 
a vagy könyvecskéje*, melyben az 1753. 
évtől 1804. évig körülbelül 300 tanítvány 
-szegődsége* van felsorolva. láttunk egy 
olyan bejegyzést, amelyben a céh vezető- 

nemze’i alapon álló társadalmának 
csak jó, cs iíc tidvös lehet.

Papi hivatása pedig önmagától 
ven fel azt a kötelességét, hogv a lel
kek békéjét megteremtse

Ünnepélyesen kijelentjük, hogy 
ebben a munkában mindig számíthat 
támogatásunkra, mert a lelkek békéjét, 
harmóniáját, együtt munkálkodását akar
juk mi is. A célunk: a keresztény, 
nemzeti Nagy-Magyarország és min
denki velünk van, aki ezt szívből 
akarja, de ellenségünk az, aki sötétben 
bujkálva, titkos célok után fut.

Célunkhoz az ut pedig csak a 
lelkek békéjén at vezet! . . .

Krónikás

A nagyközség parlamentje.
Mohács nagyközség képviselőtestülete 

Leovics János bíró elnöklete alatt február hó 
4 iken közgyűlési larioti. \ 12 pontból álló 
tárgysorozat első 5 pontjában telt bejelen
tések egyszerűen tudomásul vétettek. A 6 ik 
tárgynál ugyancsak tudomásul veitek a var
megye jóváhagyó határozatát, itt az.onban 
újból is kimondták, hogy a „Mohácsi 11. La
jos Muzeum Egyesület1' et minden irányban 
készségesén támogatja, a rendelkezésére álló 
muzeális tárgyakat rendelkezést, re bocsájtja, 
amint teheti a varos megfelelő helyiséget 
fog a Múzeum reszere átengedni. Ez ügy 
kapcsán tudomásul vették a varmegye jóvá
hagyó hatnio/.atat a községi levéltár szak
szerű rendezése tárgyában azzal a hozzá
adással, hogy a munkálattal megbízott Rat- 
kay István hírlapíró egyezségileg kikötött 

sége is fel van tüntetve: -Anno 1772 In 
Januaris. Pankovity Bertalan Czéh Mester, 
Adamovijy Joseph Attya Mester, Zadravetz 
Joseph Öreg Bejáró Mester. Die 3. Czéh- 
beli Mester ember Társunkhoz Kovacsevity 
Tamáshoz szegődött Fortunics Miklós úgy 
hogy 5 Esztendőt szolgállyon Tanítómester 
esztendőnkint 2 pár fehér ruhákat, 1 nad
rágot, 1 fejelés csizmát, 1 Kalapot midőn 
felszabadni ád. Kezesei Jancsár Antal, Ka- 
linity Mátyás.Szegődség pénzt füzettett 150.»

Csodálatos, hogy a könyvben alig van 
a XVIII. században magyar eredetű név, 
mégis minden bejegyzés magyar. De azért 
a sok Cseholics Bartolovics, Kalenovics, 
Pankovity, Oyurokovity, Vodenicsarevity, 
KorovityJ Takacsevity, (?) Lakatosity (?) 
mindnyája magyarul beszélt, irt és érzett, 
pedig 1753 — 1806. esztendőkben ugyan 
senki sem presszionál a a magyar nyelv 

legkevésbbé II. József használatát.
Hanem, hogy rendszerető iparosok 

voltak, azt mutatja a bejegyzések tisztasága, 
pontossága és szép írása

A köny második részében a felszaba
dult tanítványok vannak felsorolva, pl.: 
Anno 1753 Die 13 Juny. Oéhbeli Mester 
Ember Társunknál Jancsár (?) Szűcs Antal
nál Inasi Esztendeit híven kitöltvén Panko-



1924. február 10.
• 7

A Urgy.uas 1< 
rendezel! lanacsu v 
mondó közgyűlési 
törvényhatósági 
inasul vétele E 
ben felolv.istatott 
megkap a.n szép 
érdemesnek t

Mohács 
a Var tiegye T< 
hazó • 
leendő 
tetcsct‘ 
nál tan 
dogass 
szám s 
a melye 
tartól.nacscsai 
hosszú levéli a 
kozolag általa 
lyok ki 
tartott 
a m. k 
hó 2-ii 
határoz 
mutatta. ho; 
legtöbb Kb 
’klatt.-.ssek 
vényhaté 
iimertete 
szán € 
SO K K**l

H b, 
* tar 
moga 
szonv

Ti

h »

. L\ 
neb<

közgt uiesi halaioz.it a<a< - 
hatariizat egész terjedelm. - 
s annak indok' lasa oly 

es históriai becs i is, 1 '»gy 
rtuttuk közreadását:

1833-ban lépés két tett 
il aziránt, hogy ,. Moha. ? 
ndóságát s a ió rendnek 
állapotban 1. .ndó he iez- 
m. kir. Helyt ntót.inács- 
zöns ge 1833. cii 1 'i- 

közgyűlésében 375 !S <3. 
l: ezzel n kérelemmel, 
ágaival, a :r. kir Hely- 
iczói árosával tolj latoit 
I. 11 ta’ 4o tan csra vo.;..t- 
megáli. pitott rendsz-ba- 
t,:..áshava 1 -an l.dyvasl 

föl 
ili? 
el- 

bc-

nyható«a^a 
>.igának al 

virágzóbb

n i
N" • . 
4»vá 
j S, S 7 
‘í ny

IVil

|r. ,■ a iaa ??ag clienszo ive ugyUt-'Olí hatarozottan 
., ., ;ci -.ett va -i intc. auny eiíen, nunt inkabli 

a ni<.vir>’>iuniból szarnia i’a ac-< ellen irányul."
a biv.JMiosa Iiícgcjicti vizsgalat ereJnicnye a lei-

1 . ki, a
■ ymmi agyét-

,. Kelt rendel#*
Mohács niczövár sanak <lsőbirosagi hatóságii 

...ctl tanác-at, j? . ?ui perhj, u városi tói . cnyszcKCt 
ai lőnek talalt ann... insabb, minthogy a 

al nem buó városokul arra, h .gy sajat 
t.>rvenyszeket tartsa .ak leim, Kötelezni nem 

\ Varmegye K■ ■;<>•’?■:; 1808. évi januar 7-cn
eben :• l.Sb? sz. alatt hozott határoza- 
Icitcl sz.in ’-ii törvényes aggodalmának 
inéit .. lakosság nem mondhat le sza
ft - ZubaJaimat töl t ényeink szerint csak 
ihat s szüntethet meg, végezetül mert 

gőzhajozási cs vasúti 
gy eisohat.>sagu biro- 
i érveléssé! .szemben is

•ntjat s JtvS. évi március 
tvla a Varmegye Kozönse** 

’’ isara. látnék fogan

Bár 
m 
kir. 
er ti deg 
levet 
rend 
megs 
törvenyhatosagg 
költségükön 
lehet." 
tartott 
távul < 
Ujott k..vj 
bajaimat 
korona 
Mohács 
forgat iti 
saga le 
fent 
hó 
get 
sít.;

1

zc v. zetci, 
Itezve V.

;v
1

rendezett Tanács az >n- 
. A város közönsége — 
unj. dili, egységes erő el 
■zigazgatásilíig fejlettebb 
naggyá tegye. Deniag. g 

rvezet fönntartása ellen 
A bomlás 

•iy;..: .Jványok alakjában a provisorium 
dnek .? folytatódnak az alkotmányos kor- 
-ben már az izgatások crcdménj’eképen 

ag < o-ad rerze a rendezett tanács niegszünte- 
ánta.

A \án:ij ve T rvenyhatósági Bizottsága a in. 
s: re 1867.

■év’. július ho 15-én tartott közgvüi>. oöl 471 1S67. sz. 
h.itarozat..vai Kardos? Kálmán bizottsági ta elnöklete 
a! dt h.iy-. kihallgatásra .-gy választmányt volt kény-

azt je-intett, a Vármegye Közönségének, ho ■ v .ezen 
t bbség a lakosság értélme’.ler. osztályát képezi, n.elv 
• sok áldozatokkal megszerzett szabadalom fenntartá- 
,?án ,„.t . -..g.-i, ,t -t t. . ni képes, továbbá.

bán c
saj: 1
azon i
k<r '
iz atu
a kiilör.bi iő társadalmi osztályok körébe:..

m asz-
kezdi

• 181
ideiéber, 
szaki'?:’, 
a lakóss 
tését k'\

K
kiterjedt kereskedelme, 
méltán megérdemli, ho;

yen. A minislerium ezer
tla korábbi álláspontját ? JböS. evi 
3227. sz alatt kihívta a Varmegye 

iuezet; rend lel vcgrehaj.asara. Iliinek loganato- 
*Val 591 JStiH. sz. közgyűlési határozattal Goocs 

József elnöklete alatt működött külön választmány Bí
zatott meg.

vioi ícs m (óváros . zei ismét .. gélt so* 
ia ... .ma a szintre siilyedt, am.iyen a kellő anyagi cs 
szeliv i erők hiányában a kis pontikai kozuletek tö
mege éli gyámkodó kezia rászorulva a maga jelentck- 
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Mohact nagyközség vagyonos, 
ráeszméljen arra, hogy a községi sorban 
nem maradhat s hogy nagy perspektiváju 
keretek között kell Kiépítenie.

nagyki 
helye, területére nezve 
kozott első helyen ál), 
jőve 
rend 
gy varos nagy értelmi, 

kereskedelme fejlett s a 
hatarán 
minden 
várossá 
mogulja.

A pénztár rovancsolás bejelentését (8 ik 
pont) tudomásul Vettek 
kovics Antalnak a műit 
tos közmunka túlságos 
bán tett indítványát, az 
képest targj sorozatba vette 
Pavkovics megismétli panaszát 
Tulajdonosakat 
csendőrökkel hajtották 
h lyszinere 
őket az

ur
; >-.

b nunt egy télszazadnuk kellett eltelnie, hogy 
müveit közönségé ismét 

tovább meg 
jövőjét más

: ki__
Mohács nagykő seg a varmegye 
területére nezve a Dunántúl összes 
-Isö helyen áll, a hatalmas területen 
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vity Bertalan, Nemes Céhtől felszabaditattott. 
Szabadulási pénzt füzettett 1 50.

A céh a tanítványok vallás-erkölcsi 
nevelését is szigorúan ellenőrizte, ami kitű
nik abból, hogy minden tanítvány felszaba
dulásakor a lelkésztől bizonyítványt volt 
köteles felmutatni, hogy: «inasi pállva futá
sának ideje alatt a Vasárnapi vallásos taní
tásokat szorgalmasan gyakorolta.* Egész 
ilyen halom bizonyítványt őriz a láda. A 
sombereki, mohácsi g. kel lelkészek bizo
nyítványai is kifogástalan magyarsággal

Meg néhány okmányt, iratot, följegy- 
s°roltak fel, melyek a céh, de Mohács 

történetere is érdekes világot vetnek
<• Kegyelmes czébeli Privilégiumunk 

1754 esztendőben publikáltatok.’ (Mária 
Terézia rendelete.)

A céh privilégiumát II. Lipót megerő
sítette. Az eredeti a király aláírásával a céh
ládában van.

Uraság Szék tartatott 1771 esztendő- 
ben < Püspöki Mohács Városában Nemes 
es Ntmzetes Erdeődy András urnák ő 
excellentiájának stb. stb. jelenlétében, mely 
alkalmatosságai a szűcsök és Szíjártók pa
naszára a kereskedőket és görögöket a bő
rök kikészítésétől eltiltották.

Legyünk nyugodtak. A virtuskodásból 
ok is kivettek részüket. ;Azon okokbul,

A 9- ik pontban Pav- 
közg\ íi esen a foga- 

igénybevételc tárgyi
akkor tett ígérethez 

az elüljaróság 
, hogj a fogai- 

az uifedanyag hordáshoz 
ki, mikor aztan a 

mernek, onnan meg elzavartak 
alsó zátonyra ölfat hordani Leovits 

bíró megertelmezi azt a sürgősségéi es a 
karhatalom igenybevetdet: a Duna ugyanis 
oly rohamosan aradt, hogy az összes ölfat 
elsodrással fenyegette, lehat valósaggal mén 
tesi munkáról volt szó. Schmidt Karoly fel
szólalásában a közmunkát adóban kivetni 
vélte célirányosnak

A községi tiszív selők időn túl végzett 
munkáik díjazásának tárgyán.il (10 ik pont) 
hellyel közzel a humoros derültségbe csúszott 

a melyek végett kénytelenitetlünk a Szíjártó 
Mesterektől (a szűcsök) elvállni, követke- 
zendők. 1 szőr A midőn Cz. A. Szíjártó 
Mester Czéh Mester lévén, egykor a Szíjár
tók mulatságban együtt voltak találkozott 
vélek egy szüts mester is, a ki hallotta mi
dőn a Cí.é Mester azt mondotta : Mulasanak 
Szíjártó urak úgy is a Szütsök nekünk 
csak zsellérjeink ... 4 szer Történt a Czé- 
ben hogy a szíjártóktól pofon tsapást kel
lett szenvedni és az ő kegyetlen megmar
koltok után 8 napig kék testet kellett vi
selni ... El is váltak, mint azt az 1882. 
esztendőben tsinált Contractus mutatja.

• Az 1718. évben épült belvárosi róm. 
kath. templom 1743. évben leégett. Az uj 
templomot 1766. évben Kezdték építeni és 
az építést 1770. évben fejezték be. Ezzel 
kapcsolatosan érdekes kérdést vet föl a 
kővetkező megállapodás:

«Mi alább írottak ezen Leveliink tenora 
állal mindeneknek az Kiknek illik tudtára 
adgyuk, hogy Anno ut infra azon Üdőben 
Tisztelendő Piebanus Urunk Makay György 
ur consessuval Istenek nagyobb dicsőségére 
hogy Mester Legényeink más Keresztény 
Híveknek Templomban hellyeit el foglalván, 
alkalmatlanok ne legyenek azoknak Chorus- 
ban egy pár széket csinálttatuk olly mód 
és Conditio alatt, hogy jövendőben midőn 
Pdros Temploma föl épülne azokat által

á; a tárgyalás hangja. Stajevics ugyanis úgy 
vélte, hogy nem különóra dijakat keli meg
állapítani, hanem a hol munkatorlódás van, 
ott fel kell emelni a munkaidőt. Schmidt 
Karoiy a konnányrendeletben megszabott 
pótdijak kifizetését ajánlja. Szerinte Stajevics 
fogalmai a számoknál kormányozhatok. Ha 
elad valamit, akkor egész szépen tisztában 
van a mai ériékfogalmakkal, de ha neki 
fizetnie kell, akkor 15 évvel korábbi viszo
nyok szerint számol. Stajevics a kormány
rendelet alkalmazásával a község autonóm 
jogait latja sértve, nem zárkózik el a munka 
dijazasa elől, de nem akar gyakorlatot csi
nálni a kormányrendelet alkalmazásából. — 
Schmidt Karoly indítványát S ajevics egyet
len szavazata ellenében elfogadták.

A kastély eladását (Ilik pont) elv
ben elhatározta a képviselőtestület, de 
csak konkrét ajánlat beérkezte után fogja az 
ügyet a községi törvény 110. §-a szerint 30 
napos határidőben megtartandó közgyűlés 
ele tárgyul kitűzni.

A villanyórák használati dijának a vil
lanyos bizottság .által havi 2 hectowatt áram 
mindenkori árának megfelelő összegben (12 ik 
pont) való megáilapiiasát Stajevics, ellenzi. 
Nem járulhat hozzá, hogy <'i varos beálljon 
árdrágítónak. Annak idején az lett mondva, 
hogy az órákat a város ingyen bocsájtja a 
fogyasztók rendelkezésére s most egy liecto- 
watt áram 275 korona, tehát ő csak az óra 
használatáért havi 550 koronát fizessen ? 
Az ingyen felajánlott óraliasználatért maguk 
a fogyasztók ajánlottak fel bizonyos szeré
nyebb összegű használati dijat s ezzel is 
mar 5 szőr is kifizettek az órak akkori teijes 
beszerzési árát.

Roheim a villanyos bizottság eljárását 
indokolja, mely az órak javítási költségeire 
állapította meg a javasolt dijak szedését. 
Kéri a javaslat elfogadását

Schmidt Karoly kifejti, hogy a mikor 
30 koronába került az óradíj, akkor 30 kgr. 
hús arat kellett fizetni s ma 5 kgr hús ará
val fizeti ki, tehát S ajevics ismét a szamok 
körül téved. Kéri, hogy ne dezavualja azt a 
bizottságot, melynek ő maga is tagja.

A képviselőtestület a bizottság javas
latát 9 szóval 5 e lenében elfogadta

Népművelés.
A helyi népművelődési bizottság nemes 

ambíciójából származó önzetlen munkásságát 
a legmelegebb elismerő dicsérettel honoráljuk, 
mert a cél az egesz országra hiható fontos
sággal bir. Mar számtalanszor hangoztattuk, 
hogy valamely ország iskolai képzettsége 
kulturázottságának mérő foka Nem csodal- 
hoznunk szabad légyen. Mellyről adunk 
ezen levelünket Tisztelendő Plébanus Urunk 
Confirmatióját kérvén szokott Pöcsétiinkkel 
erősítve. Sig. in Oppido Épp. Mohács 1769. 
Aláirók: a Céhmester, Atyamester és az 
bejáró Mester.*

Ezen megállapodásból kitűnik, hogy 
mig az uj templomot építették, volt egy 
másik templom is, melynek a Chorusában 
a székeket elhelyezték. Váljon a leégett 
templomot hozták-e használható állapotba, 
vagy az 1742. évben épült u. n. Püspök
templomot használták-e ideiglenesen a bel
városi hívők? Ha a restaurait templomot 
használták, úgy az a köztudat megdől, hogy 
a leégett templom helyén épült az uj (mos
tani) templom, mert a megállapodásban két 
templomról van szó. Fölkér «Mohács tör
téneté-ben a régi, 1718 bán épült templom
ról azt mondja, hogy az a Duna alámosása 
következtében meglazult altalaj miatt már 
a leégéskor düledező állapotban volt. Adatra 
nem hivatkozik, de ha igy volt, akkor az a 
Duna mellett közvetlenül állhatott, melynek 
helyére semmiesetre sem építhették az uj 
templomot. Különben Fölkér ezen följegy
zését megerősíti a most élő öreg emberek 
előtt tudott dolog, hogy a Duna sodra a 
XlX-ik század elején ro iamosan a város alá 
fordult és két házsort elsodort.

Brand.

halaioz.it
orszagr.uk
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juk, ha általában Európa müveit népei eddig 
bennünket műveletlennek, sót barbárnak tar
tottak, mert e- irányban keveset tettünk s

I
inege nem akar, v.gy nem tud az elemi 
műveltségen felőlem mim dta es ha meg most 
hozzávesszük azt. hogy - tudást es tovább 
képzést kényeién.hol e, v«gy itt meg nem 
magyarázható okbói önmaguk el'.any agtójak, 
úgy az meg az elégségesség a'. ‘-ülyed és 
beigazolva latszik a küllőidnek rólunk tartott 
hiedelme. A megyei bizottság tervezete sze
rint ezen előadásoknak belcpiidj vagy ön
kéntes adományok mellett Kellett volna t<-. - 
tatniok, melyekből esetleg az egy es előadók 
tiszteletdijukat nyerték volna, úgy már ez 
intézmény születésem! megülhettük volna 
annak halotti torát is Sejtette ezt a helyi 
bizottság, a biztos siker és a köznép érdeké
ben önkéntes áldozatkészségből teljesen 
ingyen tartja népies ismeretierjesztő elő: da- 
sc.it. A népiomeg mégis indolensül viselkedik 
sm..t jól félti...» tt ere- '..-vei szemben, ameny- 
nyiben azokon igen csekély számban vesz 

iőfor . '
r:ár 1-l a I: . '.gat. s ,g csekély szám;' 
ín-i .i'dva hat'' miatt az előadók nem tartották

V; gy munka . italon tartja viss/a r épünket 
az. ele;' hson való részvéteitől •

i >h, dch' !.;' 1 Menj csak k. olvasóm 
végig napközben az utcalton és csaknem 
minden sarkon fogsz egy rögtönzött alaku
latból összevet'uö;t ; rlt sokaságot találni, 
c. ek alkotják a: ugue . z.:' „Ivmlokió egy
letet", kik vak n ki di ek t
értelemben is . t tc.s. mert szájukra veszik
az ügyes bajos járókelőket s nagy fölényes 
séggei mondanak mindenkiről bírálati ^külö
nösen te rí . d !•'. ti zl\is< l< ’ ;s m Valasr.ia-

. ■ 1
főispánt is minisztert >s a raját gusztusuk 
szerintit, a veiintc' y.1. utfm Ítélve általános 
szótöbbséggel kerül: e 1mind. H t ez egye
sület teijes >z. : ,.n nem lei . jelen ezen
néjművelődési ehm dósokon • De ... i 
epen ezek sz miara rendez' duók az, vagy mi' 

Ezért népteleiiek a nepművclőJési esti 
előadások

Minden humánus egyesület, ha csak 
választmányi ölest is akar (es pedig a köz
érdekében' ö-szehivni, ezt. ili. erre engedélyt 
kell kérnie a fíbirói hivataltól. Vájjon az 
általam emiitcit köpködő egye-Vet nyerte 
engedélyt nyilvános helyen tartott gyűléséi
hez? Vagy azt . karnak, hogy az előad d; 
szánjanak ki .. ;;cl\>- : re Ezt nem te.-szűk, 
meri munkánk' ram mkai.-s mű. Tehát mi 
tóvá bra is a 1 . érmé i foly-

. •
sen látunk mindenkit. Múlt szám :

• ■ 1 ...
előadás, mert nem volt kinek előadni. Fvb 
ruái 6 án dr. Vas Jenő k. orvos ur tartott 
érdekes és tanulságos előadást a csecsemő 
táplálásiéi: kar, hogy epén anyak kevesen 
voltak képviselve, pedig az eb idő orvos ur 
a szmetés’01 3 eves kor ig szolgált oktató 
Útmutatással a gyermekes anyái nak a helyes 
táplálás mikéntjéről. 1’tana Cselinácz Katalin 
tanítónő tartotta meg szép készültséggel ál
talános figyelem mellett történelmi előadását 
Sajnálhatjak a jelen nem volt nők mulasz
tásaikat a két igen sikerült és szépén elő 
adott szavalat meghallgatásának e nm . ■ zta-.i 
miatt is, mert a csöppike Szalag Annuska 
burzsuj isk. növendék és Hali Terez A’. o. t. 
szavalatai’ kai gyöny örk< dlették a hallgató
ságot. Volt is erte viharos tapsban reszül;. 
Febr. 9-én a férfiak részére Petrovics és 
Faragó tanító urak tartják meg elmaradt 
előadásaikat a történelem, földrajz köréből. 
Tömeges látogatást kérünk e, j.

— Orvosi hír. Dr. Szabó-Hars Sán
dor főorvos ezentúl rendel férfi betegeknek 
délelőtt, női betegeknek rendelés d u. 2—4-ig 
a Selyemgyár épületében Telefon ' 2.

H I R F. K.
Tanítók eskütétele. Az uj viszo- 

r.yokkal belépett uj rendre jellemző, hogy a . 
héten nem kevesebb mint nyolc mohácsi 
tanító tette le (ly i.ntölcsoltó Boldogasszony 
napján a tridenti hitvallást es a hűségesküt. 
A rendtaih.si szabályok Írjak elő a tanítók
nak ezt az esküt s épen azért érthetetlen, 
hogy cgynéntelyik a most esküt tett tanítók 
közül már évek óta fungál eskü nélkül 
A belverosi plébánia templomban dr /Tfy 
János apátplébános vette ki az esküt: Faragó 
Gábor, Katári Antal és Petrovics Károly 
t ’'tr'>1 ;igysz: ■'1: Cselinácz \\ '.Gc-
lencsér Terez és Varga Katalin t anitónőktől. 
A zárdatemplomban ugyan; ;<ív r P Szencsár 
Péter zárdafőnök, külvárosi plébános vette ki 
az esküt: Benedek József tanító es Schncider 
Lajos igazgató-tanítótól. Dr. /rrj’ János ap..t- 
p’.cbám.s magyarul, P Szencsár Pcter quar- 
dian magyarul és sokacul értelmeztek meg 
a:- eskü szent: gét, az abban rejlő nagy

, n ■
a tanítóra, de viszont tiszteletet követel úgy 
a szülők, mint a gyermekek részéről A meg- 
kapóan szép beszéd k méh nyom 'kai hagy
tak a hallgatóság lelkében, mely egv meg
hatóan kedves ünnepély emlékét vitte magá
val az Isten házából

Tisztiestély. Lapunk záitak >r vesz- 
szűk megbízható helyiül az értesítést, misze
rint a mohácsi és környékbeli tisztek Mohá
cson az Iparosok < olvasókörének helyiségei 
ben leí rná'- 20 án fény és eleganciában ed
dig még el nem ért „Tiszti Estély*-t ren
deznek Mohács es körny éke úri társadalmá
nak bevonásával. A nagyszabású előkészü
letek az estelyre mar folyamatban vannak s 
tág vidék úri közönsége néz annak fes ült 
érdeklődéssel el.-be. J.i\ő szamunkban mar 
részleteket lesz módunkban közölni a fenyes 
est' !y előkészületéiről

— A „Mohácsi Kaszinó Egyesület* 
idei farsangi táncestéivel március hó 1-én 
tartja meg.

A Mohácsi Múzeumnak ajándé
koztak: Sugár Ferenc 8 drb XVIII. es XIX. 
szá adbeli rézpénzt, Lengyel Józsefne: Kos 
sutit árnyképet és 2 tanoncievelet a X X. 
szazad közép* iől, özv. Ricsz Karolyne Buda
pest: 2 dtb Qucntel fele himzóképt , 9 drb 
légi pénzt, Mojsziior Miklós : Kossuth 100 ’ 
forintos bankót, 30 drb vaspénzt és 1 drb ; 
olasz nickel pém.t. — Fog adjak a Muzeum 
köszönetét

Meseáéhitán a Körben. Mj, va
sárnap duélután a szegén} orsu gyermekek ' 
s............. t és i "Petőfi garda ‘
közreműködésével nagyszabású Mesedelutan ' 
lesz. P. Sz.utiszló mond mesét a gyermeke';- | 
nek. Kezdete délután 4 órakor

— A „Mohácsi II. Lajos Muzeum 
Egyesület- be Dr. Krausz Gy ző és Kovács 

j János (Dunaszvkcső) 25000--25000 korona 
I val alapító tagokul leptek be — A Mu tu n 

Egyesület pénztárosa ezúton kéri a tagokat, 
. • . ek vannak,

; azokat a Schmidt-fele gyógy szertárban minél 
' előbb leadni szíveskedjenek

— A „KANSz“ alakú ó gyűlése. A 
; Közalkalmazottak Nemzeti Szövetségé Mo

hácson is megalakítja hel i szervezetet es e 
célból folyó hó 16 an varosunkba érkeznek 

I Peitler tnre kir. törvényszéki tanácselnök es 
hurefjy Imre tablabiró, akik aznap d. u fel 6 
órakor a „Koronás-szálló éttermében a szer
vezés munkáját végzendik. Legyen ott min
den közalkalmazott, aki a „KANSz* műkő 
deseben támogatásra szorult ciciérdekeink 
erős oltalmát ismeri

— Az Iparosból- A farsangot Mohá
cson már el sem lehetne képzelni a minden 
évben oly nagysikerű iparosból nélkül. Az 

i idei azonban meg ezt a hagyományos sikert 
I is messze felülmúlta, mert az Iparoskör helyi- 
I segci zsúfolásig teltek meg s oly jókedv 
j uralkodott egész éjjelen át, amilyenre ritkán 
; van példa A balt este fél kilenc órakor 
i Alenczinger József az Ipartesiület elnöke 
i nyitotta meg pár szóval, aztán a tánc vette

át uralmát és uralkodott egész hajnalig. 
A rendezőség érdeme a siker, akik a leg
nagyobb körültekintéssel mindenre ügyeltek 
mar az < .'készületekben is. Megcsinálták 
niég azt a csodnt is, hogy az azóta eltávo
zott vendéglős — jó bort adott! Stilszerü 
volt a teremdiszités is, amely a kisipar min
den inak siinbolmníiit tüntette fel. Számok- 

t meg . dmg nem ismerjük, de azt hisszük, 
hogy anyagilag is meg lehetett elégedve a 
rendezőség.

— Tiigojltás Mohácson. Az elöljáró
ság ezv.mn is közhírre teszi, hogy a m. kir. 

.m e’.esiígyi minisztériumból a következő 
leirat érkezett. M. kir. földmivelésügyi mi
nis r 53881 1923. X. A. sz. Baranyavár- 

lisp mik Pécs Flinták Gyula 
b - Irr.asi lakos, m bácsi birtokosnak Mohács 
község „FvF'im ’zutt, „Közepmező*, „Alsó- 
mező*, „Osztás* és „R ii legelő* nevű dűlői 
r<k részlege- tagosítása iránt a pécsi ni kir. 
ti'.veryszek által a f. ívi aug. 24-én 3906 1. 
sz a. felterjesztett kérelme folytán a hely- 
s inere kiküldött tárgy aló bizottság által meg
állapított tény all.'-sok iigy elembevételevei az 
alku ' gardasági sz-ikbizottsagnak elem ter- 

1 \1X.
t < 4 > ... an nyert le’.i.atalmazással kiadott

K)9. I. M. sz. I. § a éliFme-
Ica a követke ő határozatot hoztam: 1. A 
la Ivszmere kiki- ... tt tárgyalóbizottság előtt 
a t gosi ist keielmező az. „Osztás41 és a 
,.I\eti legelő" nevű dűlők tagosítása iránti 
kérelmet visszavonván, az alabbi kivétellel 
csak s a ..Fih'-n CZ"‘‘, .,Közepmező4‘, es 
,,Aiscmcző'‘nevii dűlök vonhatók be a tesz- 

tagosítás eljárásba. Nem vonható be 
909 I. M. sz rei delet 17. § ának 

2 j .-my; e:leinti.: en V rga Pálnál az „Alsó
mező'* nevű dűlőben fekvő m igy 21 kát. 
holdas tarnas birtoka II A részleges tago- 
tims a „Fcisőn czö*, ,,Közepmező“ es ,,Aisó- 
t. ező“ i.'vii iöl utk arra a reszere, mely 
;.z 1 a . t ak ettem cb< n az eljaiasba bevon
ható. hasznos es celszeiüen keresztülvihető. 
; as. r.os, mert ■ z. i.ieimenyck eldaraboltsaga 
lel-» eket , a gondosabb es okszerűbb gaz- 
dó.kiahsr.; va.v áttérés a tagosítástól remél
hető es meit a tagosítás módot nyújt a gaz
dáknak tanyák építésére és ezáltal a községi 
bcls< .-égek a tuiterl c tsiől mentesíthetők lesz- 
n. < Celszeiiit-n keresztülvihető, mert a talaj- 
mitióseg tu.iiyomo részben egynemű. 111. Gaz 
dasagi .- emumból a tagosítás véleményem 
szerint a i övetkezí'leg volna végrehajtandó. 
1 A szántoilietmeny ck egy tagban volnának 

: ki- 
.1 ,azó melyebb fekvésű területeken lévő rét- 

. , i . • .:t volnának a jelen
legi tulajdonosoknak kiadandók. 3. \ arga 
Párnál szétszórt illetményei lehetőleg a tanyás 
birtokával összefüggően volnának kihasi- 
tandok 4. Kívánatos volna a Je tyei patak 

K)9 I. M. 
sz rendelet 20 a alapján azzal értesítem, 
utasítsa halad'-k-a.aiiuI .ohacs község elöl
járóságát, hogy ezt a határozatomat a szokott 
módon azonnal tegye közzé es az erről szóló 
jelentest ezen lendeeteni kézhezvételétől 
számított 8 nap alatt alispán ur utján ter
jessze be. A jelen határozatom rendelkező 
részét öt példányban azzal küldöm meg, hogy 
azokat a községi e üljarósagnak azzal kell 
kézbesíteni, hogy ezekből a példányokból 
bármely biitokosi.ak, aki a tagosítás elren
delése vegeit a törvényszékhez óhajt fordulni, 
egy egy példányt adjon ki. Budapest, 1923 
dtc. 22 en. A miniszter helyett: Olvashatatlan 
alairas, államtitkár.

Fegyvert, varró- és írógépet javít 
Schaffer.

A Mohácsi ELŐ Temetkezési 
Egylet az Ipartesiület egyik helyisegeben 
1924 február 24 en d. u. 2 órakor tartja evi 
rendes közgyűlését, mely ha határozathoza
talra képtelen lenne, 8 nappal később a meg
jelentek szamara való tekintet nélkül fog 
megtartatni.

— A Mohácsi Ipat’x és Gazdasági 
Hitelszövetkezet vasárnap délután 2 órako.
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tartja alakuló közgyűlését. Az alapítók ezúton 
is felkérik azokat, akik üzletrészeket jegyez- 

sen latnak azonban más érdeklődőket is. / . 
alakuló gyűlésen Pécsről is megjelennek 
vendegek. .

- A mohácsi áll. polg. leányiskola 
tanuló ifjúsága a szerbek áltál kifosztott ifjú
sági könyvtára javára f hó 16 in d. u pon
tosan 4 órai kezdettel az Iparosok Olvasó
körének nagytermében műsoros táncmulatsá
got rendez, melyre a m t. szülőket és ér
deklődő nagyközönséget e : utón is tisztelet 
tel hívja meg az igazgat ó s á g Műsor: 
1. „A megjavult tanítvány. Álomkép 1, fel
vonásban. személyek: A tanítvány : Mnistik 
Erzsébet az ABC: Kcntler Krisztina, Ter- 
rne.zeiiajz: Rosenthal Éva. Ének: Kremmer 
Mária. F draiz: Sc/nvemtnger Margit, Sy 
met ny : Goldmann Irén, fórra: Gselinacz 
Éva, Szarni >n .Kovács Hona, .■>■" • n lanti 
Ilona, Történelem: Ciglcr Mária, Mytho 
lógia: Meltzer Róza, irodalom: Békcíy Ma
ria. Kézimunka: Uhl Ilonka. í. Ai.ii'Oi
•
J : .Szói dt két apn dja." h z< replők: Api d : 
Porgányi Magda I\ o. t es Hemrich Anna 
IV o t., Torok szolga: Sári Pál IV. o. t., 
A költő: Újvári Ferenc IV o. t. 4. Haydn: 
,,Madars\ mpiionia “ Szereplők : K .kuk : Ká
nig Erzsébet és Markovies l.ujza, Gr lya: 
Szingstein Gizella Szkladányi Ilona, 
S írna rigó: Hemrich Anna, K t Ari: Kész 
Valéria, Cinke: Balogh Erzsébet, Fecske: 
Gruber Katalin, '.mi
Balajthy Vilma es Szabiár Etelka, Kylíhu : 
Hajduska Lili, Kakaduid >s): U/vaii Fe
renc, Zeneszek: Hanuncr Ilona t.ii.i: ts 
Kánig Mária, T ■!< . \ r: Sári Iái.
Handler István, Mayer Péter Schlltzer 
Adolf. — - E
3000 K. -- A nemes célra való tekintettel 

éseket kösz
az igazgatóság

— Teadélután az Iparoskörben. Az 
Iparoskor vasárnapi teadc utanj m ismét - 
folásig töltötte meg a termet a közönség 
Úgy látszik nemsokára mar nem is írhatunk 
majd ezekről a te delu’ nők ró’., mert sikerük 
megszokott dolog lesz és nem 
Vasárnap egyébként külön nívós meglcretes- 
ben volt a közönségnek r sze. Schneider 
Lajos, Benedek József, Dobszai Béla cs Rácz 
Pali Moszkowski: S; anische Tánze op. 12 és 
1-1 sz. szerzeményét adtak elő oly kivaló 
precizitással, művészi tudással, hogy — meg- 
lepöd.üi k azon, amiért ezt teadémtama ik 
tatták be. A teadélumnok kör '? gégének leg
nagyobb része az ily klasszikus zenét nem 
tudja élvezni, de a hangulat is inkább a víg. 
könnyű számok fele hajlik Az előadók játéka 
megérdemli, hogy komolyabb esti előadáson 
mutassák be.

— Mohácsi izr.hitközség februári’, án 
nívós kultur estét tartott a zsúfolásig meg
töltött „Belvárosi Kaszinó** helyiségében. 
Dr. Wallerstein Zoltán fiatal pécsi b rabbi 
egy csapásra magával ragadta közönséget. 
Nagy tudása, kitűnő szónoki tehetsége való
ban megérdemelte azt a kitörő lelkes fogad
tatást, melyben részesítették. A három élőkép 
(Judit Rafael, Bábel) Ízléses rendezése, ügyes 
beállítása rendkívül hatásos volt. Franek 
Angel a művésznő, operaenekesnő két dala 
Halevylől, Sami Berlsteintől belenézte a kedves 
estet Feltűnést kellett dr. Shhwarz Belane. 
Ftschojj
Dr. Popper M esszólása, Kohn Bözsi 
pacsirta dala, Hoffmann Arnold kitűnő tehet 
sege mindig érvényesül.

— Az elöljáróság felhívja mindazo 
kát, akik 1914. évi január 1 óta jöttek Mo
hácsra lakni, illetve azóta telepedtek itt le, 
akar \an letelepedési engedélyük akar nincs, 
kivétel nélkül s napon belül jelentkezzenek 
a közigazgatási jegyző hivatalában es hoz
zák magukkal igazolási okmányaikat.

Kerékpár felszereié es javítás csak 
Scháffernel jutányos.

A munkások betegség- és baleset
biztosítását a minister 822 1924. M. E. és 
12700 1924. N M. M. számú rendeletekkel 
módosította. Előbbi rendelet szerint a tiszt
viselők. művezetők, kereskedősegédek s ál
talában az évi, vagy havi fizetéssel alkalma
zottak betegségi biztosítási kötelezettség 
alá esnek, ha munkabérük az évi 8.400.000 
koronát, vagy a napi 28.000 koronát meg 
nem haladja.’ Utóbbi rendelet a betegségi 
biztosítási napibérosztályokat és a segélye
ket szabályozza.

1. nanibéroszt. 1S00 K-ig terjed. 1 napi kér.
II. 1800—3600

111. 3600—5400
IV. 5400-7200

• V 7200- 9000
VI. 9000-10800

VII. 10800-12600
VIII. 12600 K-n felüli

Átlagos napibér:
I. napibérosztályban Q00 korona

II. 2700
III. 4500
IV. 6300
V. 8100

VI. 9900
VII. 11700

Vili. 13500
Betegségi biztosítási járulék:

I. napibérosztályban napi 03 K heti 378 K
II. 189 1134

111. 385 1890
IV. 441 264ó
V. 5 7 • 340’

VI. 693 4158
VII. 819 4911

VIII. 945 567ü
Két cseléd közül az egyiknek bizt. járuléka az.

1. napibérosztályban napi 11 K heti 66 K
II. 32 - 192

III. 53 318 »
IV. > 74 ' 444
V. 95 » 570

VI. 116 » 096 «
VII. 137 8’2

Vili. 15S : » 94S
Táppénz az első négy hétben -. azontúl:

I. napibérosztályban 540 K 675 K
II. 1(120 2025

111. 2700 3375 >
IV. 37SO » 4725 »
V. 4860 » 6075

VI. 5940 7425
VII. 7020 » 8775

VIII. 8100 10125
Terhességi- és gyermekágyi segély : 

I. napibérosztályban 900 korona
ti. 2700

Ili. 4500
IV. (>300
V. 8100

VI. 9900
VII. 11700

Vili. 13500
Temetkezési segély:

I. napibérosztályban 27(100 korona
II. S1000

111. 135000
IV. 189000
V. 243000

VI. 297000
VII. 351000

Vili. 405000
Vízvezetéket és villanyt Scháffer

szerel.
Felhívás a magyar királyi

államrendőrseg határszéli kirendeltsé
gétől. Felhívom mindazon orosz állam
polgárokat (foglyokat) akik Mohács község I 
területén tartózkodnak, hogy a mai nap- i 
tói számított 15 napon beiül hatóságomnál ‘ 
jelentkezzenek. A lakás-, szállás , munkaadó- i 
kát pedig kötelezem, hogy orosz lakóikat, 
cselédjüket jelentkezésre utasítsák, vagy 
amennyiben nem jelentkeznének önkent, úgy' 
hatóságomnál jelentsék be annál is inkább, 
mivel mulasztás esetén nem csak a jelentke
zésre kötelezettekkel, hanem a szállás- és 
munkaadókkal szemben is a legszigorúbban j 
fogok eljárni. Mohács, 1924. február 9 en. 
Dr. Mohai, m. kir rendőrfogalmazó, a m. 
kir. határszéli rendőrkirendeltség vezetője.

— Az Ipartestület közlései. Az Ipar
testület elnöksége felhívja a testület tagjait, 
hogy az 1922. évi XII. t. c. 26. §-a értelmé
ben azok az iparosok, akik valamely7 képe
sítéshez kötött ipar gyakorlására a törvény 

, életbelépéséig (1922. nov. 1-ig) iparigazo!
ványt, illetve iparengedélyt nyertek, a „mes

ter" megjelölést cégükben, nyomtatványaikon, 
hirdetéseikben abban az esetben is használ- 
h tják, ha a mestervizsgálatot le nem teszik, 
miért is kérjük mindazon iparos tagjainkat, 
hogy megjelölt időn belül szerzett iparenge
délyük. illetve iparigazolványuk alapján cé
gükül', ny omtatványaikon és hirdetéseikben 
a „mester1* megjelölést használják. — Fel
hívja a testület elnöksége a tanonevizsgáló 
b zottságokat, hogy' a legközelebbi napokban 
iparcsoportonként a fogadalom letétele és a 
vizsgaanyag kidolgozása céljából okvetlen 
mc jelenni szíveskedjenek, ellenkező esetben 
óOfó K pénzbírsággal sújthatok. Az Ipar
testület elnöksége.

— Csalnak. Napjainkban mindinkább 
elszaporodik a csalók, szélhámosok fajtája, 
akik abból élnek, hogy mennél alaposabban 
becsapják gyanútlan embertársaikat. Eladnak 
rezet arany helyett, téglaport paprika helyett 
s ezer más módot eszeinek ki a csalásra, de 
olyan még eddig nem akadta ki a tengerrel 
szelhámoskodjék, de m ír él, csak hogy még 
nem egészen a tengerrel kezdi, beéri egyelőre 
meg a Fertőtóval is. A múlt nyáron Becsben 
a nemzet és országcsaló „menekültek" asi- 
lumában Scholle (magyarul Rög) címmel 
részvénytársaság alakult, mely az elcsatolt 
nyugatmagyarországi területek lakóinak jó
hiszeműségére vetette ki hallóját és a „fel- 
s ab .diió" Ausztria nagyobb dicsősegére fő
ként az; al csalt ki nagyobb összegű pénzeket 
a Fertő melleken lakóktól, hogy a nagy tó 
leescpolásat igéim s annak kiszárítandó 
medrében igéit nekik szép terjedelmű földe
ke!. A komoly megvalósításra természetesen 
nem is gondoltak, de bőven került krén- 
virstlirc meg pár Pitschen Bier-re a beszedett 
pénzekből. A társaságot most a feljelentések 
. ;p;.m leleplezték es megindítottak ellenük 
a megtorló eljárást. Szegény burgenlandi 
tv-:vé;c' k így érzik a felszabadítás áldásait.

Viílanycikkek olcsón Scháffernel.
A Mohácsi Földmivesek Olvasóköre tánc

mulatságán felülfizettek. Ornstein Dániel 2t)000 K, 
W inacht Sái lor 17000 K, Böröcz István 15000 K, 
' s Ján< Fridrich Oszkár 18000—13000 K,
dr. Prakatur Tamás és Schmidt Károly 12000—12000 K, 
Tcrtinszki Gyula ll'Oi) K, Varga Pál, Varga János, 
Szabó Sir , Vorisck haj’., Hubai József, Újvári Cseh 
L.aj s, Izs. . Harczi János, I.örincz János és Vámhivatali 
tisztikar 1 00—10000 K, Kubatov György 9000 K, 
Tasi Péter D., Sebestyén Adám, Steidl Antal és Dénes 
Jáncs 8000—80C ■ K, N. y Ferenc, Meltznr Emil, Húsz 
András, iizv. Joszt Jakabnc, B. Harcéi Ferenc, Nagy 
János, l-leischer Vilmos, Orl án János, dr. Margitai Lajos, 
Kai1: <in Sándor, Horn .-n Mihály, i>.’-rAr.Jr.is, Viczi 
istv.in, llr.sz i'-’..?’, Özvegy György, Lttczás Simon, 
Lovász J f, ifj. Molnár József, Tasi János, ifj. Kiss 
J . Vajda Jó® ... Kiillösi Sándor,
ifj. Gycnes Sál lor, D íny lános és Cs. Szabó Ján - 

—5000 K, Juhá--: Mniályné ifi. Lukacs István 
•í<M0 uö K. Tubity István, Szász Dénes, lezi Simon, 
Mr.tkovxs Mátyás, Izsák .la:?-, Elő Imre, Schumer 
.lv>z--f, K. Szabó Sándor cs ifj. Szabó István 3000— 
3000 K, ifi. Balazs István 25-■<> K, Pávkovics Antal 
Balatinacz Mihály, Sogár Ferki, Holló Imre, il;. Szász

, Báthai Éva, Ke vi áth Zsigmon !, K< iles ü Gyö y 
Hajosovi s Lajos. Kvála János, Kovács Ferenc, Szabó 
Ferenc, Farkas János, Pintér Fere-': sziget, Rozbora 

Dobi i Q. Harczi István, K ing
Mátyás, if. Király Józc ics Mái 2000—
2000 K. Ká.máti Éva, ifj. Bánni János, Gergeta Mátyás,

János, Bergmar.n József, Kvala Ferenc, Cs. Szabó Pál, 
N. N , Cs. Szabó Sándor, Bertalan István, Seregéli 
János, Gulyás István, Telingcr István, Predács Antal, 
Pávkovics Jánzs, Almán Miklós és Pécsi György 1000 — 
1000 K. Pétre József 600 K, Kovácsics Mátyás 4.0 K.

Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924. február hó 1-től 1924. február hó 8-ig. 
Születés: ú: Gadányi Mária, Kovács Ferenc, 
Gyúrok Mária, Fakusz Lucia, Nagy Mária 
Terézia. Házasságkötések: Czernics Autal 
és Dobszai Katalin. Hayer Ádam es Dorn 
Katalin, Fröhling Adam és Hayer Erzsébet. 
Halálozások: Ózv. Vcttyó Janosné 72 éves, 
.mohácsán Petemé .59 éves. Sárközi István 
64 eves, Varga Ferenc 50 éves, özv. Ham- 
balkó Janosné 82 eves.

A kedvelt és mindig bevált Cleopatra 
cremc, púder cs szappan békebeli minőség
ben MELTZER EMIL drogériájában kaphatók.

Laptulajdonos és kiadó :
FRIDRICH OSZKÁR.
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MÉSZÁROS- ÉS HENTESÜZLET 
MEGNYITÁS!

Értesítem a m t. közönséget, hogy üzletemet sa
ját házamban. Deák-tér 1+4. sz. alatt újból meg
nyitottam. hol mindennemű mészáros-es hentes 
áru a legjobb minósé.rben áhandóan kapható.

Becses pártfogást kér:

POCSAY JÓZSEF
__________________ mészáros- és hentes mester.

HIRDETMÉNY.
Az elöljáróság felhívja az. adózók figyelmet arra, 

hogy az 19'24 évi adók első negyedének belizetési 
hatindeje február ló ikén 1 ar. Minden adózó tehat 
sajat jo f. f g.»tt c dck. ben siessen e határidő ttelte 
előtt adotizetcsi k< telezettscgenek t • ni, nehogy
— k sedelem esetén — havi 10®jo-os adc itlékkal le
gyen megróva Fel. vertesek elkerülése végett megje
gyezzük, hogy ez a fizetést határidő a buzaértékben 
fizetendőt földadó kivételével minden egyéb adóra és 
negvedevenker.t esedékes köztartozásra vonatkozik ; ide 
sorolandó tehat • ■ hazado, kincstári : a :haszonrészese
dés, társul:.ti adó, jövedelem- és vagyonadó, vármegyei 
adók, áltálán* s kereseti adó, községi adó közmunka- 
valtsag, ap. alla'fentartasi járulékok, kereskedvlnr- e« 
iparkamarai illetékek.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZSl'ZSITS liirlapirodája utján fizeti 
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 

z o s cipó 
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban

a budapesti áru- és érték
tőzsde tagja.

Tintás korsókat
minden mennyiségben vesz
Fridrich Oszkár

könyvkereskedése.
Egy könnyű

SZANDOLIN
eladó — Cim a kiadóhivatalban.

ELADÓ 25-30 meter széna.
Cím a kiadóhivatalban.

IIÁZELADÁS.
Rokus-u’ca 1281 söámu ház eladó.

Gyümölcsfát"
■ Magas<ö',Z6Ű rózsát
5 Bokorrozsát 
gr" Díszfát
6 Dí szcserját 
g Szölcvesszöt

Akác-csemetét
jp Gíeditscts;a-esc;netét stb. 

bármilyen nagy mennyiségben szállít

IUNGHYÁRY JÓZSEF 
|| bOűO holdas faiskolája 

® C ZE -■ >■*É D 
® Részletes nagy árjegyzéket ingyen küld.

• MR74

Bank- és váltóüzlete;
Király-utca 201.
TELEFON SZÁM: 36. I

X1

Mindenkinek érdeke,
hogy fogait rendbe hozza!

Azért forduljon teljes bizalommal

HORVÁTH GY. és FIA
fogmüterméhez, hol a fogászat 
erén lelkiismeretes, pontos kiszol

gálásban részesül

Kereskedők, iparosok
figyelmébe!

Forgalmi kimutatás könyv 
napi bevételekről kapható

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács, Kardos 

Kálmán utca 148.
• .k • • A •

Egy hasznait, de jókarban levő 
diófa ebédlőszekrény eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Egy pár 38-as fekete chevreaux 
r r « a ' » e> r rnon íc*cip<»

olcson eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

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

özv. Kiss Alajosne Mohács.

Magánjáró gözcséplogép.
Egy eredeti Hoffher és Sehrantz-féle 8 lóerős 
expiess magáqjáró 8 légkőrös gőzgép, 24 collos 
eseplöszekrénnyel. elevátorral teljes felszere
léssel eladó, megtekinthető

Borján (Márton
Mohács szigeti lakosnál 
a 9-ik kilómoter jelzőnél.

BUcMOr éiiiém 
vagy eladnám Izsópén (Jugoszláviában) 
országút mentén levő cserepes házamat 
kerttel és földdel együtt

KISS
Jókai Mór utca 972. 

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

L_____________ lI
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Eladó
2 drb gyalupad felszereléssel, i darab 

üvegajtó használt, 2 darab ablak
Ríbli István 

asztalosnál.

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT író és varrógépét.

KEREKPÁRT.
FEGYVERT,
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek és a villanycikkek 
raktára

Schaffer Károly
technikus.

Piaci árak: a szerdai hetipia
Búza .... 175 000 I
Zab .... 120000 I
Rozs .... 135000 I
Tengeri morzsolt uj 140000 I
Árpa .... 155000 '
Bab .... 270 000 !

K 1 
K t 
K t
K $K J

Baranyában, Harkány környékén
val. pajta, 80 darab sertésnek óllal és szóló 
eladó. Cím megtudható

Zsuzsits tőzsdében.
Pályázat' hirdetmény.
A Mohácsi Rom. Kath. Iskolaszék

egy belvárosi

tanítói állásra 
pályása hirdet. Javadalma: A sóm. kath. hittó 
pénztáriból a hivatalbalépés napjától számítva evi 
1200 korona készpénzfizetés es 360 korona lakbér 
havi előlegcs részletekben. 15 hold (1200 négyszögöllel 
szám tót:' Unitéi földilletmény haszonélvezete, melynek 
összes ;.. ó át és az .irt’ ntesitési kő Im ■*: a hat 
élvező tartozik fizetni. Az állásra csak félti oki. tanítok 
pályázhatnak.

1’aiyazati hatandó 1924. évi február hó 22. 
a kellően felszerelt folyamodványok a r. kath. iskola
szék cin i-egeh' Küldendők. Az ailas 1924. évi 
március ho 1-én foglalandó el.

Ilgveb kötelessége dljle\ élben lesz részletezve.

h>. Kath. iskolaszék.
Mohács nagyközség elöljáróságától.

Pályázati hirúetsE^ny.
Mohács nagyközség elöljárósága 

a képviselőtestület 23,Így. 1924. sz. veghatározata 
alapjan a nagyközség tulajdonát képező révatkelési 
csava gi'zö-ón folyo éx i március hó 31-ével meg
üresedő

Itajógépészi állásra
pályázatot hirdet.

A hajógtpesz fizetése utólagosan fizetendő havi 
| i vi 248 kg.

sagi.igely és minden családtag utal, havi 20 kg. búza 
családi pótlék. Ezen fizetős megallapitás jelenleg tör
vényhatósági jóváhagyás alatt all. A búzaár alapéiul 
a vagyonváltság buzinak korm-.nyhatosagilag minden
kor a következő hóra megállapított ara vetetik.

A pályázati kérvények a pályázó képesítését, 
eddigi működését, tedhetkn előéletét, valamint a forra
dalmak idején tanú- lőtt k:f< gástalan magaviseletét 
igazoló ok:... yokkal fcl- :cre \ folyó évi március 
hó 5-in i k. z-i ,í éli járósagnal beu andók, A kép
viselőt étidet altul megválasztandó pályázó az állást 
folyó évi április hó 1-én .‘ifoglalm kotek-

M. Fúcs, 1924. évi t brtiár hó 4-én.

Elöljáróság.

GÉPLAKATOS lanoncokat 
felvesz VARGA-gépgyár fizetés nélkül egy 
es fél evre. fizetéssel két es fél évre. 
I-sö évre 1000 K. 11-ik évre 1500 K. Ill-ik fel
évre 2000 K fizetőssel, mely összeg a dragulás- 

sál aranyosan emelkedik.

Békebeli |>< »•*>*.I < »l>< >1 ké
szült. levő

fekete télikabát 
rl.uló. Megtekinthető Itupp 

.lűiios úri szabónál.

Háztartási cikkek >
Rum,
Tea, 
Gyógycognac,
Likőrök, 
Pádlólakk. 
Zoinánciakk.
Padlóviasz.

Gyógyáru,
Kötöszerek,
Gummi üiü,
Állatgyógyászai i cikkek, 
Vegyszerek, 
Fényképészeti cikkek, 
Illatszerek.
Cosmetikai cikkek.

f, 

! 
í
*
A
*
♦
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| Mi L I ZEK EMIL
» DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 
» MOHÁCS. Telefon 128.

V

1-j I a d ó
egy Eszterfeázy és egy 
fajdan kocsi.
h O L I C S K A JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

lakásé ere!
Elcserélnem lakásomat, itol disznótartás, 2 
szoba, 1 konyha és taskainara van, teljesen 

magánj os kis ház, egy nagyobb lakásért.
Bővebbet a ki dóhivatalban.

Jókarban levő 
filEFÓ 

szijlujtásra eladó.
Cits a lüa óbivatalban.

Aprított tűzifa kapható 
kicsinyben és nagyban 25000 korona 

metermázsanként házhoz szállítva.

„DUNA“ szállítási vállalat.
Nrptn.a friss esemegevaj, 
édes asztali túró és tejszín 
kapható SPEISER J0Z5EF- 

nél, Pusyöki kasíély

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

---- —--- ■>
\ asárnap délután 

azaz február*10-én 

csak A VBER gyógyszertár I 
í t-i-cz; nyíl v;».

E heten csak -A U 13 E K 
( gyógv3zertai tart ejjeli szolgálatot

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 
váJalok.

tgy

egyesület szabványai szerint 
Javítok minden mezőgazda

sági gépet.
tanoncot 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 garnitura eladó

EDACS ANTAL
és épületlakatos Mohács, Gőzhajó 

utca 980. szám, saját ház. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat. Javítások pontosan és 
mérsékelt árak mellett teljesittetnek.

* n TF rí , JAVÍTÁSKereknap ™DmA,k nul VJ 11 pUJL alkatrészek
1 ELADASA

tt i ■> i SZERELÉSVillany
Fegyverig. ▼y i r ELADÁSAVarrógép »

ÍRÓGÉP JAVÍTÁS

LŐPOR 
BENZIN 
tíÉPOLAJ STB.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


