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az ? . • •

Február közepére értünk, bent az 
anyaföldben megmozdul az őserő, az 
élet, a fö’d melege, az a geotermikus 
hő. melj' szárbaszökteti a hóvirágot, 
az ibolyát, a kankalint, hogy aztán 
felülről az éltető nap sugara nyilasra 
csókolja hamvas szirmaikat.

A tavasz ébredésének első moz
zanata ez, mely aztán fokról-fokra ha
ladva vadvirággal szórja be a pacsirta- ; 
dalos mezőket, szárbaszökteti a vetést 
s meg később sárgára érleli a hűl- • 
lámzó kalászt.

1924-ben tiz éves évfordulóját fog- ' 
juk megülni annak a pisztolydörrenés
nek, mely Szarajevó utcáján elhang
zott s melytől tüzet fogott Európa s 
lángbaborult a félvilág.

Tiz esztendő véres küzdelmekben, 
forradalmak seny vesztő lázában s meg
szállások, megraboltatások, feldarabol- 1 
tatas, dölyfös erőszak s a teljes lelő- 1 
réshez vezető béke és következmé
nyeiben zajlott le, melynek szomorú, 
kietlen es reménytelen fináléját éltük 
máig.

A nemzet, mint egy halálra se
besült oroszlán csendes, komor fájda
lommal viselte a helyzetet s csak a 
megszentelt honfibánat sóhajtott néha 
a magyarok Istenéhez, hitet téve arra ; 
az isteni őrük igazságra, melyből Ma
gyarország feltámadását jósolta.

Es ime! a csonttá fagyott lógók
ról tavaszi nap sugara csókolja fel a 
fagyot, tavaszi szellők váltják fel a 
búgva síró téli viharok huhogását 
és ... az uj szerb követ megbízó I 
levelének átadásakor a kormányzó előtt 
megragadja az alkalmat, hogy . . í
Magyarországgal, a magyar nép fova- 
gias szellemével, életerejével vs háza
sságával szemben érzett rokonérzésé- 
nek és bámulatának kifejezőt adjon 
Feitétlenól szükségesnek tartja. hogv 
szomszédnépek egymással a jó egyet
értés utján haladjanak. Magyarország 
virágzásává! és jólétével >zemben táp
lált legjobb kívánságoktól mindig át
hatva, előre is biztosítja a kormányzót 
a jóakaratról, a készség)ol. melyet ré
szérői minden adandó alkalommal ta
pasztalhatni fog. Mi ez ? . . . (.'habion? 
Közönséges és szokásos udvariassági 
fény ?

Benes cseh külügyminiszter a prá

gai nemzetgyűlés külügyi bizottsága 
előtt azt mondta, hogy: „ . . . Magyar
ország gazdasági talpraállitását Cseh
ország a Népszövetség előtt támogatta 
s legutóbb elvileg meg is egyezett 
Bethlennel az eljárást illetőle.“ Azt 
mondta, hogy: .,Közel van az idé^ a 
mikor a két ál’un között észszerű 
megállapodások jönnek létre és a kis- 
ántánt többi államai is megegyezésre 
jutnak Magyarországgal. Uj közép
európai gazdasági és politikai rend
szer megalkotása van küszöbön, a 
melyben . mindegyik tál megőrzi a 
maga szuverenitását, a mai ellentétek 
azonban megszűnnek és kölcsönös 
együttműködésnek adnak helyet.“

Hat ez mi? Ez csak nem udva
riassági tény ? Benestől ? A prágai 
nemzetgyűlésben ?

Mégis mozog a fold! Ellensé
geink már nem a feszítsd meg.’-et 
kiabálják és mi megvagyunk győ
ződve, hogy fognak azok még lágyabb 
melódiakai is hallatni, csak ki kell 
várni. Nagy az isten és nem fogja 
elhagyni ezt a nemzetet. A Wilsonok 
örökre elnémulnak a washingtoni dóm 
kriptájában, de a tavaszi szellők évről- 
évre visszatérnek, virágot fakasztanak, 
életet lehelnek, reményt öntenek lel- 
keinkbe, hogy: lesz még kikelet!

Mi zsidók vagyunk!...
Dr. Wallenstein Zoltán pécsi főrabbi 

mohácsi látogatása alkalmából egy «nyakas 
és konok prédikátor* ajkáról hangzottak el 
e szavak, aki «vad, ösztönös jellem*, de 
akiben a -szent hitvallók természete és 
lelke látszott lobogni . . .»

Mondott azután mást is Wallenstein dr. 
Beszélt az ujjá-/Zv?í/ó zsidóságról, mert a 
letört, elgyengült zsidóságnak uj erőre van 
szüksége. Beszélt a Mull népéről, amelynek 
kell, hogy szerep jusson a jövőre is, mert, 
ahogy ősi öröksége van, kell, hogy remény
sége is legyen.

Azután kitartásra, erős lélekre és drót 
idegekre buzdította Mohács zsidóit.

... És mi csodálkozva, mondhatnék 
megdöbbenve állunk meg e szózatnál . . . 
Nem tudjuk ébren vagyunk-e, vagy álmo
dunk ? ! . . . Váljon ez e az az ország, amely 
zsidóüldözéssel, sőt zsidógyilkolással van 
kikürtölve a külföldnek s ahol igy, ily bátor 
hangon beszélhetnek és mellverve ordíthat
ják: Mi zsidók vagyunk! . . .

De, — ne értsük félre, nekünk tetszik 
ez a hang, amely mégis azt bizonyítja, hogy 
Magyarország demokratikus állam, ahol jog
rend uralkodik, ahol nem nyomják el sem

■ a felekezeteket, sem a faji öntudatot húsz
■ kén valló zsidókat.

Nekünk imponál Wallenstein dr. és 
csodálkozunk rajta. De nem csak beszédé
nek fent citált részeiben, hanem ott is, ahol 
azt mondja: «... inkább fekszünk itt isza
pos borotvák élén, mint bárhol máshol sely
mes nyoszolyákban . . .»

falán fordítva méltóztatott gondolni 
azt Főrabbi Uram!?

Hiszen, amíg beszélt odabenn szeme- 
előtt káprázó pompa, selymek, ékszerek 
fénye csillogott, jóllakott, jólöltözött urak 
és hölgyek megelégedett, fénylő szemeibe 
nézhetett, odakünn pedig a hideg, nyirkos 
időben tiz pár kétfogatu várta az üldözött., 
♦ iszapos borotva élén fekvő» zsidóságot, 
csupa didergő, nyomorult fillérért még va
sárnapján is dolgozó keresztény kocsissal 
a bakon! . . .

De mi üldözők még ezt sem irigyel
jük ! Ha azonban méltóztatik megengedni 
nekünk szerencsétlen «üldözőknek>, ♦isza
pos borotvaélre* fektetőknek egy-két pana
szunk, jajunk volna!

Ez pedig: ha a főrabbinus urnák sza
bad ujjáébredésre felhívni a zsidóságot, 
miért nem szabad ugyanezt az öntudatra 
jutott magyarságnak tennie? . . .

Ha mi elhisszük, hogy azért, mert 
Samuelli, Kun Béla, Kunfi stb. hírhedt, vé
res emlékű nevek viselői zsidók voltak is, 
nem minden zsidó gazember, akkor tiszte
lettel kérdjük: miért nem hiszi el a zsidó
ság, hogy a keresztény magyarság becsüle
tes eszközökkel akarja megvívni a maga 
harcát igazságáéit és nem érez közösséget 
Márffyékkal, Piroskáékkal, a kiknek lelkét 
különben is Samuelliék véres emlékű kom- 
munimusa mételyezte meg?

Legmélyebb alázattal kérdezzük Fő- 
rabbiságodtól: miért és mivel vétünk mi a 
jogrend® és * demokrácia® ellen, ha ugyan

csak oly nyíltan, mint Főrabbi ur, kiállunk 
és ujjáébredésre hívjuk fel a keresztény 
magyarságot ?!

Ha ötezeréveset nem is, de ezeréves 
patinát mi is mutathatunk fel és hozzá 
mint egységes, idővel, vésszel dacoló nem
zet, amelynek talán szintén vannak tradíciói ’

És ezeknek a nemes tradícióknak ne
vében és nyomában engedje meg Főrabbi 
ur, hogy magunkra vegyük, ami úgyis ne
künk szól:

Csak törpe nép Jelejthet ős nagyságot, 
csak elfajult kor hős elődöket! .. .

Krónikás, 

ki ágens ur és a pofon!
Diplomáciai közbelépés egy pofon miatt. 

Mi van a szerb pofonokkal ?
Szerdán éjjel következményeiben messze 

harapózott incidens játszódott le a Kardos 
Kálmán utcában. Még nem tudni, hogy mivé 
fog fejlődni az eljárás, a túlságosan felfújt 
hólyag felpattanásával, — an: 'mindig komi
kus a szemlélőre nézve, vagy pedig a bal-
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káni előzékenység (?) folytan komolyabb 
dolog is származik belőle.

Az eseménv maga a következő.
Az egyik vendéglőben mulatott a 

szerb hajóstársaság mohácsi ügynöke. va‘ 
lami Sulyák nevű SHS alattvaló. - _
azzal hogv horvátnak vallotta mindig ma
gát, több mohácsi m közelébe es 'smetet- 
ségébe férkőzött és ez annal inkább sike
rült neki, mert állandóan szerb-gyu olonek 
mutatta magát, ami bizony a megszállás óta 
szívesen lesz meghallgatva magyar részén 
Mohácson.

Sulyák tehat mulatott. Az átszámított 
dinárokból sok magyar korona futja s igy 
társaság is akad mindig. Egv része tálán 
kelletlenül, talán felülve a szerb-gyűlöletnek, 
másrésze pedig a jó ’..... 
kell megfizetni f----  ..

Mulatás közben két

hogy itt a magyar

j > vinkóért, amit nem 
Mert a dinárból futja erre, 

mohácsi fiatal
ember tévedt be, akik nem szívesen nézték, 
hogy 'tt a magyar cigány idegennek mu
zsikál és magukhoz rendeltek.

Alii ólag valami megjegyzést is tettek, 
amit Sulyák magára nézve sértőnek tartott 
és haragra gerjedve neki akart menni a két 
fiatalembernek A vendéglős azonban észre
vette ezt és udvariasan bár, de úgy intézte 
a dolgot, hogy Sulyak elment társaságával

Utóbb még kétszer visszajött és min
denáron verekedni akart úgy. hogy a tulaj
donos másodszor már erélyesebben volt 
kény telin fellépni, hogy kituszkolja.

Amikor azonban jóval később u 
két fiatalember az utcára ment, 
Sulyák ott termett mellettük és 
az egyiket kétszer pofon vágta.

Dulakodás keletkezett erre, miközben 
Sulyák megcsúszott és elesett Az orrát be
verte és állítólag szintén kaput! egy két 
pofont.

Az eljárás megindult az ügyben. A ha
tóságok legnagyobb meglepetésére azonban 

Pécsről a szerb aftaché is lejött 
és felvilágosítást kért az esetről.

Nem tudjuk, hogy mit válaszoltak ille
tékes helyen, azt azonban tudjuk, hogy az 
idegen allam megbízottjának

nincs joga közvetlen a nyomozó 
hatósághoz fordulnia, csak a 
megfelelő diplomáciai utón kér
het felvilágosi  fást, ha államá
nak egvik polgárát bántalmazták.

Meglepődünk azonban, hogy mily 
gyorsan működik most az az állam, amely
nek csendőrei nem is oly régen félholtra 
vertek itt embereket

A világért sem akarunk az ily éjszakai 
epizódok védelmezői lenni, de véleményünk 
szerint itt három magánember összepofoz- 
kodásáról van szó, amelynél a sértett min
dig elégtételt kaphat a magyar bíróságon, 
amely — biztosítjuk - - pártatlanul és igaz
ságosan fog ítélkezni, nem úgy, mint azok 
a kereskedősegédekből szolgabirákká kine
vezett hat <lmasok, akik itt a megszállás 
alatt ítélkeztek elevenek és holtak felett.

Riporter.

I

sor, 
élet

széles

híre k.
Farsangi tapasztalatok.

Mohács ifjúságához szól e pár 
hisz nem árt, ha mély és bőséges 
tapasztalatai mellett nagy tudását, 
látókörét kibővíti.

A farsangi idő elég alkalmas arra, 
hogy a lovagiasságról, báli illemszabályról 
szóljunk — csak úgy nagyjából.

Sokaknak — lehet, — <teher, a 
és <áldozat.» T 
megoldani, hogy élvezetté váljon’

elhatározással, hogyha nincs, 

_ - tánc
De nem lehetne-e azt ugv

Mohácsi lovag felkéri hölgyét azon 
elhatározássá! hogyha nincs, ki őt meg
váltja, akkor ki kell tartania a végkimerülé
sig, mert a mohácsi szokás ezt igy paran
csolja. — Igen rossz szokás. Mucsai. Miért 
ne vihetne néhány percnyi tánc után hozzá
tartozóhoz vissza s miért ne adna ugyan

akkor alkalmat másiknak egy tancra, kinek 
minden hibája csak az, hogy első táncnál 
nem vitték be a táncolok soraba, vagy té
vedésből, vagy férfi hiány (?) miatt, - aki 
igy teljes feledésbe merül. Az a 15—20 
leány azonban, kit mindjárt elvittek, fölé
nyes mosollyal nézi a petrezselyem áruso
kat, pedig egyetlen érdemük, -- úgy lehet,
— véletlen szerencse, megtetezve a fent-
emlitett mucsai módszerrel, aminek is 
úgy lehet. egyedül köszönhetik a nagy 
kitartást. , z. , . .

A «majom sziget> lakóinak tekintete 
pedig mindig a táncolókon «nyugszik.* 
Révedező, unalmas szeme a táncolok során 
legel, — nem pedig a kimaradottakon, 
s azon gondolkozik, ha egyáltalán gon
dolkozik. mi lenne, ha táncra határozva 
magát, a fenti módón legelésző hazai sziget- 
beliei közül senki nem húzná ki őt a víz
ből? De végre . . . egy elkeseredett, önfe
ledt mozdulattal, — mert ebben nincs hiány
— választ egyet (természetes: a már tánco
lok kzzül) és sietve nyomja rá daktiloszkó- 
piáját áldozatának selymes derekára, világért 
sem mutatkoznék be táncosa kísérőinek, 
< kikhez semmi köze . . .»

Egyébként a táncosok sem egymással 
besíéhiek, — ily’ hosszú túrán meg is un
ták egymást, hanem négy-öt fejen keresz
tül ^susognak a másikkal. Nem hölgygyei. 
Dehogy'. Legelésző ifjakkal onnan a szi
getből ...

Nagyapáink mi minden szépet, felejt
hetetlen kedves emléket hoztak magukkal a 
báltermekből. Magyar bálokon sohasem 
volt honos a szertartásosság, de ott min
dig a tiszta udvariasság, a keresetlen lova
giasság trónolt. Nem is tévedt el nagy
apáink karja, nem is kerestek érzékiséget a 
táncban. Ezért kár eljönni a báltermekbe, 
ezt lebonyolíthatják másutt is . . .

Jobb erkölcsöket! Tisztultabb felfo
gást! Több illemet! No meg egy kis sze 
rnérmet! Sokkal jobban fogunk mulatni; 
és ne felejtsük, hogy az élvezethez az is 
szükséges, hogy ne tudjuk azt: mi szük
séges az élvezethez ... ö.

áklozár Külvárosi hitoktatót 
helyezte at felsőbbsége. 
tiszteletére a Kath.
buzgó elnöke volt 14 én 
búcsú vacsorát rendezett, 

belvárosi káplán iránt a 
módon nyilvánult meg. P

pedig
Kozáry 

Legényegylet, 
este 8U 
méh en 
szere et 

Bende 
hogy

- Áthelyezett lelkészek. Nincs jo
gunkban bírálni üdvös-e, jó e, a hitelet mé
lyítése érdekében levő e, de eg\ szerre három 
közszeretetnek örvendő segedlelkeszt es illetve 
hitoktatót helyezlek át Mohácsról. Kozáry 
Gy örgy belvárosi káplánt Egeragra, Fehér
vár)' József belvárosi káplánt Döbröközre 
(Tolna m ), 1‘. Bende Szaniszló szentferenc- 
rendi ;
Budara 
György 
melynek 
terítékes 
mindkét 
tüntető 
Szaniszló távozása oly hirtelen volt, 
ilyesmire gondolni sem lehetett, de kis tanít
ványainak süni bucsukönnyeivel összefolyik 
a külvárosi hívek könnye, akik a kivaló 
szónokot, az aranyszáju prédikátort nehezen 
fogják benne nélkülözni

— Evangélikus istentisztelet lesz feb
ruár 17-én délelőtt 11 órakor a polgári is
kolában.

— A Szociális Misszió Társulat Károlyi 
József és Hemrich J. uraknak a január 6-iki 
estélylyel kapcsolatban felmerült asztalos-, 
illetve bádogos munkának teljesen díjtala
nul való elvégzéséért hálás köszönetét mond 
az elnökség.

— A Mohácsi Casinó Egyesület már
cius 1-ére tervezett farsangi táncestélyére 
lázasan folynak az előkészületek. A vazető- 
ség minden lehetőt elkövet, hogy az estély 
minél fényesebb s a mulatság mennél ke
délyesebb legyen. A meghívók a napokban 
küldetnek szét.

— Teadélután lesz jövő vasárnap az 
Iparoskörben, ahol Bús Pali teljes zeneka
rával hangversenyez.

— A * Mohácsi Muzeum Egyesületibe 
Jahoda Ede és Varga Zsigmond 10—10 
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ezer koronával örökös, — Schmidt Károly 
pedig 25 ezer koronával alapitó tagokul 
léptek be.

— Hitközségi élet. A r. k. hitközség 
képviselőtestülete, úgyis mint iskolaszék f. 
hó 14-én délután ülést tartott, melyet 
dr. Frey János belvárosi apátplebános, egy. 
házi elnök nem csak tapintattal vezetett, de 
valósággal iskolát teremtett a gyors, alapos 
és kimeriő ügyelintézésben. Ennek köszön
hető, hogy a 16 pontból álló tárgysorozat, 
mely szinte aggodalommal töltötte el a hit
községi képviselők egynémelyikét, rövid 2 
óra alatt lepergett. Előterjesztés . . . objek
tív hozzászólás . . . szentencia . . . punk
tum. Ez dr. Freynek a metódusa. — A tár
gyalások anyagával helyszűke miatt nem 
foglalkozhatunk, csak annak legkimagaslóbb 
pontját örökítjük meg, mert ennek törté
nelmi vonatkozása valósággal ünnepi je le
get kölcsönzött. Az uj apát méltóságos 
gesztusát találta meg annak, hogy mint 
iskolaszéki elnök debűjét Mohács történe
tébe vésse bele. Ugyanis elnöki székfogla
lójában a mohácsi fogadalmi templom alap
jára 25 q búzát ajánlott fel, mely nagylel
kűségen a minden szép és nemesért rajongó 
Schmidt Károly felbuzdulván, 50 q búzát 
ajánlott fel ugyanazon célra. Igy ezen a 
szükkörü társadalmi együttesen magán kö
zel 20 millió gyűlt egybe a fogadalmi tem
plom alapjára s az országos gyűjtés el lett 
határozva, amint az természetes is, hisz’ 
minden legkisebb község, melynek jobbiz- 
lésü s einelkedettebb lelkületű lakói van
nak, súlyt helyez arra, hogy temetője ren
dezett, csinos, áhítatot keltő legyen, Mohács 
pedig az egész ország szomorú tem.tője, 
annak méltó díszbe öltöztetése országos 
feladat. E gyűlésen az áldozatos nagylelkű
ség közelebb vitte az emlékmű ügyét a 
megvalósuláshoz, mint évtizedek meddő kí
sérletezése vinni tudta s e napon sokak 
lelke szabadult fel az alól a nyomasztó ér
zés alól, mely aggódással látta közeledni 
azt a napot, melyen Európa szeme fog fe
lénk pillantani, hogy lássa, miként ünne
peljük 1526. augusztus 29-ét. — A rozoga 
belvárosi iskola egyik földszinti termének 
füstös árkádjai alatt tanácskozó hitközségi 
képviselőtestület tagjainak lelkében egy sok- 
tornyu, kupolás dóm szilhüetje rajzolódott 
meg, mint legméltóbb emléke an iák a vé
res napnak, melyen annyi ezrek, köztük a 
legnagyobb és velük nemzeti nagyságunk 
is elveszett.

— Kabbala-bál. A «Mohácsi Kereskedő 
és Iparos Ifjak alakulóban levő «Kurucz» 
asztaltársasága a Tóth-féle vendéglő összes 
helyiségeiben folyó hó 17-én este 8 órai 
kezdettel, ami még Mohácson nem volt, 
jótékonycélu, farsangi kabala bált rendez. 
Rendkívüli meglepetések! 1. Mindenki meg
tudja a jövőjét. 2. Mikor lesz szerencsés, 
mely hónapban ? 3. Mivel boldogul, vagy 
mi hozza meg a szerencséjét? 4. Melyik a 
szerencse napja? 5. Ki szereti, vagy kit 
szeressen ? 6. Minek köszönheti boldogu
lását ? 7. Fontos intelem, amit tudomásul 
kell vennie! 8. Mitől óvja meg az Isten? 
9. Mit szerez ebben az esztendőben ? — A 
rendezőség gondoskodott arról, hogy min
denki jól érezze magát. — Lesz szépség
verseny dijakkal, konfetti- és szerpentincsata 
is. A talpalávalót a hírneves Batánovics 
Tonó zenekara szolgáltatja. — Szigorúan 
zártkörű, a meghívó a pénztárnál felmuta 
tandó. Ki tévedésből meghívót nem kapott 
és igényt tart rá, az jelentkezzen Tóth János 
vendéglős urnái. - Kapuzárás fél 12 óra
kor. — Beléptidij személyenként 2500 K — 

1 ekintettel a nemes célra, felülfizetéseket 
köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a 
rendezőség.

— Országos vásár Mohácson. Folyó hó 
25-én Mohácson országos vásár lesz, a 
melyre vészmentas helyről minden állat 
fe.hajtható.

—- A Mohácsi Ipari es Gazdasági 
Hitelszövetkezet vasárnap délután abeháffer 
vei deglóben tartotta meg alakuló közgyűlését. 
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A szép számban összegyűlt érdeklődőkét 
Márton Jár os üdvözölte n <■ l átadm a szót 
Schliesz Károly kerületi főnök, z OKH tiszt
viselőjének, aki a leraprólékosahb részletekig 
ismertette a hitelszövetkezet célját, műkö
dését és alapszabályait. LJ'.ára freytag Lajos 
a pécsi Hitelszövetkezet eh.ukigargatója szó
lalt fel. Az alakulás kimondás után meg
választották az igazgatós ágot és felügyelő
bizottságot Elnök lett : id. Szingstein János, 
alelnök id Szekeres S*.; ./■>!, igazgatósági 
tagok: Márton Jár ••-, Simon Gyula. Zeit- 
Jogéi Ferenc. Sohl ’.hib, Meltzer Emil, 
Károlyi József, lóW András, Pazaurek Jé seí, 
ti. Petre János, Hainess Elemér. Felügyelő
bizottság: Aubcr Viimos elnök'. Varga Fe
renc (n. elnök/, Zsuzsiis Andn.s, Rubint 
József, Molnár Béla. Rupp János. A köz
gyűlés befejezése után az igazgatóság és 
felügyelőbizotiság öles t<irtot;, amelyen a 
legközelebbi teendőket beszélték meg. Az uj 
hitelszövetkezet alakulásához a közönség 
minden rétege csatltHcozott és működésé ele 
a legnagyobb reménységgel tekintenek.

A r. k. hitközségi pénztár a külvá
rosi iskolából a belvárosi iskolába helyez
tetett át. Az adózókat ez utón is figyelmez
tetjük, hogy hátralékaikat, de 1924. évi tar
tozásaikat is haladéktalanul fizessék be, 
mert a hitközség terhes kölcsönt volt kény
telen felvenni, ennek kamatait pedig min
den adózó fizeti.

Sokac bal. A tarkániszines és most 
már évek óta polgárjogot nyert sokac bált 
sokacaink ez idén is megtartják. Az előké
születek mar nagyban tol) nak s legközelebb 
hosszabban foglalkozunk \ ele, az időpont 
megjelölésével.

Megdrágult a trafik. A nap-nap 
után fölfelé törtető árakhoz a trafik is csat
lakozott. Folyó hó 10 -én a dohányjövedék 
30 OQ" 0-al emelte fel a dohánygyártmányok 
árát. Ezek az árak azonban még mindig i 
nincsenek arányban más cikkek emelkedé
sével s igy hamarosan újabb drágulásra 
lehetünk elkészülve.

Lemondott igazgató. Fen tartással 
közóljuk a komoly helyről vett értesülést, i 
hogy a Mohácsi Casinó Egyesület agilis 
igazgatója e tisztségéről, egyéb irányú nagy 
elfoglaltságára hivatkozással lemondott. Ör
vendenénk, ha e híradásunkat dementálhat- 
nánk, de legalább annyit óhajtanánk, ha a 
március 1-i mulatságot még ő irányítaná.

Mesedélután. A Kör minden tekin
tetben dicséretre méltó munkát végez, mi
dőn a jövő generáció szellemi fejlesztésével ( 
foglalkozik, legt’őkép, hogy a gyermekeket 
vasárnaponként elvonja az utcától. A f. hó 
10-iki mesedélután emléke soká fog élni a 
gyermekek leikében, mert a külváros által ; 
előadott kis színdarab, a Petőfi-gárda élő
képei, de különösen P. Szaniszló kedves és 
mindvégig vonzó meséje, lebilincselte a 
hallgatókat. A mesedélután rendezősége 
szomorú szívvel veszi tudomásul P. Sza
niszló távozását és ez utón mond Isten 
hozzádot!

— Sajtóhiba. Vasárnapi számunkban 
egv sajtóhiba éktelenkedett, a melyben 
dr. Fazakas Péter fogalmazó, mint dr. Mohai 
szerepelt. A kellemetlen sajtóhibát ezzel 
helyreigazítjuk.

A Mohácsi Szigeti Polgárok Olvasó
köre f. hó 16-án a Kedves-féle vendéglőben 
táncmulatságot rendez. A homorudi polgár
ság minden évben többizben rendez szóra
koztató mulatságokat, táncmulatságokat, a 
melyek eddig még mindig a legnagyobb 
sikerrel végződtek. A jelenlegi farsangi mu
latságuk is bizonyára az lesz s hatékonyan 
fogja gyarapítani a Kör kulturális célú 
anyagi eszközeit.

— A mohácsi csata 400 éves év
fordulójának országos ünnepére Mohácson 
is megkezdődtek az előkészületek. Kaptuk a 
következő értesítést: Kivonat Mohács nagy
község képviselőtestülete által 1923. évi no
vember ho 24 én tartott rendes közgyűlésé
nek jegyzőkönyvéből. 290 szám Tárgy: A 
„Mohácsi II. Lajos Muzeum Egyesület" át

irata az 1526 évi mohácsi csata 400 éves 
évfordulóján, 1926. évben tartandó országos 
ünnepély rendezésére helyi bizottság meg
szervezése tárgyában Előadó főjegyző be
mutatja a „Mohácsi II. Lajos Muzeum Egye 
sülét** tárgybeli ügyben érkezett átiratát. A 
számvizsgáló bizottság javaslatának elfoga
dásával 4028 192;:. ikt. szám. Véghatározat: ) 
A képviselőtestület kimondotta, hogy a mo
hácsi csata 400 eves évfordulójának emlék
ünnepét előkészítő országos bizottság mellé, 
annak munkájában segítség gyanánt szere
pelni hivatott helyi bizottságot alakítson a 
képviselőtestület és amelynek megalakítására 
nezve a következőket határozza ; A bizottság 
neve legyen: ..A mohácsi csata 400 éves 
évfordulójának emlékünnepét előkészítő helyi 
bizottság.“ Elnök: a mindenkori nagyköz
ségi bíró. Tagjai: a nagyközségi képviselő 
testület mindenkori összes tagjai, továbbá a 
mohácsi társadalmi egyesületek mindenkori 
elnökei és pedig névszerinti 1. Mohácsi Ka
szinó, 2 Mohácsi Belvárosi Kaszinó, 3. Mo
hácsi Iparos Olvasókör, 4. Kath. Legény
egylet, 5. Polgári Olvasókör, 6. Földműve
sek Olvasóköre, 7. Sokacok Magyar Olvasó
köre, Szociális Misszió Társulat, 9 Jóté
kony Nőegylet, 10. Izraelita Nőegylet, 11. 
Hadastyán Egylet, 12. Mohácsi Önkéntes 
Tűzoltó Testűiét, két sportegyesület: 13 Mo 
bácsi Levente Torna Egylet, 14. Testvériség 
Sport Egylet elnökei, a belvárosi r. kath. 
Plébánia, a Ferencrendi Zardafőnök, a refor
mátus, gör. kel. es izraelita felekezetek pap
jai, az áll. pclg. isk. igazgatója, a két r. kath. 
iskola igazgató tanító, a református, gör. kel. 
és izraelita iskolák igazgató-tanítói Ezenkívül 
a hivataltőnökök és pedig: járási főszolga
bíró, kir jarasbit ósági elnök, posta- és tavirda 
hivatali főnök, M. Kir. Állampénztár vezetője, 
a ni. kir. vámőrszakasz helyi parancsnoka, 
a in. kir. folyamőrség parancsnoka, a m. kir 
Fóvámhivatal vezetője, a Dunagőzhajózasi 
Társaság főnöke, a M. F. T. R. főnöke, a 
Mohács—Pécsi Vasút főnöke és a helybeli 
hetilapok szerkesztői.

— Holdfogyatkozás. Február 2o-án
• min’ a kalocsai Haynald-observatóriumból 

jelzik' — teljes holdfogyatkozás lesz, amely 
nálunk is megfigyelhető A hold már fogyat
kozva kel es délután zónaidő szerint 5 óra 
.57 perckor lep ki a föld árnyékából, ettől 
kezuve részleges lesz a holdfogyatkozás, 
mely 6 óra 58 perckor ér véget.

Verekedés. Bencsik János 20 éves 
legényt f. hó 14-én valószínűleg haragosai, 
amint a Schaffer-szállóból kilépett, jói helybe- 
hagyták. Az éj leple alatt a támadok hő
siesen megfutamodtak. A csendőrség ke
resi a hősöket.

— Az Iparoskor uj vendéglőse. A Mo
hácsi Iparosok Olvasóköre f. hó 14-én tar
tott választmányi ülésén Zagg Ferencet, az 
Iparoskör eddigi főpincérét választotta meg 
a Kör csaposának. Az iparoskör ugyanis 
most vendéglős helyett csapost alkalmazott 
és sajat rezsijében gyakorolja a jogot csa
pos alkalmazásával.

Villanycikkek olcsón Schaffernél.
— Orvosi hír. Dr. Szabó-Hárs Sán

dor főorvos ezentúl rendel ferii betegeknek 
délelőtt, női betegeknek rendelés d. u. 2—Lig 
a Selyemgyár épületében. Telefon: 2.

Közalkalmazottak figyelmébe 1 
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szö
vetkezetének mohácsi eloszt ja értesíti a Mo
hácson lakó közszolgálati alkalmazottakat, 
hogy a M. Kir. P. Ú minisztériumnak 
140Ö. PM —923. és az igazgatóság 2921. 
IV’. szén 1923.) rendeletével kiutalt kedvez
ményes belföldi szén első részlete megérke
zett és annak kiosztása f hó 18 ón az alábbi 
módozatok mellett fogja kezdetét venni. Fent 
hivatkozott rendelet értelmében a kezeim kö
zölt levő szénutalványok alapján az önálló 
háztartást vezetők részére 20 métermázsa, a 
nem vezetők részére pedig 10 métermázsa 
belföldi szén lesz kiadva métermázsánként 
50 K egységáron. Torlódások és panaszok 
elkerülése végett a kiosztás olvképen van 
szabályozva, hogy azon igényjogosultak ne

veit, akik szenüket a következő napon kivé
telezhetik, a községházánál a hirdetményi 
táblán az osztási sorrend szerint leközölni. 
A kiosztás ABC sorrendben történik és pe
dig az ABC összes betűi arányos előfordu
lása mellett. Tehát a kiosztási sorrendnél 
serkit előny, vagy sérelem nem érhet. Na
ponta előreláthatólag 2 —3 waggon szén ke
rülhet kiosztásra. Soronkiviil senkit ki nem 
szolgálhatok. Ezúttal is kérem az igényjogo
sultakat, hogy soronkivüli kiszolgálás iránti 
kérelmüket mellőzzék, mert csak igy bizto
sítható a szétosztásnak akadálytalan lebo
nyolít ,sa. A szénutalványok aláírása s a 
szén ellenértékének befizetése 1924. évi feb
ruár hó 18 ig d. e. 9 — 12 és d. u. 2—4 órák 
közt lakásomon 'Kossuth Lajos-utca 8. sz.' 
eszközö.hctő. A befizetések, illetve aláírások 
veget: kérem személyesen megjelenni. A be- 
tizek , alkalmával kapott nyugta, illetve utal
vány ellenében lesz a szén kiadva a vasút
állomáson. A szénnek megmérlegeléséről és 
elszállításáról az igényjogosult tartozik gon
doskodni, mivei az elosztó fuvarozásról nem 
gondoskodhatik, miért is kérem az igény- 

: jogosultakat, hogy a fuvaroson kívül még 
egy segédmunkást is küldjenek, mivel a mér
legeléshez és felrakáshoz egy ember nem 
elég, de annak pontos hazaszállítása is csak 
igy érhető el. Reklamációk elkerülése végett 
kívánatos, hogy a ’emérhgeléshez mindenki 
személyesen jelenjen meg, inéit az elosztó
helyre)! elszállított szén után utólagos rekla
mációk figyelembe semmi szín alatt nem vé
tetnek. Az egy utalványra jaró teljes szén- 
menin seget egyszerre kell átvenni és elszál
lítani, mivel az részletekben ki nem adható.
A szénkiadás 19 etől lehetőleg mindennap 
d. e. 8 — 12 ig és d. u 2—5 ig történik Azok, 
akik járandóságukat a részükre kijelölt napon 
bármely oknál fogva át nem vettek, csakis 
•> kiosztás programmszerü befejezése után 
igényelhetik azt Itt tájékozásul megemlítem, 

i hogy a „Duna** szállítási vállalat vállalná a 
szerinek haza való szállítását.

Folyó hó 19 én, kedden a következő 
igényjogosultak részére lesz a szén kiosztva: 
özv. Amberger Reláné, Balatinácz Mihály, 
Bőgős Lajos, özv Csornák Károlyné, dr 
Czvenits Antal, Danczkai Antal, Dóczi Imre, 
Éva László, dr. Fazakas Péter, Gaál Elek, 
Halász Amin, Horváth Gyula, lukéi József, 
Jeszenszky J mos, Kende Ignác, Kecskés 
Lajos, Ladi Jánosné, Major László, Marosi 
Ferenc, Nagy György, Óriás Oszkár, Paár 

: Mihály, Rabb Lajos, Schaub Giza, özv. Szalai 
Istvánná, Tarkó János, Tiniár György, Vermes 

I Aladar, Zaiai Béla, Zoltán József. Kérem a 
fenti igényjogosultakat, hogy a szénutalvá
nyuk aláírása és átvétele végett hétfőn, 18 án 
reggel 8 —12 es d. u. 2 —4 óráig lakásomon 
okvetlen megjelenni szíveskedjenek, ellenkező 
esetben a szén részükre kiadva nem lesz. 
A szerdai sorrend a községhaza hirdetési 
táblájára lesz kifüggesztve. Mohács, 1924 
február 13 an. Mezey József az elosztóhely 
vezetője

— Falopás. Kopetti Antal 20 éves, 
| többször büntetett mohácsi lakos a Frigyes 

főherceg erdejéből egy 6 méter hosszú fa
törzset lopott. A kár 60.000 korona.

— Hirtelen halál, Mayer János lapán- 
csai lakost f. hó 10-én a Barát-utca sarkán 
holtan találták. A helyszínén megjelenő or
vos szivszélhűdést állapított meg.

— Korpát lopott. Kalmár Mihály 28 
éves napszámos, a Schmrdt-malombói, ahol 
mint éjjeli őr teljesített szolgálatot, többiz
ben lopott korpát kisebb mennyiségben, a 

: mit reggelenkint magával vitt és eladott. A 
kár az 50.000 K-t meghaladja.

Fegyvert, varró- és írógépet javít 
Scháffer.

— Megszűnt az ebzárlat. Február 
15 én lejárt a 90 napos ebzárlat, amel}’ ter
hes csak azokra volt, akik gondozott, érté
kes kutyák birtokában voltak A kócos, éhes, 
kóbor kutyák büntetlenül kalézolhatták szerte 
a várost. Kiváncsiak vagyunk, meddig fog 
ez a zárlatmentes idő s egy általán fog-e 90
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1968 bán fog megismétlődni. 
renJkivüliségre ügyet se he- 

' fiában: ott

napig tartani, hogy megint “tán a go"do- 
zatlan ebek miatt kelljen szobacbe«nek 
védnök meg a személybiztonságot.

_ Ez is ritkaság. Az idén 
van, ami minden négy évben 
azonban ritkán esik meg, I. A’> . • ■
februárbán a 29 napba .. év
30 évvel ezelőtt esett meg utódra J-s « 
múlva, vagyis 
Nálunk erre a - 
derítenek, nein úgy azonban Ang 
nz ilven 5 péntekes februárnak nagy jelen 
tősége van, ilyenkor a leányoknak szabad 
megkérni a fiatalemberek 
utasítani nem 1------
durva lovagiatlanság Lám,

vissza- 
zsentlmánlich eljárás, hanem 

örökké 
külföldet majmoló mieink ilyen eletrc\ iu 
eszmét nem tudnak átplántált . , . t

_  Egyszerre három kis halott 
Schuller Józsefné mágócsi lakos kiment reg
gel az erdőre esőlékfóert és bezárta a lakasba 
egy 4, cgv 2 éves és egy 2 hónapos gyer
mekét. Később hazatért, a gyermekek azon
ban még aludtak, Schullerné tehát megrakta 
a tüzet s az alvó gyermekekre ismét rázárva 
az ajtót, még egy fordulóra kiment az colon . 
A tűzhelyről kipattant szikrától az ágynemű 
tüzetfogott és minden égni kezdett. Mire 
Schullerné hazaért, három apró gyermekének 
csak megszenesedett holttestet találta. Az 
anya ellen megindult a vizsgalat, pedig hát 
az esőlékfára szorult szegénység meiictt ne
hezen fér meg az előrelátó okosság.

— Milyen az arány a drágaságban ? 
Bekben 
24 fill.

1 au.
2 mi.
5 tor.

az

lOOOuertse
240 kor. 

40 kor.
20 kor. 

5000 kor.

I kgr kinyer 
• drl» tojás 
t dóm jynti 
1 inoter szövet 
'pedig ennél a kincstár is vesz haszonrésze
sedést. — Példaképén csak ezt a négy köz
szükségleti cikket vettük, de mind a négyet 
olyat, melynél a drágaság a legszembeszó- 
köbb, mert például a húsnál békében volt 
egv kgr. 80 fillér, ennek ezerszerese 800 K, 
30000 szerese 24000 K-nak kellenek lennie, 
pedig a legutóbbi áremelésnél is csak 16000 
koronára emelkedett. — Tehát nem a ke
nyér, a gyufa, a tojás, hanem a rófösáru az, 
mely vezet, tehát kár lesz becsukni azokat 
a boltokat!

— Felhívás. Felhívom mindazon orosz 
állampolgárokat foglyokat, akik Mohács 
község területén tartózkodnak, hogy igazol
vánnyal való ellátásuk céljából a mai naptól 
számított <8 napon belül hatóságomnál jelent
kezzenek. Jelentkezésükkor 2 darab fenj - 
képét és összes okmányaikat hozzák maguk
kal. «\ lakás, szállás és munkaadókat pedig 
kötelezem, hogy oroszlakóikat, cselédjüket 
jelentkezésre utasítsák, vagy amennyiben ön
ként nem jelentkeznének, úgy hatóságomnál 
jelentsék be ani.ai is inkább, mivel mulasz
tás esetén nemcsak a jelentkezésre kötele
zettekkel, hanem a szállás munkaadókkal 
szemben is a legszigerubban fogok eljárni. 
Mohács, 1921 február 14 én. Dr. Fazakass. k. 
m. kir. r. fogalmazó, a kirendeltseg vezetője.

A Magyarországi Munkások Rok- 
kantsegelyzö és Nyugdijegyletének most 
megjelent 1923. évi 30. évi jelentése szerint 
az egylet az elmúlt évben 7287 rokkant 
tagot, 1650 árvát és számos özvegyét segé
lyezett. Az alapszabályszerü és rendkívüli 
segélyekre 130 milliót fizetett ki Jelenleg az 
egylet havonta 30—35 milliót fizet ki rok
kantsági, árva és egyéb segélyekre. A tag
dijakat a dolgozó társadalom minden rétegé
ből beiratkozott tagok teherviselőképességé
nek figyelembe vétele mellett több ízben föl
emeltek s ezzel egyidejűleg 

gondoskodtak, 
fiókok száma

és Gépgyárak Orsz. Egyesülete 
tartozó kb. 80

a segélyek eme- 
A tagok száma 

209. A Magyar
léséről is 
106737, a 
Vasmüvek 
kötelékébe 
ben dolgozó tagok helyett a tagdíjak felét a 
sajátjukból fizetik s az elmúlt évben 15191 
munkásukat Íratták be. Tagdíjakból 367045348 
korona folyt be az egylet összvagyona 
2.3616872 K, melyben benfoglaltatik három 
házingatlan is. A \ezetöség a küldött köz
gyűlésnek az özvegyi nyugdijsegély és teme-

gyár az üzemük-

>

tési segély bevezetését fogja javasolni. Lj 
tagok felvétetnek minden vasárnap 
2-4 óráig az egyleti helyiségben Kossuth 
Lajos utca 18. sz. alatt Schnell Matyas-fele 
vendéglőben ..

- Március 15. az Iparoskorben. A Mo
hácsi Iparosok Olvasókörének választmánya 
f hó 14-én tartott üléséit mar foglalkozott 
a március 15-iki emlékünnep megulesevel. 
X választmány egyhangúlag, általános 1 
kesedés melleit határozta el, hogy az un 
népi beszéd megtartására dr. /v^p János c. 
apát, uj plébánost kéri fel. .

- Drótnélküli telefont kap Mohács. A 
Magyar Távirati Iroda, mely nem csupán a 
hírszolgálatával, de különösen a közgazda- , 
sági téren tette magát nélkülözhetetlenné, 
üt Mohácson is végzi csendben, de annal 
nagyobb intenzivitással nagy munkáját. Az
zal, hogy a pécsiek megkapták a drome - 
küli telefont,'lehetővé tették, hogy a tőzsde- 
zárlatokat már két órakor nálunk is lekoz- 
lik. Minthogy a mohácsi kirendeltség for
galma annyira megnövekedett, hogy a tele
fonvonalat nagyon igénybe veszi, a központ 
tavaszra tervbe vette egy drótnélküli állo
más felszerelését. Ezzel Mohács is belekap- | 
csolódik a nagy világ forgalmába, ha csak 
a levegőn keresztül is.

A spion. A sikkasztás miatt elitéit 
Szoinmer Mór volt mohácsi kereskedőt a 
pécsi kir. törvényszék a szerbek javára foly
tatott spionkodása miatt újabban is 3 évi 
fegyházra ítélte. Szommer Mór — mint az 
beigazolódott - nagynyár.idi tartózkodása 
ideién állandóan súgott be a szerbeknek. 
Ilyeneknek volt kedves a szerb megszállás, 
de azért talán 6 is amnesztiát fog kapni.

— Gazdasági Kiállítás. Zalamegyében 
Baksán az idén pünkösdié országos jelentő
ségű nagy gazdasági kiállítás lesz, melyet 
ott a magyar kisgazdatársadalom icndez s 
melyre a zalai kisgazdák szeretettel várják 
a baranyai kisgazdákat is. A zalabaksai já
rás 27 gazdaköre veti össze vállát, hogy a 
magyar föld termő kincseit bemutassa s egy
ben a zalamegyei kisgazdák okos és tudatos 
munkájáról bizonyságot tegyen az egész or
szág előtt A zalai kisgazdák portáinak házi
kincseit sorakoztatják tel pazar bőséggel, de 
be akarják mutatni azokat a hasznos es mo
dern eszközöket, gépeket, módokat, melyek 

- A mozgalom- 
Miklós herceg 

Drszágos Több- 
.......’ ri A kiállítás védnöke nagy
atádi Szabó István földmivelésügyi miniszter 
és a mozgalom élén dr. Buchbinder József 
nv. miniszteri tanácsos áll.

A bajai r. k. legényegylet kitesz 
magáért: amivel még talán Legényegylet 
soha meg nem próbálkozott, ma febr. l<-én 
Martos Ferenc ..Lili bárónő" ciinü 3 lelvo- 
násos operettet adják elő. Meglepődve néz
tünk az előttünk fekvő meghívóra es tűnőd
tünk, hogy kockáztatja meg ezt egy vidéki 
legényegylet: A szereplők névsorát böngészve 
látjuk, hogy a karmesteri funkciót Borowy 
József a ki'ünő zenész látja el, ki a múlt 
nyári szezonban, mint kannesterhelyettes itt 
nálunk is a színházi zenekar, legtöbbször 
dirigálta. Borowy Baja városánál kapott pol
gári alkalmazást s széles zenei tudását az. 
ottani társadalmi életben is érvényesíti. Gra
tulálunk Bajának Borowyhoz!

Kerékpár felszerelés és javítás csak 
Scháffernel jutányos.

— A drágaság. Kereskedői körökben 
ismét 10—60%-os drágaságot jelentenek be 
— persze a minden drágaság ősforrásánál: 
a textilárunál. Bebizonyított lény, hogy az 
önmagát folyton és következetesen fel- és 
felfelé ráncigáló drágaságnál vezető, kezde
ményező cs zászló hordó mindig a rőfös, a 
texti áru, melynek képviselői ugyanaz „ár
drágító parasztnak" az átkozásában mindig 
a legélesebb diskantot fújják, pedig hiába, a 
tojás nem ért el a drágaságban olyan rekordot, 
mint a textiláru. A kereskedők az üzlet be- 
csukását emlegetik nagy negédesen, azzal 

a többtermelést biztosítják. - 
hoz csatlakozott Eszterházy 
és részvételét jelentette be az 
termelési 1 iga is. A ..........

f '

szemben azt látjuk, hogy a bádogos, fűsze
res stb. leteszi a kalapácsot s a staiúclit s 
beáll csukniakaró rőfösnek. Messze túl va
gyunk azon, hogy a drágaságot a korona 
ingadozására vezessük vissza, de mennyire 
túl vagyunk; sőt nézzük csak a legújabbal: 
Bethlen a sajtó képviselői előtt nyilatkozott, 
hogy tárgyalásainak legnagyobb eredménye, 
hogy rendezték a jóvátétel kérdését. Ezáltal 
az ország olyan bizonytalanságtól szabadult 
meg, amely miatt eddig egyetlen komoly és 
végleges lépést sem tehetett gazdasági életé
nek megjavítására.

Hz/sz éven keresztül évi 10 millió 
aranykoronát kell fizetnünk. Főben az 
összegben az összes jóvátétel i kötelezett
ségek, a természetbeni szolgáltatások, a 
bizottságok költségei, valamint a kölcsön 
törlesztése is benfoglaltatik.

Ezzel csak — úgy hisszük — nngv 
bdércnyomástól szabadult meg az ország. Ez 
egy olyan jó napot! köszöntés, melyre fogadj 
Isteninek a 40-60°/Oos árdrágulás már 
mégis csak botrány, vérlazitó merényiét.

— Savanyu Józsinak, a híres ba
konyi betyárnak utolsó cimborája: Dom.i 
Vendel is meghalt 83 éves korában. Szent- 
galról gyalog indult Balatonfiiredre rokonai
hoz s a rettenetes hidegben a hidegkúti er
dőben eltévedt és megfagyott. Pedig, de so
kat tanyázott betyárkorában ebben az erdő
ben I Nagyhidaskuton temették cl, a hol 10 
évvel ezelőtt rabságból való szabadulása után 
öregen, megtörtön, kínzó betegsége elől ön
kezével ment a halálba egykori vezére: Sa- 

Doma Vendel a mikor Ráday 
a betyárromanli- 

serélte fel és

vanyu Józsi, 
zsandárjai véget vetettek 
kának, a fokost juhászbottal 
mint sokan a legkegyetlenebb haramiák kü 
zül, a véres erőszak mellől a szelídség szim
bólumai : a birkák közé mentek és lettek 
csendes, békéshajlamu pásztoremberek.

— Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924 február hó 8 tói 1924 február hó 15-ig. 
Születések: Kümi István, Edeimann Ka
talin, Viola Tasi Ferenc, Bertics Mátyás. Katz 
János, Jelencsik József, Szidonya István, 
Alföldi Katalin, Geng Vilmos, Varga Imre. 
Házasságkötések: Kovácsics István es Bos- 
nyak Mária, Pecsuvácz János és l tiákovics 
Katalin, Bárácz István és Balatinácz Mag
dolna, Czita Mihály és Dani Franciska, 
Illoskity Vince es Pécsi Erzsébet, Dombai 
István és Pintér Verona. Halálozások: özv 
Kristóf Nándorné 40 éves, Glied József 8.) 
éves, Mayer János 35 éves, Sümánovics 
Péter GO eves, Gyurosovics István 52 éves, 
Viola Tasi Verona 6 napos, Kov.ícsevics Pál 
37 éves holtnak nyilv., Haramza Ferenc 37 
éves holtnak nyilv, Mául Antal 34 éves 
holtnak nyilv., Kavraniczki Zsuzsanna 6ü eves.

Vízvezetéket és villanyt Scháffer 
szerel.

Szerkesztő üzenetei.
közlünk két 

merjenek el a
11B M. sokac Mohács. Verséből 

versszakot, de csak azért, hogy többen 
sokac bálba . . .

Sokácbál kezdődik
Hétfőn estétől reggelig, 
Gondoltam magamba' 
Megyek pajtás farsangba

De rcgg-lig . . .
Szépek a menyecskék 
Mint tavasszal a fecskék, 
Velük mulatjuk at a farsangot 
Estétől hej I reggelig

De reggelig . . ,
Ebből ennyi egész hamvazó szerda reggelig elv),:. 

— ott lesz mindenki, mi is elmegyünk.
Somogyi Mohács. Hangulatos szép dolgok, 

sorra vesszük őket. Köszönet!
M. A. Mohács. K szönjük. Cs:nos kis szonettek, 

de majd csak egyenkint közölhetjük, mert szűkével 
vagyunk a helynek.

B. Mohács. Nagyon igaza van. Helyénvaló volt 
egy kis kioktatás. Tényleg azt a sértő figyelmetlen
séget, amit Mohácson e részben tapasztalni lehet pél
dátlannak lehet minősíteni. Hej ! csak mégegyszer 2> 
evesek volnánk, más divatot vezetnénk be — és egy
általán . . .

Laptulajdonos és kiadó:
F RI D RI C H OSZKÁR.i
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(Az •• rovatban foglaltakért • em válla! felelőssege: * 

szerkesztőség.)

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
A Mohácsi volt Úrbéresek Közös Erdőbirto- 

kosságának választmánya a «Dunavidék» folyó évi 
február hó 10-én megjelent számában -egy úrbéres 
erdőbirtokrészes’ aláírással megjelent közleményre 
a közönség tájékoztatása végett közli:

1. A számvizsgáló bizottság által felülvizsgált 
1923. évi zárszámadásokat a választmány a folyó 
évi máicius hó 9 napján megtartandó közgyűlés 
elé terjesztette, ahol tételenként letárgyalva lesznek. 
A számadásokat, valamint az erre vonatkozó okira
tokat az irodában minden birtokos betekintheti

2. A számadások lezárása szerint 1923. évben: 
Bevétel K 113 151492 21 - búzában kg. 26297, 
tengeriben kg. 26216. Kiadás: K 23096 124’20, 
búzában kg. 4530 Tiszta jövedelem K 90 055.367 01, 
búzában kg. 21767, — tengeriben kg 26216

3. Az elért eredményhez képest a választ
mány javasolja, hogy a tavalyi 5 korona osztalékkal 
szemben arány részenként 100, azaz száz korona 
osztalék fizettessék folyó évi március havában.

4 Az elnök, az erdögazda és a pénztáros 1923. 
évben a fajárandóságon kiviil semmiféle fizetésben 
nem részesült. A fajárandóság 40 aranykoronának 
felel meg a békebeli 400 aranykorona javadalma
zásukkal szemben.

5. A birtokosság a haszonbér fejében kapott 
terményekkel nem kereskedik, ehhez nincs is alkal
mas helyisége, ép ezért jogosítva van a haszonbért 
a lejáratkor pénzbeli egyenértékben is elfogadni; 
terménykölcsönt azonban szívesen nyújt, de erre a 
búzán kívül nem akadt vállalkozó s igy kénytelen 
volt az 1923. évi szeptember hó 1-én befizetett za
bol 510 K-ért eladni A zabot ugyanakkor a mohácsi 
piacon 460 K-ért jegyezték.

6 A birtokosság a befolyt pénzzel nem foly
tathat uzsorás ügyleteket; mindössze azt teheti, 
hogy készpénz készletét arra a néhány hónapra, a 
mig a felosztása felől a közgyűlés határoz gyü- 
mölcsözőleg elhelyezze s minthogy a tett ajánlatok 
közül a Baranyai Kisgazdák Hitelszövetkezetéé volt 
a legelőnyösebb, akik arra is vállalkoztak, hogy a 
pénzt bármikor felmondás nélkül visszafizetik, nem 
volt ok, hogy ezt a legkedvezőbb ajánlatot vissza
utasítsa. A birtokosoknak is hasonló feltételek mel
lett nyújtott hitelt rövid lejáratú váltókra. Ily mó
don a Kisgazdáknál 70 milliót, a birtokosoknál 11 
milliót helyezett el negyven százalékos kamatozás 
mellett.

A cikk egyéb rágalmazó kitételeiért a sajtó- 
biróság előtt fog annak szerzője felelni.

Mohács, 1924. évi február hó 11-ik napján.
A választmány határozatából:

Csupits Lukács Dr. Réder Károly
jegyző. elnök.

Olcsóbban dolgozok 
mindenkinél. Szolid munka, előzékeny 

kiszolgálás.
Kísérelje meg egyszer !

Kiéin Béla
férfi szabó 
Kigyó-utca.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

GÉPLAKATOS tanoncokat 
felvesz \HRGA-gepgyar fizetés nélkül egy 
és fél evre, fizetéssel két és fél évre. 
I-sö evre 1000 K. Il-ik évre 1500 K. 111-ik fél
évre 2000 K fizetéssel, mely összeg a drágulás

sal arányosan emelkedik.

!
Hflagasiörzsú rózsát 
Bokorrózsát
Díszfát
Díszcserjét 
Szölővesszöt 
Akác-csemetét 
Gleditschia-csenietét btb.

bármilyen nagy mennyiségben szállít

UNGHVÁRY JÓZSEF
1000 holdas faiskolája

CZE& LÉD
Részletes nagy árjegyzéket ingyen küld.

Egy hasznait, de jókarban levő 
diófa ebédlöszekreny eladó. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cim a kiadóhivatalban.

Értesítés-
Az elöljáróság értesíti a bortermelő, illetve bői- 

fogyasztó lakosságot, hogy az 1923. XXXIII. t.-c értel
mében. akik a borfogyasztási adójukat átalány összeg
ben óhajtják fizetni, erre nézve az első felévre az egyez
kedések folyó hó 18., 19., 20., 21 , 22. és 23-ati a 
rendes hivatalos óiák alatt a kis tanácsteremben f gnak 
megtartatni, ahol minden bortermelő a borfogyasztási 
adó nyilvántartási ivét átveheti Átalány összeget csak 
azok fizethetnek, akik kiméréssel nem foglalkoznak.

Az elüljárőság.

r--------------------------------’j

WEINAGHT 
SÁNDOR 

a budapesti ára- es érték
tőzsde tagja.

Bank- és Yáltóiizlete
Király-utca 201.
TELEFON SZÁM: 36.

JOSZT gépgyár, vas- és fémöntőde
VB <» 11 á <• M.

A Magy. kir. Államvasutak gépgyárának képviselője 
cséplőgépekben, motorokban stb.

Állandó nagy raktár elsőrendű kivitelben gyártott mezőgazdasági gépekből. 
Malomberendezések, hengerrovátkolás, műszaki cikkek, vasöntvények verseny

képes árakon.

Használt cséplőgépek vétele és eladása
ELADÓK:

ö HP Nicholson alakított magánjáró garn.
4 HP Nicholson > » •
4 HP Hofherr és Schrantz » »
8 HP Shuttleworth garnitúra gyárilag 

javítva
4 HP Hofherr és Schrantz garnitúra 

gyárilag javítva

10 HP Ganz benzin locomobil
6 HP Első magyar alakított magánjáró
6 HP Benzinmotor szalagfűrésszel
8 HP Kállay alakított szivógázmotor

KPN Hofherr szállítható kukoricamorzsoló 

Kosztpénzt 
a mindenkori heti 
kamatláb mellett 
elfogad és kihelyez. 
Tőzsdei megbízások. 
Értékpapírok vétele 
és eladása.______ J
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Értesítés.
W.' Alulírottak van szerencsénk a. n.. é.kö
zönséget, úgymint t. ^Jteleinku értesKenl. 
hogy műhelyeinket egyesítve, egy céget alku

Továbbá szives tudomásukra adjuk, hogy 

géperőre berendezett 
asztalos üzemünkben vállalunk minden észak
mába vágó munkákat. 

tr Miíbutorokat versenyképes áron!
A n. é közönség további szives pártfo

gasat kérve maradtunk kiváló tisztelettel

BITZL JÁNOS ÉS FIA
asztalos mesterek

MOHÁCS. Tomory utca_______

ELA DÓ 
Gőzhajó-utca 1030 számú ház szabad 
kézből. Bővebb felvilágosítás

.Sz ra cs i n a Pct e rn c l
Uaroiut-utca.

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT ÍRÓ ÉS VARRÓGÉPÉT.

KEREKPART, 
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉROT.

Kerékpár alkatrészek és a villanycikkek 
raktára.

Scháffer Károly
technikus.

/I

t
íI t *
! ...................... .v ....

Piaci árak: a szerdai tietiDHoon
Búza .... 215 000 K
Zab .... 180000 K
Rozs .... 180000 K
Tengeri morzsolt uj 170000 K
Árpa .... 190000 K
Bab .... 340 000 K

Kifutó háziszolga
felvétetik

Maislis Sománál.
WAfVATUAI I ÓV I M ELETET JELEST A DEUTSCHE MAUlVinALLVA . aküSTIC gels. híllohszöiM

EGYEDÜL KAPHATÓ:

Dr. KOVÁCS S.
BUDAPEST, VII. Erzsebet-iirdt 10- 42.1. e. 4. 

Vidékiéinél dijUlnn feli lagositas.

A mohácsi kovács iparosok szakosztá
lyának 1924. évi február hó lö-től a 

további intézkedésig érvényes 

árszabályzata:
] aj patkó
1
1
1
1
)
1

»»

»»

>»

♦»

»»

I J<»k<»1><*I i poszt <>lx»l 
tsx.íilt. jókra n levő 

fekete télikabát 
<>l.*i<ló. — Megtekinthető ltupp

Júnos úri szabónál.

I Gyoawu,
* Kötöszerek 

Gumnii ám, 
Állatgyógyászai i cikktk, 
Vegyszerek. 
Fényképészét! cikkek, 
Illatszerek.
Cosmetikai cikkek.

r
\SisririiMp déli 1 tán 

azaz február 17-én 
csak BÁLINT gyógyszertár 

liVitva.

nagyobb ...............................
ba gyári vasat hoznak hozzá 
ha öreg singet ,, 

csavaros patkó 2 sarkkal . .
m .. 4 „

öreg patkó...............................
1 uj sinyhtizas..........................
1 öreg „ ..........................
1 tengely felhajtás.....................

,, igazítás.....................
uj kerék bevasa ása uj vassal . 
,» ,, ■» öreg „ .
pár oldal vasalás uj vassal 
>. „ öreg „

uj kocsi be vasalás ....
tengely forrasztás.....................

„ vég nadalás csaponként
„ rokkantás „

kocsi alja vasalás .... 
széles karika..........................
keskeny „ ..........................
borona vasalás öreg vassal

„ - uj

1 
1 
i
i

1 
i
1
i
1
1 
í
i
1

1
1
1

1 E héten csak BÁLINT 
1 gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot 
Ww ii i i ,ii—i win iimumi —s—M——al 

Épület és géplakatos munkát., 
ablak és ajtó vasalást, uj kutak felállí
tását és javítását, vizvezeték, fürdőszoba, 
öblítő készülék, reservoar készítését és 
szerelését, villany berendezést az Elektro
technikai 
vállalok.

I
*II
I

i j i a <1 ó
egy Eszterftázy és egy 
fajdán kocsi.
HOLICSKA JENŐ 
kocsifényezö és kárpitos.

La k <ÍM'»ere!
Elcserélném lakásomat, hol disznótartás, 2 
szoba, 1 konyha és fáskamara van, teljesen 

magányos kis ház, egy nagyobb lakásért.
Eövebbet a kiadóhivatalban.

MEL I ZEK EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ

MOHÁCS. Telefon 128.

egyesület szabványai szerint 
Javítok minden mezőgazda

sági gépét.
tanoncot felveszek.

RUBINT JÓZSEF 
épület és géplakatos 

Mohács, II. Lajos utca (saját ház).
Ugyanitt egy Hoffer es Schrantz 4 HP. 
magánjáró garnitúra fele része, valamint 
egy 900 mm-es Hoffer garnitúra eladó.

Egy

10000.— 
12000— 
7000— 
3000.—
...

;4<.uo,— 
5000.— 

1b- 20000. —
10OO0— 
40000 — 
20000 — 
45000— 
30000.—

200000.- - 
150000— 

4 mm. búza 
5(000— 
30000— 
2^)00.— 

2's mm. tuza 
5000.— 
3000— 

50000.— 
120000.— 

11 s kgr. búza 
1000— 

20000.— 
15000 — 
2000— 
3000— 
óOOO— 
3000.— 

25000.— 
80900— 
25000.— 
5000.— 

5u000,— 
25000— 

anyag nélkül

Jókarban levő 
nagy liirógép 

snjhajtásra eladó.
Cin? a kiadóhivatalban.

eke vas él.........................................
csorosziya el.....................................

1 saraglyu vasalás...............................
lőcs kámva ..........................................
kis csavar..........................................
rugós kerék szög ...............................
Saragiya kampó..........................
rakonca fészek....................................
uj cs'llós vas ... ....
hintő tengely alátevése.....................
rugó emelés.........................................

„ lap forrasztás ...... 
kapás rugó uj . ...............................
gyűrűs rugó lap...............................

Az arak a patkót kivéve mind
vitendűk azon kívül a 3°,, forg. adó hozza számítandó. 

Mohács, 1024 február 15.

A mohácsi kovács iparosok 
szakosztálya.

1
1
1
1
1 
i
1
1
1 
1 
1

Korcsmaárverés.
UDVAR KÖZSÉG KORCSMÁJÁT 

délután 2 órakor, 
december hó 31-ig 
szóbeli árlejtésen

1924. évi február 24-én 
1924 julius hó I. — 1927 
terjedő idő' nyilvános 
bérbeadja.

Elöljáróság.
A selyemgyári beton medence 
betöltésére odahordott földet 
elfogadunk.

Gyárvezetőség.
Perényi-utca 57 fi. számú 

házamat földért elcserélném, 
llövebbet

Vármey ye-u. 32P. sz. sarok.

mü-

PREMCS ANTAL 

és épületlakatos Mohács, Gőzhajó
utca 980. szám, saját ház. 

Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat. Javítások pontosan és 
mérsékelt árak mellett leljesittetnek.

REZEREDY Kerékpár sL
JLZ . ' * eladása

ISTVÁN P
MECHANIKUS K P 0 V V P F
FEGYVERMÜVES A I V1

TT‘l-1 SZERELÉSVillany
JAVÍTÁS 
ELADAS 
BARNITÁS 
ÁGYAZÁS

Varrógép ELADÁSA 
JAVÍTÁSA 
JÓTÁLLÁS

SAL

IBOCÉP JAVÍTÁS

LŐPOR 
BENZIN 
GÉPOLAJ STB.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


