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A püspöki kastély sorsa.
Az 'l;ibbi levelet vettük, melyet 

közérdekű voltára tekintettel leközliink 
abból célból, hogy az ügy iránt ér
deklődőknek im dot cs alkalmat nyújt
sunk a t irgyilagos hozzászólásra. Ma
gunk részéről szereljük hinni, hogy az 
ügy perlektuálása már az átszervezés 
megtörténte utáni a. lehál a rendezeti 
tanács ügykörébe lóg esni, az azonban 
nem változtat azon a célon, hogy a 
nagyfontosságu és kihalásaiban szinte 
kisz; miltiatallan horderejű kérdés a 
nagy nyilvánosság előtt minden oldal
ról ventillalva készíttessék elő a döntő 
táigyalásia. Azért ez utón is felkérjük 
a vai is \italis érdekei iránt kellő ügy
szeretettel viselkedoket a véleményeket 
tisztázó i íoz zaszó 1 asr.i

A levél a következő:
Tekintetes Szerkesztő Ur!

A Mohácsi Hírlapnak 1924. évi feb 
mái 10 en megjelent számában a községi 
kéj viselőtestületnek utolsó közgyűléséről 
közzétett tudósításban olvastam azt a min
den ken mentái nélkül közölt hirt, hogy a 
képviselőtestület az államkincstár megbízott
jának kérdésére azt az elvi határozatot 
hozta, hogy a község tulajdonát képtző 
régi püspöki kastélyt hajlandó a kincstár
nak eladni s ha majd konkrét ajánlatot kap, 
tg\ újabb 30 napra kitűzendő közgyűlésen 
fog az ajánlat elfogadása s az eladási a vég
hat rozatot hozni.

Én ugyan, mint a kastély egyik lakója, 
úgy mint a többi lakók, érdekelve vagyok, 
n ért 14 év óta birt lakásomat kell elhagy
nom s a költözködés költségeit és kelle- 
metlenségeit viselnem, de ha csak az én 
egjéni sérelmemről lenne szó, mivel ez a 
község érdeke és a közérdekkel szemben 
fig}eltmbe nem jöhet, az eladás ellen egy 
szót sem vesztegetnék, de mert meggyőző
désem. hogy ez az eladás a községre nézve 
hátrányos és a közéideket is sérti, megbe- 
'.i és tárgyává kívánom tenni az eladást 
abban a len ínyben, hogy masok is, nálam 
hivatottabbak, kik a képviselőtestületnek 
nem tagjai, a kérdéshez hozza fognak 
szóiani.

Loször is azt kérdezem a képvise’ő- 
testülettől, váljon most, mikor a község 
rövid idén belül várható gyökeres szerve
zési változás előtt áll, cél- és időszerű s 
indokoit-t a község egyik reális értékkel 
bíró torz > vagyonának elidegenítését még 
csak elvileg is kimondani, vagy pláne azt 
eladni s nem-e sokkal helyesebb az e fölötti 
javaslattételt s a döntést átengedni a ren
dezett tanacsu város magasabb képesítés
sel, szélesebb látókörrel bíró tisztikarra s 
remélhetőleg az eddigitől eltérő összetételű, 
kb. 150 tagból ailó képviselőtestületnek? 
Azt hiszem, a felelet csak igenlő lehet. Hi- 

| szén a rendezett tanácsi! városnak, melynek 
megfelelő városháza nem lesz, magának is 
szüksége lehet közhivatalok elhelyezése cél
jából a kastélyra, városrendezési, köz- és 
magánépitkezés létesítése, vagy előmozdí
tása céljából a hozzá tartozó, a község bel
területén lévő keltterületekre. A mikor a 
rendezett tanácsit varos hatóságától a város 
fejlődését előmozdító javaslatokat várunk, 
nem szabad vagyontárgyakat, melyek alapul 
szolgálhatnak, rövid idővel a szervezés meg
történte előtt elidegeníteni.

A képviselőtestület határozatának in- 
i dóka bizonyára az, hogy a kastély nem 

hoz annyi bért, a mennyi a fenntartási 
költségeket fedezné s a ház forgalmi érté
kével arányban lenne. Ez igaz, de váljon 
a lakásrendelet korlátozása folytán nem 
ugyanez all-e minden házra nézve? Ha a 
háztulajdonosok valamennyien igy gondol
kodnának, ug} senki házát, akár maga 
lakja, akár bélbe adva, meg nem tartaná, 
de viszont mm akadna senki, a ki hazat 
venne, a községnek a <Korona* vendéglőt 
s a másik bérházat is el kei’ene adnia, mert 
hőzen ezek bére sincs arányban azoknak a 
lumlott értékű pénzben kifejezett forgaimi 

I értékével.
Ámde én azt hiszem a község, mint 

erkölcsi testület van legkevésbbé hivatva 
arra, hogy a község állal annak megszerzése 
óta állandóan bériét utján értékesített házat, 
a melyben két közhivatal van elhelyezve s 
14 bérlő lakik, csupán azért, mert nem hoz. 
elég jövedelmet, eladja s a már úgyis elvi
selhetetlen lakásszükséget növelje, mikor 
ellenkezőleg már a múltban is az volt a 
hivatása, a mit sajnos elmulasztott, 
hogy a lakásszűkséget enyhítse

E tekintetben a község semmit nem 
tett, sőt a vidékről Mohácsra minden indok 
nélkül beköltözni szándékozóknak indoko
latlanul kiadott letelt pedési engedélyekkel 
alkalmat adott arra, hogy egyesek, a kiknek 
pedig vagyoni viszonyaiknál fogva módjuk
ban állott volna építkezni, nem csak házat 
vehessenek, de a lakáshivatal jóvoltából 
abba be is költözzenek, a mikor régi törzs
lakók s köztisztviselők lakást egyáltalán 
nem kaphatnak.

De véleményem szerint éppen az. 
államkincstárral szemben kellett volna eluta
sító álláspontra helyezkedni.

A mikor ugyanis Mohács határszéli 
varossá lett s olyan hatóságok <*s közinte- 
zetek iei’tk ide helyezve, a melyek eddig 
mm voltak, a mikéi állandó katonai hely
őrség idehelyez's' céloziatik, a községnek 
a lakosság jól felfogott érdekében az lenne 
a kötelessége, ogv a kormányt a lakás
viszonyok feltáiásával, minden lehető esz
köz és mód felhasználásával rábírja arra, 
hogy mint másutt is, az idehelyezett köz
intézetek s köztisztviselők részére uj épü
letet emeljen, mm pedig alkalmat adni arra, 
hogy e köt lesség elől kitérhessen s eladni 
egy eddig is részben közhivatalok, részben 
magánosok, községi alkalmazottak aital bé
relt házat, melynek lakóit semmiféle lakás
hivatal e helyezni nem fogja tudni.

Már pedig ezeknek a közhivataloknak 
az állampénztárnak s a pénziigyőrség- 

• nek s a 14 lakásbérlőnek, no meg a 
dobozgyárnak elhelyezéséről akár a bérbe
adó községnek, akár az uj tulajdonosnak, 
még ha ez a kincstár lesz, is, gondoskodni 
kell, erre a lakásrendelet kötelezi s ezeket 
az utcára kirakni talán még sem lehet.

Egyébként én azt hiszem, hogy ez az 
eladás, még ha magas vételarat ajánlanak 
is, a községre nézve csak pillanatnyi s lát
szólagos anyagi előnyt nyújt.

A kincstár semmi esetre sem fog oly 
összeget felajánlani, a mclylyel oly épülete
ket, a mik eladás tárgyai lennének, emelni 
lehetne, mert hiszen akkor a helyett, hogy 
ezeket megvenné s átalakítaná, inkább úja
kat építene, a község tehát a reális értéket 
nem kapja meg, hanem kap helyette — 
sajnos meg esetleg tovább is romlandó 
pénzt. Hogy ezzel a pénzzel a község mit 
tenne, nem tudom, ha építkezésre fordítaná, 
úgy semmi esetre sem tudna az eladottak
nak megfelelő terjedelmű épületeket emelni, 
megfelelő üres ingatlant sem v eh ciné, pedig 
a községi törvény értelmében e törzsva
gyoni pótolni keil, azt pedig nem gondo
lom, hogy a község a pénzt üzérkedésre 
fordítaná, vagy pedig kosztpénzes iizle- 

I tét kötne.
A mi pedig a jövedelmezőségat illeti, 

a kerti földek, melyek holdankint 6 8 mm. 
búza évi bérért vannak kiadva, már most 
is a békebelit meghaladó, sehol az ország
ban nem létező bért hoznak s e mellett 
egyebeknek, kik azt kellő szorgalom és 
szakértelemmel keni művelés alá vették, 
esetleg jövedelmet is juttatnak, a magtár 
és a dobozgyár is elég magas bért fizet
nek, különben pedig úgy ezek, mint a la
kásokra nézve a legutóbbi lakásrendelet 
béremelése és az a megállapítás, hogy 1926. 

, évi november hó l én az összes lakatok 
és üzlethelyiségek felszabadulnak, lehetővé 
teszik, hogy a bér az aranyparitásig emel
kedjék s igy a község, ha az ingatlant el 
nem adja is. két év múlva már megfelelő 
jövedelmet fog kapni s megmarad a köz
ségnek egy reális, esetleg forgalmi értekben 
eme kedő és szükség eseten saját céljaira 
felhasználandó ingatlana.

A községi képviselőtestületnek, ha 
majd konkrét árajánlatot kap, módjában 
alland a kérdést újabb megfontolás tár
gyává tenni és én remélem, hogv az eladas 
nem jön létre, h .nem ellenkezőleg az állam
kincstár kénytelen lesz a helyett, hogy a 
lakásviszonyokat rontana, építkezés áltál 
azokat javítani, de erősen hiszem azt is, 
hogy a törvényhatósági bizottság ezt az 
eladást jóváhagyni nem fogja.

Mohács, 1924. február 12.
Kivaló tisztelettel:

V/s.v Pál.

Fegyvert, varró- és Tógépet javít 
Schaffer.
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A tiszti estély, 
melyet már egy korábbi számunkban jelez
tünk. február 20-ikán az Iparosok Olvasó
körében az előrelátható fényes keretek közt 
folyt le. Hiába! amit katonaek rendeznek, 
arra rányomják az úri jelleg, a valódi elite

A kör folyosójára belepő vendegek 
daru tollas leventék sorfala kozott haladtak 
a ruhatárakig, hol snajdigan udvarias fiatal 
tisztek vettek át az érkező hölgyeket, tz 
pont eiég volt, hogy egy élvezetes est kel
lemes hangulatába ringassa a rózsaszínnel 
áimatag kacajos leány lelkeket. ............

Á táncterem pálmaligetes oázisa fölött 
a színpad sikerűit falusi utcarészletével úgy 
festett, mint . . a Csaputcán vegeste'en 
végig . . . szövegű népdal bájos allegóriája. 
A színpadon />7/s l’ali bandája két kontia- 
bassus celló, cimbalommal s azzal a precíz, 
gyönyörű összjatékkal, igen sokat ígért a 
táncos fiatalságnak. Valamivel 9 óra után iá 
is zenditttt az örökszep Sicfanie Gavott-ra, 
melvnek akkordjai kedves reminiscenciákat 
rezgetii k meg a mamák !elk< b< n is és mégis 
még mindig andalítóan bájos muzsika.

Ekkor a vendégek mar süiíin érkeztek 
és láthatólag nagyon kedves impressiókkal 
helyezkedtek el a tánctermet övező pelűeh 
kereveteken.

A hölgyek neveit az érkezés sorrend
jében következőleg sikerült feljegyezni:

Asszonyok Török Béláné (Kaposvár), 
farkas Józsefné (Pécs), Magda Elekné, Por
lányi Lajos főmérnök neje, Pápay Janosné, 
Bedo ! ajosne, di Auber livaűarné, dr. Német 
Kálmánné, dr. Schmidt Miklósné, dr. 
Prai:a;ur I amásné. Schmidt Károly né, dr. Rüll 
Janosné, Auber Vilmosn . Német Károiyné 
Keész Kornélné, Szekula Józsefné, Fridrich 
Oszkárné, dr. Rűll Miklósné, Bánovics Jó
zsefné, Lipokatics Janosné, Bőgős Lajosné, 
dr Czvenits Antalné, Máhr 1 ajosné, Schmidt 
Lajosné, Pápa Nándorné (Kaposvár), dr Btck 
Alajosné, Steidl Antalné. Matzenauet Hugóné 
(Sombeiek). Keinráth Zsigáné, Éva Laszlóné, 
özv. Latidauer Józsefné 
özv.
Gráf Józsefné.

Leányok: Török Baba. Porgányi Potyi, 
Auber Klári. Fölkér Irén, Rűll Mariska, Auber 
Flóra,Szekuia Ilonka, Jurcsek Margit,Czvenits 
Bianka Német Margit, Steidl Márta, Steidl 
Anikó, Windisch Mici, Tóbl Böske és Merkl 
Melica.

r

*, Fölkér Jenóné,
Meikl Kei észtéi v né. Pókai Antahié,

Tiz óra után nyitotta meg a táncot 
Német Károly főszolgabíró neje Rimmer 
Miklós alezredes karján és ettől kezdve egy 
rövid , órás szupé megszakításával hellyel- 
közzel szinte szilaj jókedvvel ropták a táncot 
a párok. Feledésbe mernek társadalmi feszült
ségek s néhai politikai ellentétek s a hajnali 
pirkadás idején láttunk komoly vezető poli
tikusokat aprózni a hacacárét úrasszonyok
kal, kiknek férjei más politikai jelszavak alatt 
keresték a haza üdvét.

Nem voltak sokan, de azér 2 kolon- 
ban táncolták a négyest s a hölgyek kitü
nően mulattak, mert érvényesült a katona- 
bálak regulája: nem a táncolókat nézni, ha
nem a pihenőket vinni táncba.

Szünóra alatt Zagg kiszolgálása kifo
gástalan volt, étkei kitűnőek, Pauerné cuk
rászdája ismét általános elismerést vívott ki.

A tiszti estély eszméjét nemes, becsü
letes intenciók hívták életre, ennek jegyében 
folyt le az és a resztvettek egy kellemes 
éjszaka emlékeivel hagyták el az Iparosok 
Olvasókörének helyiségeit.

H ÍREK.
- Kinevezések a polgári iskolában, i 

A m kir vailas- es közoktatásügyi miniszter 
Kecskés Lajost, Krosics Ilonát és Windisch 
Antóniát a mohácsi all. polgári iskolához 
rendes tanárokká nevezte ki. Ugyanakkor I 
Katonai Vilmát, mint helyettesítéssel meg
bízott tanárnőt a mohácsi polgári iskolához 
osztotta be.

Március 15. az Iparoskörben A Mo
hácsi Iparosok Olvasóköre legutóbbi választ
mányi ülésén egyhangú lelkesedéssel elhatá
rozta, hogy március 15 iki ünnepélyének 
szónokául dr. Frey János c. apátplébánost 
kéri fel. Vasárnap délelőtt az Ijiaroskör ve
zetősége: Dobszav Mátyás elnök, Miszlang 
János háznagy és Keinráth Zsigmond igaz
gató tolmácsolták dr Frey előtt a Kör óhaját. 
Az apátplébános a legnagyobb szívélyes
séggel fogadta a köri elnökséget és öröm
mel igéi te kérelmük teljesítési t. Az illusztris 
ünnepi szónok az Iparoskör eddig is nagy
sikerű március 15 iki ünnepségének fényét 
még jobban emeli és bizonyára Mohács 
egész társadalmának reprezentánsait látja 
majd falai között.

Jótékonyság A kereskedő és iparos 
ifjak bálján felüitizeiesckbői befolyt úti 200 
koronát a rendezőség a „László*" közkórhaz 
reszere engedte at.

— A ,.KaNSz* mohácsi szervezeté
nek alakuió gyűlése a „Korona* szálló nagy 
ebédlőiéi méhen február 17 én este zajlott le 
a közalkalmazottak eieg elénk érdeklődése 
meiictt. Ez alkalomra mint azt mar eleve 
jele tűk -- városunkba érkeztek: dr Peitler 
és hnreffy táblabirak. mint a pécsi szervezet 
kiküldöttei. Az alakuló értekezletet dr. Peiiler 
tanácselnök nyitotta meg, ki meilé az érte
kezlet Zoltán József jarásbirósagi irodafő
tisztet választotta meg jegyzőnek, Dr. Peitler 

öm ö- 
rülés szükségességét s rámutatott arra, hogy 
a tömörülésre legalmasahb a mar általános 
kiterjedettségü KANSz, melynek eddig i~> a 
! ■ /.alkalmazottak minden ciert sikerüket kö
szönhetik s mely s. öveiséget a kormanyha- 
'< ság is egyedülmek ismer cl a közalka Ho
zottak érdekeinek képviseletere Bizonyos 
melegséggel emlékezett meg arról, hogy a 
helyi szervezés munkáját, mint volt mohácsi 
tisztviselő örömmel v. Halta. Imrcfty tablabiró 
a KANSz alapszabaivíii'. ismerteti. Megálla
pította, hogy az alapszabályok 11. íjának 
rendelkezéséhez képest a heiyi választmány 
megalakításához legalább 30 tag jc.entkeze.se 
szükséges, miután pedig Mohácson 100 nal 
több tag jelentke. ett, a szervezésnek mi sem 
áll útja bán, mire az elnök áltál feltett kér 
désre az értekezlet egyhangúlag kimondta a 
helyi szervezet megalakulását. A 20 szak
képviselő megvalasztása után a tisztikart ala
kítottak meg Elnök lett: Német Károly fő
szolgabíró, tamclnök Bőgős rajos kir. járás- 
bírósági elnök, titkár Inkei József ny. hórház- 
gondno . jegyző Zoltán József kir. járas- 
birosagi .rodaé 3,-:i, pénztáros Kende Ignác 
aiiampciiztar. főtanácsos, ellenőr Vastag 
Gyula járási irodatiszt Sajnálatos, hogy a 
szervezés előkészítésében nem történt az 
áiakulógyülést megelőzőleg semmi, mely eset
ben bizonyosan honorálást nyer: volna Piánk 
Elek gazdasági jegyzőnek ezen ügyben ko
rábban már kifejlett sokoldalú, nagy tevé
kenysége.

Jelmezestély az Iparoskorben. 
Elsején szépségverseny, konfetti- és szerpentin 
csatával egybekötött „Jelmezestély “-t rendez 
az Iparoskor. Az előkészületek folvnak, a 
jelmezek festői tarkasága fog pompázni az 
idény egyik legszebb estélyen.

— A álohácsi Muzeum Egyesületbe 
dr Csauscher Jakab. Mohács Pécsi Vasút 
üzletigazgatós iga. Teppert Ferenc, Vattay 
Albert, Viola Tasi Ferenc 25.000--25 000 
koronával a.apitó-, di. Garami Jenő, Hor
váth József. Kossutány Gyula es ur Pichler 
Karoly (Budapest) 10 000- IO.000 koronával 
örökös tagokul léptek be.

— Dr. Darvas Adolf fogorvos beteg
ségéből felgyógyulva, fogorvosi rendelését 
ismét megkezdte a volt Pólya féle házban.

— Népművelődés. A I. hó 9-ére a 
férfiak részere hirdetett előadás nem volt 
megtartha.ó, mert a hallgatóság oly kévés 
szaruban jelent meg, hogy az előadók jobb 
nak látták előadásaikat elhalasztani Annál 
többen jelentek meg a nők f. hó 13-án szer
dán, amikor Szekula Katinka áll. polg. isk 
tanárnő tartott általa megszokott precíz elő

adást a lelencügyről Kimondva a lelencek 
bagót és történetüket, mely miatt a mén- 
helybe kerültek. Egy pár eset leírása szá- 
nandó részvétet váltott ki a hallgatóságban 
es igyekezett rábírni a lelencek felkarolására 
oly módon, hogy jobbmódu családok minél 
számosabban jelentkezzenek lelencek tartá
sára. egyben felolvasván azon hozzájárulás 
aranyait is, melyeket ma az állam a lelenc
tartó csaladok részére biztosit. Valóban após- 
to'.i munkát végzett ezúttal is. — Utána 
dr. Faltay János körorvos, városunk jónevil 
orvosa iar olt előadást általában a tisztaság- 

mint minden betegség ellen a legbizto* 
sabb óvszerre!. Mindkét előadást nagy figye
lem mellett hallgatta végig a megjelent kö
zönség. Volt meg felolvasás is. — F. j^ 
1(> áu este fél 8 órakor a férfiak részére volt 
előadás, mikor is Erős József ig. tanító a 
feli.let- és köbtartalom számítás gyakorlati 
alkalmazását mutatta be a gyér hallgatóság- 
nal:, Petrovics Karoly tanító pedig Hunyady 
János korát felolvasás kapcsán tárgyalta a 
történelemből. — F. hó 20 an < ste fél 8 órá
kéi a nők részere Frank Maria tanítónő tar
tott előadást nagy szaktudással a konyha
kertészetről, különösen a leveles-, kobakos , 
gumós- és hüvelyes vetemények helyes és 
okszerű tenyésztéséről es azoknak a mai 
körülmények között óriási jelentősegéről. 
Gelencsér Teréz tanítónő akadályoztatása 
miau második előadóként Erős József ig.- 
tanitó szerepelt, rögtönzött előadása Giyvául 
a vizet jelö te meg, tárgy alván annak fontos
sága: a földi életben. Előadasa kapcsán meg
emlékezett arról is, hogy Mohács elöljáró
ságának eminens kötelessége, hogy a lakos
ságot egészséges ivóvízzel lassa el, miután 
sem kutjai, sem a Duna nem szolgáltatják 
azt. - F. hó 23 án Boda bácsi, . . tanító, 
gyakorlati szőlész fog előadást tariani a fér
fiak észere a talajelemzésről (Calciméter se
gélyével) és a fás ojtast fogja gyakorlatilag 
bemutatni, miért e helyütt is felhívjuk az 
érdeklődőket, hogy erre az alkalomra eles 
kés1 hozzanak magúkkal. — F. hó 27-en 
Gelencsér Terez tanítónő a földrajzból, Cse- 
linácz Katalin tanítónő pedig a törté' elemből 
fognak előadni. — Március l én a ferfi-ik 
részére taratik ugyancsak este fel 8 órakor 
eio dás. Tömeges látogatást kér a helyi bi
zottság. E. J.

— Teadélután az iparoskorben va
sárnap délután lesz Ezúttal negyedszer gyö
nyörködtetik a közönséget azox a lelkes 
magyar asszonyok, akik célul tűzték a tár
sadalom támogatásával a szegénység enyhí
tését és az iskolás gyermekek segélyezését 
Mint már közöltük, ezen a délutánon fogják 
a pesti kiküldöttek a MANSz céljait ismertetni.

— Farsang vége. A „Mohácsi Pol
gárok Olvasóköre" március 2-án az „Iparo
sok Olvasóköre"-ben műkedvelői előadással 
egybekötött táncmulatságot, a „Katholikus 
Legényegylet" március 2 án saját helyiségei
ben jelmezestelyt, a „Mohácsi 1. Katona 
Hadastyán Egylet" március 3 án a Scháffer- 
fele vendéglő termeiben táncmulatságot, a 
„Mohácsi Sokacok Magyar Olvasóköre* már
cius 3 án az „Iparosok Olvasóköre* helyisé
geiben műsoros táncmulatságot rendez, me
lyekre a meghívók már szét is küldettek.

Hegyközssg. Hcrger Alajos, a már 
sok életrevaló eszme és közhasznú vállalko
zás ötletes szülője újabban a hegyközség 
megszelvezésének gondolatival foglalkozik. 
Egy előre a csernavölgyi és csencsevári dűlők 
birtokosait tervezi hegy községi szövetkezetbe 
tömöríteni. Ha meggondoljuk, mily óriási elő
nyöket biztosit egy jól szervezett hegyköz
ségi alakulat saját autonómiájának gyakor
lása és okos érvényesítése mellett a birtokos
ságnak, nem tudjuk Herger Alajos kezdemé
nyezését elégge dicsérni és ajánlani. — £ 
tárgyra különben még visszatérünk.

Figyelmeztetés. A tn. kir. posta- és 
távirda igazgatóság műszaki felügyelősége 
figyelmezteti mindazokat, akiknek föld
birtokán a táviró és telefon vezeték mellett 
élő fák állanak, hogy ezen fáknak csonkí
tásánál és különösen kivágásuknál éberen 

jc.entkeze.se
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ügyeljenek arra, hogy a huzal vezetékben 
kárt ne okozzanak. Ennek a kárnak elkerü
lése végett a felügyelőség a fák kivágatásá- 
hoz díjtalan szakértőt hocsájt rendelkezésre, 
ki a birtokosoknak kellő utbaigszitással 
szolgál, azért mindazok, akik a vonalok 
mentén lévő fájukat ki akarják vágatni, je
lentsék ezen szándékukat a helybeli első 
szánni posta és távirda hivatal főnökénél, ki 
a szakértő kirendelése iránt intézkedni fog. ; 
Ezen jelentkezés annál inkább megteendő, ■ 
mert a kivágandó fák tulajdonosai teljes 
kártérítéssel tartoznak, ezenkívül büntetést is 
varrnak magukra.

— Polgári leányiskolánk növendéke- 
február 16-án fényes sikerű műsoros tánc 
mulatságot rendeztek, melynek során .A 
megjavult tanitvánv" címen kedves kis álom
képet adtak elő. A tantestület erderoe az a 
precíz, szabatos előadás, melynek fegyelme
zettségén meglátszik az n végtelen türelem 
és odaadással párosult fáradozás, melyet a 
siker érdekében kifejtettek. A kis Mnistik 
Erzsébet körül mozgó, az egyes tantárgyakat 
megszemélyesítő alakok közül egyik kedve- j 
sebb ‘volt a másiknál. A magyar népdalegy- | 
veleg, melyet a leánykar előadott, tanúságot I 
tett arról, mily behatóan és szeretettel fog- ; 
lalkoznak polgári iskol. nkban a léleknemesito ' 
zene és énekkel. Arany : ..Szondy két ap
ród ja" című balladáját sccnerizálva adtak 
elő, hatásosan domborítva ki a panaszos 
dalba szőtt tragédia örök szépségeit. Záró- 
számnak Haydn: „Ma.:ársymphoniájaf ad
ták. A közönséget vul 'Sággal megbűvölte az 
a csodás hangegy veleg, mely a bájosan egy*
• ■ . . ■ 
bele. Egy csalitos erdő madárdalos májusi 
hajnalhasadásának hangulata ömlött el a lel
keken s nem tudtuk, a zenei koncepció szép
ségeiben g\. nv . k>; :j .nk-e inkább, a hang
szerelés kor pltkaci iv.ii megküzdő precizitá
sát az előadásnak, avagy a dirigens nehéz 
feladatának fényes megoldását bámuljuk e' 
.X műsor után a kicsikék gra.iózus táncra 
lendültek, mely vacsoráig tartott.

— Drágul a vasút. A M. P. V. álló- 
másfőnöksége közli velünk, hogy február 
25 tői kezdve a személy szállítás 30%-al, a 
teheráru szállítás pedig a szállítmány minő
sége szerint változó 0 o-ban drágul.

— Elveszett szemüveg. A legutóbbi 
tisztviselői élelmiszer kiosztásnál egy cwicker 
veszett el. z\ becsületes megtaláló illő juta
lom ellenében adja azt le kiadóhivatalunkban.

— Felmentés. Brigiovics Károly fő
gépészt az ellene lopás miatt emelt vád- ts 
Következményei alól a péc-. kir. ítélőtábla 
f. évi február 21-én megtartott főtargyalásán 
teljesen felmentette.

Közalkalmazottak figyelmébe!’; Érte
sítem az igényjogosultakat, hogy a február 
havi természetbeni járandóságuk kiosztásá
nak folytatása folyó hó 26 án kezdődik és 
pedig a következő sorrendben: 26-án, ked
den d. e. 0 órakor: Németből}’, Lánycsók. 
Hszabar, Kisnyárád, Borjád, Kölked, Udvar 
és Bár részére. D. u. 2 órakor: Dunaszekcső 
és a mohácsi elmaradottak részére. Ugyan
csak akkor lesz a bab is azok részére ki
adva. akik azt még nem vételezték fel. A 
bab a december havi ellátási jegy 5-ös sz. 
szelvényére lesz kiadva. 27-én, szerdán d. e. 
8 órakor az összes utkaparók és táviró 
munkások részére. A szén kiosztására vo 
natkozólag megkérem az igényjogosultakat, 
legyenek türelemmel, mert mindenki járan
dóságát teimészetben fogja megkapni. An
nak kiosztása. mint azt a múlt számban is le
közöltem, ABC sorrendben vitetik meg. 
Soronkiviil senkit ki nem szolgálhatok, miért 
is kérem az igényjogosultakat, hogy soron- 
kivüli kiszolgálás iránti kérelmükkel ne zak
lassanak, mert az ilyennek eleget nem tehe
tek. A szén kiosztásának újabb kezdéséről 
áz előirt módon pedig értesíteni fogom. A 
szenet megsürgettem. Mohács, 1924. feb
ruár 20. Alrzrr József, az elosztóhely ve
zetője

Kerekpár felszerelés és javítás csak 
Scháffernel jutányos.

— Posta-, tAviró- és távbeszélő díj
szabás 1924. évi február 21 tői: Levél a 
helyi forgalomban 20 gr. ig 600 K. minden 
további 20 gr.-ért 500 K ; levelezőlap 400 K : 
a belföldi távolsági forgalomban levél 20 gr.-ig 
1000 K, minden további 20 gr.-ért 500 K ; 
levelezőlap 60o K . Ausztriába, Cseh-Szlo- 
vákiába, Lengyelországba, Németországba, 
Olaszországba es Romániába levél 20 gr.-ig 
1800 K, minden további 20 gr.-ért 120*4 K: 
levelezőlap 1100 K. Egyéb külföldre levél 
20 gr.-ig 2500 K, minden további 20 gr.ért 
1200 K ; levelezőlap 1500 K- Hatóságok, hi
vatalok által a belföldre feladott hivatalos 
levelek a helyi forgalomban 1CO gr.-ként . 
600 K, a távolsági forgalomban 100 gr.-ként 
1000 K. Ajánlási díj belföldi helyi forgalom
ban 600 K, belföldi távolsági forgalomban 
100*) K. külföldre 2500 K. Nyomtatvány 
belföldre 10 gr.-ig 100 K, ezen felül 50 gr.-ig | 
200 K, minden további 50 gr.-ért 200 K. j 
Külföldre 50 gr.-ként 500 K. Postautalvány 
dija a belföldi forgalomban 100 000 K-ig I 
1000 K, 250000 K-ig 2000 K, 500000 K-ig 
4000 K, ezen felül minden 500 000 K vagy 
töredéke után meg 2000 K. — Távirda díj
szabás : A belföldi forgatómban egy szó dija 
300 K ; táviratonként a legkisebb dij 3000 K. 
Vasárnap és Szent István napján a belföldi 
forgalomban csak sürgős táviratok adhatók ' 
fe’, melyek után háromszoros dij fizetendő. 
Távbeszélő díjszabás: Helyi beszélgetésért 
1000 K ; nem sürgős beszélgetés a távolsági 
forgalomban 1. díjövbe 6000 K, II. és dl. dij- 
K K, IV. és V. .

VI. és \ il. díjövbe 11.000 K. Vasárnap és 
Szent István király napján háromszoros dij 
fizetendő. Előfizetési dij egy főállomás után 
havi 4Ó.000 K, egy főállomás egy mellék
állomással havi 75.000 K. Kilomehikus díj 
100 tán 1 avi 1< 00 K. Aki a tarifa
emelés alkalmával távbeszélő állomását fel
mondani kívánja és a felmondást f évi már
cius 15-ig a postahivatalnak Írásban bejelenti, 
f. évi március 15-ig még a regi előfizetési 
dijat fizeti. — Az uj díjszabást teljesen fel
ölelő „Tarifa" n főposta feladási osztályánál 
kapható.

— Az utca hőse. Waigert (»dön f. hó 
IS an beszeszelt állapotban végig ordítozta 
a Kardos Kálmán-utcat, mindenkit megve- 
réssel fenyegetve. Hősi útjában Stajevics Já
nos magánzó és Molnár János kereskedő ab
lakait beverte. Itt a Perényi-utcában Cselinácz 
rendörőrmester elfogta es igazolás után laká
sára kísérte. A kár mintegy 50.000 korona. 
Az eljárás megindult ellene.

- Perzsaszőnyegszövő tanfolyam 
Kiváló szakegyén Mohácson egy perzsa
szőnyegszövő tanfolyamot rendez a közeli 
napokban, hol a legújabb és legkönnyebb 
módszer szerint lesz a perzsaszőnyegszövés 
tanítva. Tandíj: 60 ezer korona, tisztviselők 
családtagjai részére 40 ezer korona. Jelent
kezni lehet február 25—26 ikán, azaz hétfőn 
és kedden Káldor Oszkár urna), hol bővebb 
felvilágosítások is nyerhetők.

— Felakasztotta magát Babai Mihály 
70 éves mohácsi lakos Kálvin téri lakásán 
felakasztotta magát. Mire észrevették már 
meghalt. Tettének oka ismeretlen.

— Ólmot minden mennyiségben, 
legmagasabb áron vesz Bezerédy István 
mechanikus.

— II. Vilmos császár és a mohácsi 
főszolgabíró. Dr. Baár Jenő ny. főszolga
bíró járt kint Hollandiában s ott sikerült 
Ii. Vilmos császárnál Doornban audientiat 
eszközölni ki, melynek lefoly ásaról a Buda 
pesti Hírlap januar 13 iki szarnaban terjedel
mesebb leírást közöl Ebből vesszük az alabhi 
erdek.s részleteket:

A budai beszéd után 4 - 5 hónappal 
meglátogatta a császár Erzsébet királynét 
Nauheimban, ahol akkor üdülés es kúra cél
jából tartózkodott. Séta es beszéd közben 
egyszerre megáll, megszakítja a beszédet. 
rátes<.i kezet a császár karjára és szól: 
,.Köszönöm neked Vilmos, hogy Budán olyan 
szépén beszelte! a magyarokról. Tartsd kér
lek őket továbbra is nagy megbecsülésedben 

és szeretetédben* „Und das habé ich Ihr 
auch versprochen“ fejezte be a császár ka
tonás pattogós hangsúllyal a kis elbeszélést. 

A beszélgetés fonalát a császár egy
szerre elhagyva azt mondja, hogy én nem 
is tudom, mennyire nagyrabecsüli 6 a magyar 
főszolgabírói kart. És elmondja, hogy a há
ború előtt Pécsett járt Frigyes kir. hercegnél 
vadászaton. A kir. herceg a búcsú diner előtt 
megkérdezie, vájjon megengedem e, hogy a 
mohácsi főszolgabírót is a diner re nieghiv- 
has a. Ugyanis mint Frigyes kir. herceg 
mondotta a mohácsi főszolgabíró volt meg
bízva a vadaszat idejére a biztonság es a 
rendfentartásával és ennek érdekében sokat 
fáradt s megemlítette, hogy körülbelül 30 
embert járásából a vadaszat idejére lefogott. 
A császár kívánta a főszolgabíró meghívását. 
A diner után — mondja a császár — keres
tem az alkalmat, hogy a főszolgabíróval 
beszéljek. Megszólítottam és megkérdeztem, 
hogy valóban lezárt-e 30 embert ott tartóz
kodásom idejere

— Jelentem alásan, igen! És pedig 
32 embert

— Na es miért ? keidé a császár.
— Jelentem alasan a lezárták az utolsó 

évben mind valamely kihágással terheltek 
lelkiismeretűket, a legtöbben vadorzók, vagy 
erdei kihágásban voltak vétkesek, legtöbbnek 
van fegyvere es nehogy véletlenül épen ott 
és akkor kerekedjen kedvük vadaszni, ahol 
es amikor * Helsege vadászik és valamely 
zavart okozhassanak, helyesnek találtam őket 
biztonsággá helyezni.

- Es az Önök törvényéi nyújtanak 
ehetőséget arra, hogy amoddig a császár 
vadaszik 32 cmheit épen akkor lezárjanak? 
Kire az én főszolgabíróm egy lépést vissza-

i lep, engem tetőtől talpig végignéz és feleli: 
.f elséges u:am, ha mi mindig csak azt ten
nénk-, amit a tói vényeink megengednek és 
azok betűi mondanak, nagyon sok ostoba-

■ sagot követnénk el!“
— „Tudja'. Magamon kívül voltam — 

beszéli a császár — és azt mondtam a fő
szolgabírónak : Két éve keresek egy olyan

1 embert Németországban, aki igy gondolkozik, 
aki ahol szükséges, nem ragaszkodik a tör
vény betűihez, annak értelme szerint és úgy 
jár el, amint a szükség és helyzet a leg
jobbnak előírja. Es nem tudtam találni Ha 
ön nemet állampolgár volna, azonnal kine
vezném kancellárrá. Ez idő óta vagyok a 
magyar főbíróknak nagy tisztelője."

— Szélütés a vasúti állomáson. Pan- 
tyata Mihály mohácsi lakos f hó21-end. e. 
a 11 órai vonattal Mohácsra érkezett. Itt a 
kiszálláskor szivszélhűdes érte és összeesett. 
A hely beli László" közkórházba szállították. 
Felépüléséhez nincs remény.

— Rádiótelegráf Mohácson. Március 
első feleben oly műélvezetben lesz részé 
Mohács közönségének, mely nagyon sok na
gyobb hely közönségének sem jut osztály
részül egesz emberéleten át sem. Tudvalevő, 
hogy Beesett egy drótnélküli távbeszélő állo
mást szereltek a legközelebb múltban fel s 
az ehhez szükséges gépek es szerelvények 
még must is a pécsi posta- es tavirdaigazgató- 
sag rendelkezése alatt állanak. Figy elmes és 
a közjóért mindig lelkesülni tudó posiafonö- 
künk : Frantz István főfelügyelő ezt a kö
rülményt kihasználva, azt az ajánlatot tette 
dr. Mayer főigazgatónak, hogy ő a szerel
ten) eket kiszallittatná Mohácsra és ott pár 
sorozatos előadásban bemutatná a modern 
technika e legújabb vívmányát a közönség
nek Dr. Mayer, a Mohács iránt annyi me
leg rokonszervet érző „mi főigazgatónk** ter
mészetesen rögtön beleegy ezeset adta elvben 
a tervhez, csak a jelentős költségeket aján
lotta Frantz főfelügyelő figyelmébe. Frantz 
azonban nem riadt vissza a kivitel nehéz
ségeitől, sőt annál nagyobb energiával fogott 
a dologhoz, minek meglepő eredménye, hogy 
az Iparosok Olvas köre nagytermet, a varus 
a villanvvilágitasi áramot, Schmidt Lajos az 
akkumulátorok megtöltését, a Mohácsi 1 aka- 
rekpenztar vetítőgépet dij'a'anul ajánlottak 
fel, ez idő szerint tehát a szállítási költségek
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és az antemnák fel- és leszerelésének költ
ségeit kivéve minden egyéb biztosítva van. 
Az előadás két estére van tervezve Az eis■> 
estén az előadó a drótnélküli távbeszélés tit
kaival fizikai a’apon ismerteti meg a közön
séget, vetítőgép es egyéb segédeszközök se
gélyével szemlélhetővé teszi a módját annak, 
hogy a hanghuliamok ott legyenek felfogha
tók. a hova azokat irányítani akarjuk. A má
sodik este aztan mái a drótnélküli távirato 
zns gyakorlati alkalmazását mutatják ne s 
ennek során kapcsolatot keres a londoni 
operival s a közönségnek Mohácson módjá
ban lesz a londoni operahaz előadásának 
egy jelenetében gyönyörködni, a zürichi 
értéktőzsde jegyzéseit közvetlen a .orrástól 
tudni meg, a nauheimi legnagyobb feszült
ségű áramot fejlesztő telep vezetőjének sze
mélyes elbeszélését hallani arról a jelenetről, 
mikor az ántánt komissió autói a reáju<< te 
zetett nagyfeszültségű aram hatása foly tan 
nyílt utcán lettek funkcióképtelenek stb. Az 
érdeklődés az estek iránt máris óriási, sót 
egyesek es egyesüleiek vetélkedve hatnak 
közre, hogy a két elóadas megismétlését ille 
tekes helyen kieszközöljék.

— A rNANSz.‘- A „Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetségé1' ma, február 24 en Mo
hácson is megszervezi expositurájat. A ma
gasztos, szép gondo at, mely a MANSz kurta 
címe mögött e csonka Haza újraépítésén fá
radozik, bizonyosan Mohácson is zászlója 
ala fogja gyűjteni a keresztény és nemzeti 
eszme lelkes honleányait. Nem maradhat el 
Mohács hölgyközönsege sem ettől a hatal
mas mozgalomtól, mely mar az egesz ország 
minden magyarlakta videkere, az ideiglenes 
gránicokon túlra is kiszótte az ő nemze iszin 
halozatat és kihelyezte az ő előőrseit. Na 
gyot var a nemzet a ö asszonyaitól és a 
magyar asszonyok bizonyára nemts hivatá
saik magaslatara fognak lepni, a mikor ma, 
az alakuló gyűlésén a MANSz központi ki
küldöttei részletesen fogjak ismertetni a Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének cél
jait, feladatait, útjait és eszközeit. Helyünk 
is szűk, de célunk sem lehet, 
vágjunk a kiküldöttek apostoli 
s c helyütt csak arra kérjük 
hogy a kiknek léikében erős forrása buzog 
a hazafias nemzeti érzésnek, a kik szeren
csétlen hazánk tragikus sorsa fölött az 
őszinte nemzeti fajdalom gyászát rejtegetik, 
jöjjenek el ma, jöjjenek cl mind és segítse
nek elültetni a MANSz csemetéjét, mely ből 
majdan, az újraépítés hatalmas tölgye fog 
kifejlődni. Legyünk ott mindannyian!

— Egy kép az orosz szovjet világ- 
boldogitó miliőjéből: Moszkva több száz kó
borló utcai alakja közt legfeltűnőbb egv tel
jesen lerongyolódott asszony, akit a varos 
minden részén Láthatni. Koldusasszony. Az 
arcán látni, hogy szép volt és jómódban élt 
Ruhája csupa rongy, mezítelen lábán ron
gyos ferficipőt visel. Fazó testét liszteszsá
kokból készült köpenyféle ta' arja, amely 
nem védi a hidegtől. Nyakán kis herinelin- 
galler, fején nyári szalmakalap, elázott struc- 
toliakka. Hátizsákot visel, melyben fadara
bok, kenyérdarabok és rongy ok vannak. Jobb 
kezeben botot tart, mely hosszabb mint ő 
maga. Esztendők óta jár igy ez a szeren
csétlen. Időnként megáll, égnék emeli a te
kintetét, összekulcsolt kézzel panaszkodik es 
imádkozik. Meg hat esztendővel ezelőtt ő 
volt Moszkva főúri társasagának egyik leg
gazdagabb es legünnepeltebb tagja, aki ra
gyogó szépségével es nemes egyéniségével 
mindenkinek a szivet megnyerte. Mert ez az 
asszony Trubeckoj hercegnek a felesege volt. 
Eiébb a háború, aztan a forradalmak fosz
tottak meg vagyonától, férjétől, rangjától 
végül pedig elméjének épségétől. A szovjet
uralom egyik legszerencsetenebb aldozata ez 
az asszony, akinél nagyobb jótevője felszá-

°ta nem volt Moszkva szegény népének. 
-dJig van ez a sötét kép, mely előtt lehe

tetlen közömbösen, megrendülés nélkül elha- 
adni. Es leheletlen vissza nem gondolni a 

mi tragédiánkra is, melyet a magyar Gond
viselés különös kegyelme elvont fejünk felől, 

hogy eleje 
munkájának 
olvasóinkat,

I mielőtt átkos gyökereit mélyebbre verhette, 
i volna. Hogy azoknak, kik azt a keserű kos- 
■ tolót velünk megizleltették és nem rajtuk 

múlt, hogy nem állandósították, megbocsaj- 
tottunk, az keresztényi dolog, de. hogy min
dent elfejejiettünk es már gazsulálunk nekik 
és kedvüket keressük, az több mint keresz
tény jámborság ez magyar együgyüség

— Csak magyarul! A nagybocskói 
határiadnál egy román katona átment a cseh 
faluvégre a — - nohát a babájához. Miié 
visszajött a régi román őrséget, mely áibo- 
csájtotta, már csehek váltották le. Az uj őr
ség már nem akarta visszabocsájtani a román 
vitézt. A román először románul kérte a 
posztot, hogy bocsássa haza, a csehszlovák 
őrszem a fejet rázta, hogy nem érti. Meg
próbálkozott tehát a román a cseh nyelvvel 
es törte keservesen, de a cseh határőr ezt 
sem látszott érteni A román megvakarta a 

I fületövit s elkaromkodta magát, hogy :
—- hát, hogy beszéljek veled az életed 

keserves iskoláját! . . .
igy komám ! likkantott szintén magyarul 

a csehsz ovak poszt, a másik pillanatban 
egymás nyakába borultak Ilyen rabok őrzik 
a kisántant dicsőseget

A Baba betegsége. Baba hirtelen 
keserves sírásra fakadt, görcsösen zokog és 
aléltan hüppög.

Szaladjatok hamar orvosért!
— X-hez?
— Fenét, iszen sürgősen kell. Y-lioz.
Az orvos megjön, alaposan megvizs

gálja a kabát: Ház nincs . . . egyéb szim- 
ptómák sent jelentkeznek . . . taián a lappan- 
gási idő elteltével . . . mindenesetre tessék 
addig is diétára fogni . . . igen-igen Babuska 
a habos ozsonnakávét mindjárt leintjük... 
azzal szeretetteljesen veregeti meg a bájos 
gyermek még mindig könnyes arcocskáját.

Ozsonnatáján Babus inár mosolyog, 
mint eső után a szivárványos ég.

— Fiát miért sírtál drágáin oly ijesz
tően keservesen ?

Mert elment a Páter Szaniszló . .
— No, — szól a Tata - nekem pár 

ezer koronát sírtál ki a zsebemből te kii 
lottyó!

— Háremek alkonya. A török nemzet
gyűlés elé a napokban törvényjavaslatot ter
jesztettek be a többnejüség eltörléséről. A tör
vény értelmében Törökországban ezentúl csak 
egy feleséget tarthatnak a térjék és ettől nem 
válhatnak el olyan könnyen, mint eddig, 
amikor a férii minden kártérítés nélkül kiad
hatta az asszony útját. Ez a törvény meg
húzta Törökországban a háremek lélekharang
ját, de meghozta a török asszonyoknak az 
európai kultúra áldását, mely kiemelte a török 
nőt a rabszolgakereskedes árupiacából.

Vízvezetéket es villanyt Scháffer 
szerel.

— Mégegyszer Csongrád. Ezúttal 
j nem bombáról van szó, hanem arról, hogy 

mily előnyökkel jár a varossá alakulas Cson- 
grádon az idén nem lesz pótadó, mert azok 

j a jövedelmek, melyek az újonnan rendezett 
tanácsú várossá alakult Csongradot az allam 
részéről mint várost megilletik, teljesen fede
zik a varos kiadósait. Ha most még ehhez 
hozzászámítjuk, hogy' a varos vagyonának 
gazdasági kezelése sokkal intenzivebb es 
belterjesebb lesz, de mégis kevesebb költ
séget fog igényelni, a mohácsiak is beszédes 
példáját láthatják annak, mily üdvös kezde- 
menyezés volt ezt a lépést megtenniük a 
haladás utján.

— Csak földmivesek lehessenek 
bérlők. Az Országos Magyar Földberlő 
Egyesület most tartotta évi rendes közgyti 
lését, melyen nagyatádi Szabó István és Nagy 
Emil igazságügyi miniszterek is megjelentek. 
Az egyesület a földreform novellával kap- 

i csolatosan sok fontos tárgyát tárgyait meg, 
a kormánytagok ele több konkrét javaslatot 

| és kérelmet is terjesztett elő, mely utóbbiak 
közt volt az is, hogy bérletet csak föld- 
mivelök kaphassanak. A földmivelésügyi mi- 

j niszter válaszában a földbérlöket megnyug
tatta és kijelentette, hogy most is azon lesz, 
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hogy a bérbeadók és bérlők közötti ellen
téteket kiegyenlítse.

— Feiüifizetések az 1924 február 2.an 
tartott „Iparos bál“-on : Menczinger József SComp 
Schmidt. Ránics 50.000 K-t. Nagy Ferenc 25.000 K-t, 
Mayer Vilmos 20.000 K-t, Mixerek János (N.metbóly) 
13.000 K-t, ifj. Károlyi József 12.000 K-t, Schmidt Ki- 
roly 11.000 K-t, Német Károly főszolgabíró, Bocctó Ti
vadar, Pókai Antal, .Miszlang János, Koller Rudolf, 
Fridrich Oszkár, dr/Schmidt Miklós, N. N„ Schmidt 
I.nios, Varga Ferenc, id. Károlyi József és ifj. Egerszegi 
Ferenc 10.000—10.000 K-t, it]. Szingstein János, Wei- 
nacht Kálmán, Schmidt Károly (lakatos) es Netuschil 
Károly 8000—8000 K-t. Mayer József 7000 K-t, Vörös 
Antal. Horváth István. Marton Lajos, Gungl Antal, N. 
N., Franyó Mariska. Csányi Rezső, N. N. es Vöó An
drás 0000—6000 K-t, Kálmán Sándor, Rupp János, 
Schl ich Ferenc, Holicska Jenő, Geringer István, Miholek 
József, Emmert Lajos, Emmert Ádám, Pazaurek János, 
Geringer Konrád, Schmidt Ferenc, Meltzer Emil, Petkó 
János, Flesz Lajos, Láng János, Angyal Gábor, Dóm 

' János, N. N„ Dobszai Mátyás, Topálovics János, Pét- 
ricsevics Lajos, özv. Petricsevlcs K.-né, Ruppert Ferenc, 
Fóris Sándor, Lerch Ferenc, Tárnok cs. tiszth., Vörös 
János. Vörös József, Keinráth Zsigmond, ifi". Angyal 
Gábor, Kolcsnár György, Merkner Lambert, Gcrjánácz 
Márton, Marton Károly, Ehmann József, Koszter Antal. 
Pakusz Jáno , Müller Testverek, Hubay József, Vörös 
Sán ;.or, és Ritzl József 5000—5000 K-t, ifj. Lauer Já- 
n is, Rió Sánd r, Gauzer József, Szingstein János, Mi- 
iasin Gyula és Prókay János 4000—4Ő00 K-t. Zsuzsits 
András, Stollár Béla, Pataky József, Káldor József, Copf 
János, Schwarez Ármin, Rubint József, dium György, 
Pdbisch Lambert, Steidl Antal, dr. Margitai Lajos, Fű
rész József, Prcdács Anta’, Wien Ferenc, Faltai János, 
Petricsevics Mátyás cs ifi. Stoliár Ferenc 30'00 — 3000 
K-t, Jáger János, Szeidi László, Borbély József, Becker 
József, Hoffmann Gyula, Hamburger Andor, Autii János, 
Horváth Gyula, Ritter Jenő. Hcnirich József, Schopper 
József, Forgács Pál, Erdős Gyula, Geringer Ferenc,’ 
Schtempf János, Bencze József, Szekeres József, Alrutz 
Gyula, Schreie: Karoly, Bezerédi Bandi, Schleicher Já
nos, Rukóber Lajos, Popovics Gergely, Schneider Se
bestyén, Lehmann Lajos, ilair.er Péter, Pazaurek József, 
Allenspacher György, Brunn Ede, Führer József. X. N., 
Baumann János, N. N.. Pauer Emil, X. N, Balint Lajos, 
Dcbszai Béla, Michelfclder János, Heliberg Jakab, Egri 
Lajos, ' zernics Mátyás, Keinráth Péter, Gulyás Ferenc, 
Mózes János, Szkladányi Ferenc, Lengi Antal, Werch 
Ferenc, Nagy Árpád, őz-. Stranzingerné és K. R. 2000— 
2000 K-t, Bauer Karoly 1600 K-t, Erzsébet, I.eovics 
György. Szaboleszki Mihály. Rátkay István, Hambcrgei 
János, Petrin János, Petrin Lajos, X. N., Hahn János, 
Vogel Géza, N. N., Thiirr Gyula, X. X, X. X., Bertalan 
István, X. N., X. X„ X. X., N. X., R. L., Mutavsics 
Gyula, X X. és Xikoiausz József. 1000—1000 K-t. — 
A szives fclii’fizetőknek ez utón mond hálás k szünetet 

I a rendezőség.
— Sülyeclö falu. Adorján községet, 

mely félórányira fekszik Xéniától és vizenyős, 
mocsaras talajon épült, az elsülyedés vesze
delme fenyegeti. Az 1500 lelket számláló 
magyar községben egymásután sülyednek le

■ a házak a földbe. Hasonló a veszély Mohol 
és Péteriévé községekben, a szerb hatóság 
azonban ölbe t§tt kézzel nézi a pusztulást,

■ hiszen csak magyarokról van szó.
Anyakönyvi bejegyzések szerint 

1924 február hó 15 tői 1924 február hó 22-ig. 
Születések: Suput Veszelina, Kovácsics Anna, 

I N idák János, Bárácz Mária, Bárácz Mátyás.
Házasságkötések : Kalenics János és László 
Mária, Bakó Peter Pál és Petre Verona, Ké- 
sics Marton és Pávkovics Mária, Tasi Sán
dor és Czernics Anna, Lipokatits József és 
Kovácsics Éva, Borján László és Iloskics 
Éva. Halálozások: Kolompár Rezső 29 

, éves, özv. Szkróbó Pálné 83 éves, Bárácz 
Maria 4 napos, Horler Antal 31, Bárány 
Aladár 29, Zahir badzak 33, Horváth Vil
mos 42, Nail Korda 32, Nagy Bátyó András 
19, Cseszkő Dervis 19, Moosbauer Engelbert 
32, Zink Pál 23 évesek hősi halait Haltak, 
Fasoni József 28, Búéra Angelo 2G evesek 
olasz hadifoglyok, Mihajlov Prokolij Mitro- 
witsch 38, Cserip Mohamed 43, Theodorov 
Pietro Portirovics 39, Ilesanow Zakir 25 és 
Butwitzki Jakab 28 évesek orosz hadifoglyok.

Villanycikkek olcsón Scháffernél.

Szerkesztő üzenetei.
B. H. Beremend. A rend a fő, ahhoz alkalmat 

kódunk és alkalmazkndást várunk. Üdv !
K. J Mohács. Kívánságának nem tehetünk 

eleget, mert nőről van szó. Annyiban azonban igazai 
adunk, hogy kissé furcsa, mikor uz asszonynak bátor
sága van pofont adni is, holott férje csak kapni szokott.

B. J. fiioháes. lessék elhinni, hogy már 3 szá
munk részére kész szedésben volt s anyaghalmaz miatt 
kénytelenek voltunk mindannyiszor kihagyni a már be
tördelt tárcát.

Laptulajdonos és kiadó: 
FRIDRICH OSZKÁR.
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Értesítés.
Alulírottak van szerencsénk a n. é. kö

zönséget, úgymint t. úgyteleinktt értesíteni, 
hogy műhelyeinket egyesítve egy céget alko
tunk.

Továbbá szives tudomásukra adjuk, hogy 

géperőre berendezett 
asztalos üzemünkben vállalunk minden e szak
mába vágó munkákat.

Miibutorokat versenyképes áron!
A n. e közönség további szives pártfo

gasat kerve maradtunk kiváló tisztelettel

EITZL JÁNOS ÉS FIA
asztalos mesterek 

MOHÁCS. Tomory utca

Olcsóbban dolgozok 
mindenkinél. Szolid munka, előzékeny 

kiszolgálás.
Ki érdje meg egyszer!

Kiéin Béía 
férfi szabó 
Kigy ó-utca.

Jumpert, kabátot
teljes ruhát, harisnyát kötünk. Harisnya 
fejelést vállalunk. Olcsó árak, szolid 

mu 'ika.

. Vorisek nővérek
Felső Dunasor 466.

Mérlegképes könyvelő
délutáni órákra ajánlkozik. Cim a 

kiadóban

La knscsere!
Elcserélném lakásomat, hol disznótartás. 2 
szoba. 1 konyha és fáskamart \ m, teljesen 

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

Jókaiban levő
ssíöü v í «p r ós’é 

sdj!njtásra eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

WEINACHT
SÁNDOR

a budapesti áru- es érték
tőzsde tagja.

sernavölgyi 
szénsavval telített forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegvelem- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
é> borviz. Hathatós szomjcsiilapitó. 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — 1
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üditő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajos ne Mohács.

ELADÓ 25-30 méter széna.
Cim a kiadóhivatalban.

1 pár keveset használt női magas 

fűzős cipó 
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban 

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZS! 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.

JOSZT gépgyár, vas- és fémöntóiie 
■$5 í» á <• s.

A Magy. kir. Államvasutak gépgyárának képviselője 
cséplőgépekben, motor-kban stb.

Állandó nagy raktar elsőrendű kivitelben gyártott mezőgazdasági gépekből. 
Malomberendezé ek, hengerrovatkolás, műszaki cikkek, vasontvenyeverseny

képes árakon.

Használt cséplőgépek vétele és eladása

Bank- es váltóüzlete 
Király-utca 201.
TELEFON SZÁM: 36.

ELADÓK:

6 HP Nicholson alakított magánjáró garn.
4 HP Nicholson » > »
4 HP Hofherr és Schrantz » »
8 HP Shuttleworth garnitura gyárilag 

javítva
4 HP Hofherr és Schrantz garnitúra 

gyárilag javítva

Milyen legyen a jó cikóriakávé?
1. Finoman őrlőit, hony a főzésnél a meleg viz 

minél jobban feloldhassa a szemecskékben levő 
Ízesítőt és feloldhassa a tápanyagokat.

2. Sötét csokuládebarna, mert csak igy adhat 
szép szint a kávénak.

3. Kellemes és természetes illatú.
4. Kiadós, vagyis minél kevesebbet kelljen belőle 

felhasználni.

Figyeje tneS> t*°gy ilyen-e az UHU-kávé?

10 HP Ganz benzin locomobil
6 HP Első magyar alakított magánjáró

6 HP Benzinmotor szalagfűrésszel
8 HP Káliay alakított szivógázmotor

KPN. Hofherr szállítható kukoricamorzsoló

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



mohácsi hírlap 1924. február 24
6

csemege fizietekben: 

DREHER HAGGENMACHER Schneil János, Balogh Pál. Molnár Lajos, Simon 

exelsior BAK sör SZALON sör 
kiváló sörkülönlegességek 

kaphatók a következő

Gyula. Maislis Soma. Bachrach Győző és Fia, 
Reichardt György, Steiner Adolf, Erdős Gyula, 
Kubatov György, Pap József, Schő'n Miksa,

Freimd S. Fiai es Vérié Vencel. ___

kávéház és vendéglőkben:
Viola-szálloda vendéglője, Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre, Korona-kávéház, Korona-ve.idégló, 
Kath. Legényegylet, Scháffer Antal, Pobisch 
Lambert, .Mohácsi Casino, Belvárosi Casino 
Varga János, Vörös Tibor, Vincsek János, özv 
S/.eibold Antalné. Márton Károly, özv. Müller 
Györgyné. Pécsi György vendéglőkben és 

Pannónia-szállodában.

/

Mindenkinek érdeke, 
hogy fogait rendbe hozza !

Azért forduljon teljes bizalommal 

HORVÁTH GY. és FIA 
fogmütei ntéhez, hol a fogászat 
terén lelkiisnieretés, pontos kiszol

gálásban részesül

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT 1RO ES VARRÓGÉPÉT.

KERÉKPÁRT, 
FEGYVERT.
szivattyút,
FESZMÉRÖT.

Kerékpár alkatrészek és a villanj cikkek 
raktára

Schaffer Károly 
technikus.

I »<‘k< * i>< ‘ I i poi«»ZÍ !<<*-
>.z;íili. jök;»

fekete télikabát
Megtekinthető upp

János úri szabónál.

f Piaci árak: 3 szerdai I
* Búza .... 230 000
* Zab .... 180000
* Rozs .... 190000
* Tengeri morzsolt uj 180000
{ Árpa .... 180000
* Bab .... 400.000

’í T ,\ nsárnap délután 
azaz február 24-én 

csak SCHMIDT gyógyszertár I 

1*n vil va.

hetipiacon ;
)00 K J
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Hirdetmény.
Az elöljáróság felhívja azokat, akik 

a Sztpessy park rendbehozatalára és 
állandó Karbantartására vállalkozni kí
vánnak, ebbel; szándékukat az elöljáró
ságnál jtlentsék be, ahol a javadalma
zásra nézve megállapodás fog törte nni.

Mohács, 1924 február 22 
ELÖLJÁRÓSÁG.

Mohácson, forgalmas helyen levő 
hÓ7rolf (Vörös-fele vendtriö) Vörös 
IldZIIdn Tibort : tulajdonát képező 1 4 

része örök áron eladó.
Írásbeli megkeresések dr. VETZÁK EDE 
ügyvéd Careii • árit Románia Küldendőit.
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Gyógyáru.
KötöszereK.
Gummi áru.
Állatgyógyászati cikkek,
Vegyszerek,
Fényképészeti cikkek,
Illatszerek, 
Cosmetikai cikkek.

MFLTZl
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ

MOHÁCS. Telefon 128.
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E héten csak SGHMIDT ! 
gyógyszertár tart éjjeli szolgalatotL

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

ZONGORA
rövid keieszthuros keveset használt 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

ELADÓ
I darab 5 HP Kromgjártmányu álló Benzin 
locomobii 700 mm. Küne Ette fogas cséplő
vel, I drb 800 IOOO mm. cséplőhöz való 
Kovarik-féle elevátor,az összes azonnal eladó

.414 KE/? FERENC, Bar.
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Könyvelésben és levelezés
ben jártas 

fiatalember, vagy leány alkalmazást 
1 yerhet FREUfcD-c^gnél.

/’< réa y i- utca ő 7 6‘. számu 
házamat földért elcserélném,

Itiircbbet
Vármcyije-a. 320. sz. sarok.

Só i a ó 
egy EszterAázy 
fajdán kocsi 
HOL1CSKA 
kocsifenyezö es kárpitos.

és egy

J E J Ö

egyesület szabványai szerint 
Javítok minden mezőgazda' 

sági gépet.
tanoncot felveszek* 

RUBINT JÓZSEF 
épület és géplakatos 

Mohács, II. Lajos utca (saját ház). 

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

Egy

A itCMjobb minőségű

Kiváló jó bor, must, tej és szeszmérőkböl 
állandó raktár.*■♦ -
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SZERELÉS
CIKK! K
ELADÁSA

szaxint z. szemüvegek beszerzése

KE MENY 

BÉLÁNÁL 

Pécs, Jókai-tér 6. és 
Budapest. Kossuth Lajos-utoa 15

Továbbá a világhírű

Zeiss Punktál
szemüvegek és orresiptetőkböl állandó 
raktár, ameljek pontos orvosi rendelés

nek is megfelelnek.
Óra, ékszer és optikai munkát sajat mű

helyemben pontosan készítek.
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Gyümölcsfát
^agas öi zsü rózsát 
Bokorrózsát
Díszfát
Díszcserjét 
Szölóvesszőt 
Akác-csemetét 
Giedifseh.a cse ^etét stb

bármilyen nagy mennyiségben szállít

UNGHVÁRY JÓZSEF iODO holdas faiskolája
CZE ÉD

Részletes nagy árjegyzéket ingyen küld.

UEZEREDY Kerékpárt
ISTVÁN - a

MECHANIKUS rPPVVPPE
fegyvermüves 1 VOJ ’Ul J

•IAVITAS

l ALKATRÉSZEK 
ELADASA

JAVITAS
|1 ELADaS

barnitas
ÁGYAZÁS

ELADÁSA 
JAVÍTÁSA 
JÓTÁLLÁS

SAL

IRÜ" ÉP JAVÍTÁS

LŐPOR 
BENZIN
GÉPOIAJ STB.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


