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A külföldi kölcsön.
Nem voltunk sohasem túlságosan 

szerelmesek a külföldi kölcsön ügyébe, 
mert természetes, józan ésszel azt tar
tottuk mindig. hog\’ egyik lukat azzal 
dugni be. hogy egy másik lukat nyi
tunk, okos és hasznos dolog nem le
hel; de mégis a külföldi kölcsönt hir
det lei: az egyedül üdvözítő, nemzet* 
boldogitó csoda zernek, hat legyen lúd 
ha feliér . .

Külföldi híradások szerint, sőt a 
miniszterelnök nyilatkozata szerint is 
ez a külföldi kö csőn immár biztosítva 
van s mi nem kéidez.zük, hogy nem 
került e váljon ez a külföldi kölcsön 
a nemzet túlságos megaláztatásába, 
nem kérdjük, hogy a miniszterek uta
zásainak. külföldön tartózkodásuknak 
költsegeiv el mennyiie apadt le az a 
kölcsön ? Bethlen István gróf okos, 
nagyeszű ember s \an is olyan jó 
magyar, mint bárki más, igy tehat 
tudja, mit csinál, csak azt óhajtanánk 
tudni, hogy miként gondolja e,kölcsön 
visszafizetését eszközölni a kormány ? 

dicső Franciaország, mely most 
annyi buzgalommal fáradozott meg- 
semmisitésünkön, győzelmi mámorá
ban elfeledte, hogy ugv félszázad év
vel ezelőtt nagyon hasonló helyzetben 
leiedzett, csak emberségesebb elbánás 
bán részesült, mint a minőben ő min
ket részesített.

1871. február 26-án Írták alá az 
ideiglenes békeszerződést, május 10 én 
a végleges frankfurti békét. A franciak 
Bethlenje: Thiers is külföldi kölcsön 
után nézett, mely ugyan a mostani 
érték fogai mák szerint nem érte el egy 
ürübirka arát, mert az egészben két 
és fél milliót tett ki, mégis a letört, 
megalázott Franciaországnak önéizetet, 
önbizalmat az kezdte legeslegelőször 
ébreszlgetni, hogy Thiersnek ezt a 
kölcsönét a külföld sokszoiosan felül
jegyezte. Thiersnek is az volt a vagy.', 
hogy a hadisarcot minél előbb lefizet
hesse s ez áltál Franciaországot a né
met megszáll<i> alól felszabadítsa, ami 
a kikötött idő előtt 1873. szeptember 
5-én meg is történt, a midőn az utolsó 
résziéi lefizetésével szeptember 26.m 
az utolsó német katona is elhagyta 
Franciaországot.

És mi volt e gyors leszámolás
nak titka? A letiport francia nép 

i nagy, áldozatos hazaszeretete. Ha 
kor Thiers odakiált a hazájáért rajongó 
francia népnek. — mely a megszentelt 
nemzeti fájdalom gyászába öltözött s 
ennél csak egyet ismert nagyobbnak: 
a revanche eszme kéjes gyönyörét, 
hogy áldozzák aranyaikat és ezüstjei
ket a letört haza felsegélésére, nem 
maradi volna egyetlen bouton, mely 
francia asszony hiúságát szolgaija s 
az öt milbard összegyűjtése csak órák 
kérdése lett volna. Próbálja ezt meg 
most Be’hlen gróf is, tálán sikerülni 
fog. tál; n arra a meggyőződésre jut
hat. hogy a haza szereti tében egy e 
;es a nemzet minden egy ede, akar 
selyemágyon, akar borotvaéleken fek
szik, tálán aria a nagy felfedezésre 
fog jutni, hogy a honfivérrel meg
szentelt hazai íöldrög drágább, becse
sebb e csonka hazában mindenki ek, 
m nt az a collier. melyet a mindennapi 
kenyérrel együtt szintén csak ez a 
hazai földrög adott.

S ha ez igy lesz, akkor nem kell 
búsulnunk, a mi gyermekeink látni 
fognak ínég egv integer Magyarorszá
got; de ha nem igy lesz, akkor hiába 
jön az a külföldi kölcsön, a mi sor
sunk fölött meghúzták mar a lélek
harangot.

A tanonciskolák oktatási 
idejének kérdése.

A kis- és kézműiparosság köreiben 
nem csak nálunk, de országszerte mind- 
nagyobb nyugtalanságot idéz elő a tanonc
iskolák mai nappali oktatási ideje. Az ipar
testületek s egyéb érdekképviseletek egy
másután gyülekeznek, felírnak az uj rend 
ellen és rámutatnak ama következményekre, 
amelyeket a nappali oktatási idő máris elő
idézett, vagy előidézni fog, különösen ki
sebb városok- és nagyközségekben.

A gyakorlatban jól bevált régebbi rend
szer a tanoncok oktatásának idejét az esti 
órákra állapította meg s igy módot adott 
arra, hogy a kézműves iparos tanoncainak 

> gyakorlati hasznát is vegye, okét saját maga, 
vagy segédei mellett segitő és kézhezadó 
társnak használja; ez a mester, vagy segéd 
melletti folytonos foglalkozás egyúttal biz
tosította azt is, hogy a tanonc a valósitolt 
szakproduktiv munkáját elsajátíthassa; amíg 
tehát a munkaadó az altala hozott áldoza
taiért (tanítás, gondozás, teljes ellátás, mert 
kis- és nagyközségekben a legtöbb igy van 
szerződtetve) bizonyos ellenszolgáltatásban 
részesiteteit a tanonc munkájával, más oldal
ról jól kiképzett iparos segédek váltak a 
tanoncokkól, akik a kézműves ipar fenn

ak- | maradását és tovább fejlesztését 
sitották

Az uj rendelet a tanoncok 
hetenkint ez idő szerint három 
szorítja és pedig kedden 
réti, csütörtökön d. e. Q

is bizto-

oktatását 
délutánra 

4—ó ig közisme- 
12 ig rajz és pén- 

t.-ken d. u. 4- ö-ig ismét hittan és közis- 
meieti oktatás, a mikor is nélkülözni kény
telen a kézműiparos a tanoncát, vagy ta- 
noncait. - E változtatás ellen az érdekelt 
iparosság feljajdul, mert úgy a saját jogos 
érdekei szempontjából, mint a kézműves 
ipar jövője szempontjából egyaránt káros
nak vélem a régi rend megbolygatását. 
Gyakorlati tapasztalatomból leszűrt meg
győződésem szerint azok az előnyök, a 
melyeket a nappali tanítási idő nyújt, koránt
sem állanak arányban azokkal a hátrányok 
kai, a melyek belőle előállanak. — Nem 
nyernek az uj oktatási rendelettel a nevelési 
és erkölcsi szempontok sem, sőt különös 
előnnyel nem jár az a tanonc testi fejlődé- 

| sére, vagy egészségi állapotára sem; az 
iparosra es magára a kőniű- és kisiparra 
nézve pedig — különösen kisebb helyeken
— annyira hátrányos, hogy ezen valami
képen változtatni egyenesen közérdek.

Az uj rendelet következményeként a 
kis- és kézmuiparosok egymásután bontják 
fel a tanoncszerződéseket s ha ennek okait 
kutatjuk, a következőket állapíthatjuk meg: 

A tanonctartás a háború előtti évek
ben és ma is tetemes költséggel és éppen 
az iskoláztatásból folyólag sokszor terhes 
vesződséggel járt, a mai igazán nehéz idők
ben azonban egyenesen érzékeny (1 kg 
liszt 4500 K, 1 kg. Ims 20.000 K) anyagi 
áldozat a kis- és kézműiparostól ha tanon- 
cot tart; a fáradozástól, a felügyelettől, a 
szakmabeli oktatástól és felelősségtől elte
kintve, tehát már ez okból is elvárhatja a 
munkaadó, hogy a tanonctól valamelyes 
ellenszolgáltatást kapjon. A mai rendszer 
mellett azonban a tanonc három teljes dél
után és egy délelőtt távol van a műhelytől
— mert a déli munka végzés és étkezés 
után az esze nincs a műhelyben, mozgo
lódik, készülődik és csak azt várja, hogy a 
munkaadója kitegye a lábát a műhelyből, 
már ő az iskolába megy, — az iskolai ok
tatás után pedig mire visszakerülne a mű
helybe, már nem lenne érdemes, no meg 
nem is szabad foglalkoztatni. És igy nem 
csak a tanonc munkája vesz el három-négy 
félnapon, de hatraltatva van, sőt némely 
iparnál egyenesen akadályozva van a kis
iparos és segédje'maga is a munkában, 
mert nincs a ki segédkezzék, hozzá készít
sen stb.

Káros ez az uj rendek t a tanonc 
szakmabeli oktatására is, mert a tanonc
iskolánkban sem szakmabeli oktatás, vagy 
szakrajz nincs s így világos, hogy a heti 
három teljes délután elvesztése a szakma
beli oktatás és előhaladás menetében is pó
tolhatatlan mulasztás.

A munkaadóra és a tanoncra háruló 
eme veszteségeken kívül azonban erkölcsi 
és nevelési szempontból is f« 'ette káros ez 
a három délután, mert a lan rncnak az is-
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kóla előtt is, után is csavargásra es sok 
ellenőrizhetetlen együttlétre van alkalma az 
egész délután az iskola elkerülésére is job
ban csábítja s hosszabb ideig lehet egy 
az olyan elemekkel, a melyek lelkuletére es 
erkölcsére romboló hatással vannak.

A háború, a forradalmak és a bolse
vista eszmék amúgy is rettentően károsán 
befolyásolták a tanonckodo gyermekek ei- 

Mindezek a hátrányok azonban 
iparost és a tanoncot érintik; van 

............... súlyosabb meg- 
ez abban a jelen- 

kézműves

kölesét Mindezek a 
csak az i, 
azonban a kérdésnek egy 
ítélés alá eső oldala is és 
ségben nyilvánul, hogy egyes 
iparosok máris felbontják a tanoncaik szer
ződését, avagy nem tartanak tanoncot. _ Ez 
a körülmény pedig már az egész kézműves 
ipar hátránya, sőt ki merem mondani: ve
szedelme

Mert ha a kézműves az ő műhelyébe 
nem foglalkoztat tanoncot, nem nevel iparos 
segédeket, váljon ki fogja a kézműves ipart 
generációról-generációra tovább plántálni, 
ki fogja ezt fejleszteni? A nagyüzemek, 
gyárak'? Azok sohasem neveltek képzett 
iparos segédeket, csak egyoldalú egyéneket.

Ezeket a szempontokat tette magáévá 
Ipartestületünk folyó évi február hó 20-án 
tartott közgyűlése s célul tűzte ki, hogy 
tekintettel a helyi viszonyokra, a hol a ta
noncok többsége a lcézmü- és kisiparosok
nál (s pár gyári üzemet kivéve) teljes ellá
tásra vannak szerződtetve, a régi jól bevált 
rendszer újra való visszaállítását az. illetékes 
fórumoknál szorgalmazza és kérelmezze.

Márton János 
ipart, jegyző

11 I R E K.
5 40 V' EMIL

Őszintén megvallva nem tudom ki, 
micsoda ember. Nekem egy név, amely egy
szer feltűnt az újságok betiijei között, 
mögötte az, hogy Csonka-Magyarország 
igazságügyi miniszterévé nevezték ki.

Az igazságügy minisztert néha 
ábrándjaim álmai között az igazság, az 
igazságosság hivatalos megtestesítőjeként 
képzelem el és ha jogászoknak talán nem 
is, nekem Nagy Emil az volt.

Ahol valami előbukkant, bármily selyem- 
papirba is burkolva hozták. Nagy Emil 
lehámozta róla a csillogó külsőt és a mag- 
vát kereste mindennek: ^Megmérhető-e az 
Igazság serpenőjében ? És ha könnyűnek 
találta és a mérleg az eltakart, de lemez
telenített bűn súlya alatt félrebillent Nagy 
Fmil ckfeleJtette, hogy miniszter, el a kolle
gialitás, a parlamentarizmus illemét, for
máit : kikiabálta világgá, hogy zavaros 
a viz.

Ezért sokan nem szerették. Ezért kel
lett mennie is. Mi azonban, akik hiszünk 
abban, hogy egyszer meg kell fordulnia 
ennek a fejetetejére állított világnak, hisz- 
sziik és valljuk, hogy találkozunk még Nagy 
EniUel- ' Krónikái.

; Eljegyzés. /(Zss Aurél nagyközségi 
tisztviselő eljegyezte Schanzl Bözsikét.

Bérmálás. Megyéspüspök urunk ez 
év virágos májusiban a bertnalas szentségé
ben fogja részeltetni Mohács és vidéke róm 
kath. híveit. Illetékes helyről vett értesülés 
szerint a bérmálás sorrendje következő lesz : 

Május 9 en Püspökpu zta
n 10 en Somberek 
r 11-en DunaszekcsŐ
» 12 en Bar
>> 13 14 en Mohács belváros
* 15-én Mohács külváros
„ lG-an Nagy nyarad
„ 17 én Majs
„ 18 an Lány csók és

19 en Babarcz.
— Jót-konysag. Lőrincz Jánosné mo- 

nscsi lakos a reszere bir .ilag megítélt 30000 K 
kártérítési összeget a mohácsi László köz-

___ MOHÁCSI HJ.RJLAP__________  

kórháznak adományozta, mely adományért | 
hálás köszönetét mond a kórház vezetősége.

— Halálozás. Mohács város régi, köz- 
becsülésben állott polgárát kísértek február 
26-án a temetőbe. Rcberics Károly, a mo
hácsi Dobozgyár tisztviselője 70 éves korá
ban február 24-én elhalt. Küzdelmes, sors 
hánv ta vetette, de mindig szorgalmas munka- | 
bán lezajlott élet után a munkaasztal mellől I 
dőlt ki a jó öreg, kit szókimondó őszinte- . 
ségeért minden társaságban nagyon szerettek. 
Ez a szeretet nyilvánult meg temetésénél, 
hol szerelő családtagjain, gyermekein és 
unokáin kívül Mohács város értelmisége, 
kereskedő cs iparos osztálya állta körül virá
gos ravatalát. Rebcrics Károly lyal Mohács 
város egy régi törzsalakja, a regi Mohácsnak 
egy kiválóan értelmes és agilis tükeje tért meg 
az l’r ölebe. Legven neki könnvü a hant.

A < Baranyai Kisgazdák hitel és 
gazdasági szövetkezete folyó évi február hó 
24-én tartotta Pécsett évi rendes közgyü- 
lését, melynek napirendjén többek között 
az uj igazgatóság választása is szerepelt. 
A közgyűlés elég látogatott és elég izgal
mas volt s már-már ugylátszott, hogy ketté 
szakad a vármegyei kisgazda társadalom, 
amit tisztán dr. Prakatur Tamás önfelál
dozó magatartása hárított el, aki annak 
dacára, hogy pártja többségben volt a köz
gyűlésen hozzájárult ahhoz, hogy az ellen- i 
párt emberei bevétessenek az igazgatóságba, 
csak hogy a békés együttműködés lehető
sége biztosittassék és a kisgazdatársadalom 
egysége is megóvassék. Dr. Prakatur hívei 
tudatában lévén annak, hogy többségben 
vannak, eleinte nem akarták elfogadni a 
kompromissumos listát, utóbb azonban 
vezérük kapacitálására mégis hozzájárultak 
úgy, hogy a dr. Prakatur által később elő
terjesztett listát a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. Általában az egész közgyűlés 
lelkes tüntetés volt dr. Prakatur Tamás 
mellett, akinek érdemét méltatták az egyes 
szónokok és Simon János és legifj. Farkas 
Gyula indítványára a közgyűlés egyhangú
lag jegyzőkönyvi köszönetét szavazott ed
digi fáradhatatlan munkásságáért, amit a 
szövetkezet létesítése és fejlesztése érdeké
ben önzetlenül kifejtett. A mohácsi járásból 
dr. Prakatur Tamás, (Jossmann Márton, 
Várga l\il. Zeitvogel János (Lánycsók), 
Bogár János (DunaszekcsŐ), és Schaffer 
Henrik (Borjád), választattak be a szövet
kezet igazgatóságába.

Mi zsidók vagyunk! . . Ily cim 
alatt megjelent cikkünknek a mohácsi újság
írásban páratlan sikere, hatása lett, amelyről 
meg nem emlékezni oktalan szerénység 
volna. A cikk megjelenése után a gratulá
ciók egész tömegével keresték fel szerkesz
tőségünket és mint nekünk mondták, ahol 
az utcán két ember találkozott cikkünkről 
beszélgettek. De a hatás átterjedt a szom
széd Pécsre is, ahol a Pécsi Est teljes 
egészében átvette Írásunkat, sőt Budapestre 
is került, ahol A Nép bő kivonatban ismer
tette azt. A cikk kemény tónusban súlyos 
igazságokat rögzített meg, de abban min
den betű igaz volt. Ezt legjobban bizo
nyítja az, hogy amint egyik olvasónk 
beszélte - még a komolyabb zsidóság is 
igazat adott nekünk.

Teadclután az Iparoskörben. Vasár
nap az iparoskor nagy termében ismét 
zsúfolásig telt terem közönségének részt- 
vételével folyt le a teadélután. A kedves 
családi szórakozásnak nagyon bevált tea
délutánok mind többeket vonzanak úgy, hogy 
a rendezők alig tudnak helyet szorítani a 
megjelenteknek. A teadélután jókedvét, jó 
hangulatát legjobban bizonyítja az, hogy 
estefelé ismét táncraperdült a fiatalság és 
még az asszonyok is. Értesülésünk sze
rint a teadélutánok anyagi sikere is nagyon 
szép eredményeket mutat fel, mert eddig 
már több százezer koiona értékű iskolaszer 

| jutott az arra szorult szegénysorsu iskolás
növendékeknek

a MANSZ megalakult. Mohácson. 
Vasárnap délután az iparosok Olvasókörében 

megalakult a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének mohácsi csoportja. Az alaku
láson a budapesti központ képviseletében 
dr. Fáik Antal jelent meg, aki részletesen 
ismertette a MANSZ célját, működésűt. 
A szövetség célja a magyar asszonyok tömö
rítése nemzeti alapon jótékonysági, kulturális 
és gazdasági célokra. Ezért bizottságokat 
alakit, amelyek megosztva működnek ezeken 
az alapokon. A tagok nem fizetnek tagsági 
dijat, jótékonysági pumpolásokat sem végez
nek, hanem a maguk munkájával szerzik 
meg a szükséges anyagi eszközöket, amelyek
kel a jótékonyságot gyakorolják. Szövőmu- 
helyek, varrodák felállításával, részben a 
maguk részben munkásnők munkájával értékes 
árukat produkálnak, amelyeknek tiszta hasznát 
aztán jótékony célra fordítják Dr. Fáik nagy 
tetszéssel fogadott beszéde után megválasz
tottak a vezetőséget. Alelnökök: Lehmann 
Lajosné, Pazaurek Józsefne, titkár: Keinrath 
Z^igmond, jegyzők: Rubint Józsefne, Beze- 
rédy Istvánná, pénztáros: özv. Stranczinger 
Karolyné, ellenőrök. Rupp Jánosné, Nagy 
Ferencné. A propaganda bizottság vezetője: 
Ehmann Józscfné, a gazdaságié Márton 
Jánosné, jótékonyságié: Mayer Vilmosáé, 
külföldi: Menczinger Józsefne, kultur és 
leánybizottságé: Keitirálh Zsigmondné. Leh
mann Lajosné es Keinráth Zsigtnond fel
szólalása után az ülés véget ért. Az elnöki 
tisztségét később tölteti be a szövetség.

A róm. kath. iskolaszék február 
26-án ülést tartott a belvárosi iskola egyik 
termében. Az ülést dr. Frey János apát- 
plébános, egyházi elnök ve, ette a tőle meg
szokott tapintattal. Több folyóügy elintézése 
után a hitközségi képviselőtestület a jól meg
érdemelt nyugalomba vonult Boda Károly 
ig -tanító áll sara egyhangú lelkes felkiáltás
sal választotta meg Pichler József helyettes 
tanítót, ki több évi, minden tekintetben kifo
gástalan helyettesi működésével a bizalom e 
spontán megnyilatkozására rá is szolgait. — 
A hitközségi képviselőtestület elvben ki
mondta, hogy az uj, architektúrái szempont
ból is a nagy világtörténelmi esemény emlé- 
' ehez méltó monumentális fogadalmi templo
mot a plébánia-lakkal együtt a Deák-tér leg- 
imponalobb helyén óhajtja felépíteni, az épí
tésre pályázatot hirdet s méltó formában 
fogja kérni a megyéspüspök ur Ónagymél- 
tósagát, hogy kegyúri kötelességeiből folyó 
jóakaratát ne vonja meg a nagyjelentőségű 
ügytől. A templom és plébániának a mo
hácsi vész négyszáz eves évfordulójának 
nagy ünnepségeire készen kell lennie. — 
Elnöklő apatplebános bejelentene, hogy a 
Kozáry György volt adminisztrátor segéd- 
lelkesz helyere disponált egerági káplán 
egészségi okokból a mohácsi segédlelkészi 
állást elfoglalni nem tudja, ezért Kozáry 
György a hitközségi képviselőtestületben a 
harang ügygyei kapcsolatosan felmerült félre
értéseket meg nem történteknek tekinteni 
hajlandónak nyilatkozott s itteni segédleí- 
készi állását tovább megtartani is hajlandó, 
a mit a hitközségi képviselőtestület tüntető
leg megnyilatkozó örömmel vett tudomásul. 
Elnöklő apátplebanos aztán egy rendkívül 
kedves, lelkileg felemelő és a képviselők ha
zafias érzületét kellemesen tendáló hirt jelen
tett be, azt ugyanis, hogy a másik káplání 
állást Martinkovics János, jelenleg marianci 
(Slavonia) plébános fogja elfoglalni, ki ké
szebb nagyjövedelmü slavoniai plébániájától 
megválni, csak hogy itthon, a csonka Hazá
ban, ha egyelőre kápláni minőségben is, de 
itthon hasznosíthassa magat. A képviselő
testület lelkes éljenzéssel fogadta a bejelen
tést. Veszeti képviselőtestületi tag indítvá
nyára Kozáry György és Fehérváry József 
volt adminisztrátoroknak működésükért a 
képv iselőtestület jegyzőköny vi köszöneté sza
vazott.

Jelmezestély az Iparoskörben. 
Szombaton március elsején rendezi az Iparos
kor a legsikeresebbnek Ígérkező álarcosbálját, 
mely egyben értékes is lesz, minthogy a 
szepségveiscny győztesei olyan hasznos aján
dékot kapnak, melyre mint háziasszonyok
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mindenkor szívesen tekintenek Szerpentin és 
kon etii esi ta surnegmi tervé- az ifjúság 
táncos gard; in do g"7'a l-í

— Az Ipartestükt tisztelgése az apát 
plébánosnál. Vasárnap déleiéit az ipartestü
let elnöksége Menczinger József elnök ve
zetésével tisztelgett az p.patplébános előtt. 
A tisztelgésre dr. f rey Jánosnak az ipar
testületi elnöknél telt látogatása adott vi- 
szonzási alkainiat Dr. Frev a legnagyobb 
szívességgel fogadta az Ipartestület kikül
dötteit s hangsúlyozta, hogy képviselő
korában is mindenkor küzdött az iparosság 
érdekeiért Az iparosság ügyeit mindig a 
legnagyobb készséggel karó ja fel, annál is 
inkább, mert hiszen azok legnagyobb része 
katholikus és mint Mohácson már e rövid 
idő alatt is meggyőződött, jó katholikusok.

— Népművelődé.. F. hó 23 oi, szom
baton este n férfiak rérzere Boda Karoly, a 
gazdálkodás mmdt:1 igát n szar -. pzett ny. 
tanító tartott gyakor’ati 'adast a szőlészet 
köréből. Bemutatta a íőlIönJ jók sokfélesé
gét mésztartalmúk s;-.rint, cg; ben utasítást i 
adva az abba ü tett elő vad alanyokról. — 
Előadása második részét a fásoltvhnv külön 
ftiesége és ;-o!dojtás fél >:ti előnye képezte. 
Gyakorlatilag bemutatván annak 3—4 mód
ját, mi meglehetős érdeklődést váltott ki, 
úgy, hogy csaknem valamennyien sajátkezű- 
! a megadott mintát iitar.a is csinálták. — 
F. hó 27-én es'u Ki 8 • iákor a r.ók részére 
Cselinácz Katón tan/ 'ó a történelem kö
rt ól tárgyain a fe'Mi.-ck korszakai, ! i. 
azt az iti<?’. midőn az osztrák leigázás ellen 

vagyont, vert, éícict nem kiméivé — igye 
kéziek áldozatkész < -eink küzdeni Kiemelve 
abból II. Rákócv Ferencet, a dicső kuruc 
fejedelmet Gelencsér Terez tanítónő a 
földrajzból a nag\ magyar alföldet tárgyal a 
a képzelet szárnyán :e ’ utaztatás krpcsan 
hosszabb tartó-/kod. sí időt szanva szép fő 
varosunknak Budapestnek, továbbá Szeged, 
Debrecen, Szabadka. Kecskemét és Ka ocsa 
nagy alföldi varosainknak Mily gyönyörű 
komplett egésszé lehetlek volna ez előadá
sok, ha a hűl ottakat vetítő gépén dispozitiv 
kepekben be <s mutatha'iuk volna? Meny 
nyíre maradandóbb, érdekesebb lett volna pl. 
e két előadás is? Így azoi bán gyorsan múló 
hatásúvá leit. — Így a múltakból oku-va, a 
tanítS'ület jövőre csak azza a föiteteilel vál
lalkozik hasonló sorozatos előadások tartu
sára, ha a minisztérium ehhez alkalmas vetítő 
gépét megfe’clő képsorozattal bocsát rendel- 
ke zésére már (s. k azért is, mert ez 
este teli) ;.u hallgatóságé’ vonzana egy 

venne i fiatalság is 
es az évadok nem leimének kényszerítve 
nagy gonddal és kői ült.Tin.essel egy leállí
tott előadásaikat egy fúr szunyókáló ö.eg 
néni előtt leadni. Felhívjuk tehát e he'yen 
is az illetékes k rok figyelmét e körülményre. 
A két előadó elvezetes előadásaikkal igye
keztek e hiányt ki ölteni. Március hó 1 en 
szombaton e>:e fel 8 órakor a feifiak ré 
szere lesz e'őadás, a n elven Petrovics Ká
roly és Faragó Gábor tanítók fognak mint 
előadók szeiepelni. Március óén, szerdán 
dr. l'űs Jenő közs. orvos ur a fertőző be
tegségekről fog értékezni. Partnere Frank 
Maria tanítónő lesz, ki a baromfitenyésztés
től fog szakavatott előadást turáni. Március 
8 un este a férfiak részeié Erős József ig. 
tanító a S/rn.un anyagából, vis/oi yok, ará 
r yr k, kettős té ei, egyszerű es összetett 
hrsrmas szabályok gyak-rluti alkalmaz isaról, 
Kiss B. a tam’ó ptd’g a polg ü*.y iralukn . 
tanai ak előadást. T< n egts látogatást ku a 
he.yi bizottság Hely a belváros: iskola 
tanácsterme. E. J.

- A f ^NSZ n: hscsi fió ja jövő 
vasárnap delu’an 4 érakor nepes Ug^yi est 
tart, az Iparoskor mgyuiim ben, melyre 
minden magyar és kireszteny asszonyt iar 
sadalni í-tl. sra való teki tol nélkül, szívesen 
latnuk. L’gvaiiit tagfelvétel.

— A ‘Mohácsi Múzeum Egyesület* ala
pitó jagjai sorába Janossi Sebők József 
25 000 K-val belépett.

Viiianycikkek ölesen SchMffernel.

— Apáturunk a szegényházban Dr Frey 
János belvárosi apatplebanos február 28-án 
meglátogatta a községi szegényházat, hol a 
szegények közt nagyobb összegű pénzt 
osztott ki. Az apat megjelenése a község 
szegényei közt soká maradandó jó hatast 
keltett.

— Farsang teme és* n óriás felvonu 
lást rendez, az Iparoskör i‘ u-.aga Mintegy 
száz szebbnel-szebb taika j< lmezes lean es 
ifjú kiséri hosszú uijara Carneval herceget.

Szerb zászló alatt. M'nden jó ér
zést megcsufoló brutális vadsaggal vernek 
Végig rajtunk a Trianonban font ki.ibacscsal. 
És ez meg mindig nem elég Asad eey lány
csoki lakodalmas menet, mely ektete i ordí
tó-ássál, szerb zászló alatt vonul a varosba 
menny asszonyért Vájjon mit fizet ezert oda 
át, egy renegát főbíró? A zászlót a csendőr
ség elkobozta.

— Szín előadás az Iparoskorben. 
Folyó hó 9 en pont 8 órai kezdettel, az Ipa
roskor n űkidveió gardaja, közkívánatra meg
ismétli, az Igazság felé című társadalmi szín
müvet.

— Az ipartestület elöljárósága közli 
az iparos érdekeltségekkel, hogy a tanonc- 
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március hó 5 én megkezdik. A vizsgalatok 
i "idén hónap első es u olsó hétében tehat 
bavunkin- 2-szer mindenkor hétköznapon es 
pedig a hét derekán lesznek megtartva. Ezek 
szerint az első vízsganap f. évi március 5 en 
tsr'atik 'elhívja a testület Vezetősége ezúton 
is tagjait, hogy mindazon tanonctartó ipa 
rosok, akiknek tanoncaik március hó első 
feleben fejezik be tanonc idejüket azok hala- 
dekial mii! jelentsék be a testület irodájában, 
hogy idejekorán L-gycnrk a lano c meg'izs- 
galasra a bizottságok kiküldhetők A vizsgalat 
heye, a tanonc munkaadójának műimbe is 
bejelentendő Munkaadója azonban mint bi 
zottsagi tag nem működhet, elleni en köteles 
laimneat a vizsgála'ra tluius iteni s reszere 
anyajíot és időt vi gtiini, a leiii sznaít atya 
érieket a tanonc szülei, gyamja, vagy kő ■ 
képviselőjéül meg’eri'eni követdhe'i.

Nagyszabású ruhalopás. Kizinity 
Magda már jó ideje dézsmálta Bozsics 
Lászlóné ruhaállományát. Ezenfelül renge
teg mennyiségű vászonnemüt is sikerült 
eltulajdonítania, amit a kárvallott csak most 
vett észre. Derék csendőreink munkáját si
ker koronázta és nem csak a tettest, hanem 
az ellopott dolgokat is megtalálták, melyek 
értéke több millió korona.

— A Mohácsi Múzeumnak ajándé
koztak: dr. iopper Manó 215 (muzeum lel- 
tar szántai Magyar Kurír 1828, 1829. es
1830 évekből 1—1 lappéldan.t, 216Jeen 
tes a Minerva megjeleneseről 1829. év; Kri- 
vitz Angyalka 217 osztrák szazts, Kiosns 
Ilona 218 acél es kova ifu szersz mi, Kiss 
Béla 219 1 es 2 iiras, 10 es 50 Centimes az 
olasz frontról, dr. RülI Beia 220 Mohácsi 
korsós es fazekas céh zaszlórudjanak vas 
díszítménye, 221 regi kézilámpa, 248 szén 
bányászok szervezetetek száraz beixegzöje 
1817 évből, továbbá 222 247 e tan szám
alatt Mohácsra vonatkozó okmányodat, nte 
lyek közül érdekesebbek: 222 11. József ne 
met nyelvű decreiuma a jobbágyság felsza 
baditasara 1785 évből. Az els<> dömőkpes 
a jobbagvsag fe!s-ab;id'tas.tra II J >z-ef e le 
meg 17ö5. evb< n, mikor is az örökös 
jói bagys.igot eltörölte, szemelyn ie r de int 
sz ibadda ette < s megadta a szabadköltöz- 
ködés, végrendelkezés -s pályaválasztási jo 
got. Veptg az 18-18 évi töivrnyek szűnt.r 
tek meg. 227 A megala! u t uj Mohács (Xe 
met u ca, Ma Kossuth Lajos u c ) es a bel
város közötti vis/ot yokat szabdyozo egyez 
ség 1796. 228 L’nszek iteiet, melyben uj 

oluC" házai fel hód kertel kapnak. 230 
U’szék ittlét 1823 N. csórnád atnes er bor
kő. í llapotatan uaromkodo t, miéit is „vasra 
Veretűi es 48 órákig a re'ómban tartattatoi, 
az U'can pedig a ra következett Vas trnap a 
midőn u nép Isteni szolgaimra ment e, min 
den kegyeiéin nélkül hat pal za ü esekkel 
meg büntetett legyen." Az Unszék itelcle 

szerint: a Városi elülj íróságnak ezen tör- 
veny levesre iu-sa nem volt, miért is „meg- 
fedetett.“ 232 E’d kesek a „Czehbelt czik- 
kelvek** is. m.ivek a céh tagjainak köíeles- 
seceit írjak e, >. Nyomatott Budán I828. A 
i V ci! kely az eddigi visszaélésekét meg
szünteti, l evezetésen : a mesteremberre lett 
legeny nem köteles házasságra lepni; akik 
macskát vagy ebet öltenek, akik más döggel 
bán anak vagv megnyuztak, akik hóhérral 
irtanak nem lehettek mesterek, szintén meg
szűnteti. — 236 Hadifoglyok szállításának 
szamadasai 1849 évről. Aidenbüchler Ignác 
Mohács nemzetőrség! főhadnagy elszámolása 
a 8 főtiszt es 194 horvát hadifogolynak Sze
gedié való elszá litásaról. (Valószínű a pá- 
kozdi csata után menekülő horvatok egyik 
töredékei fogtak el Mohácson.) — Fogadjak 
az ajándékozók a Muzeum köszönetét.

ti. E.
— Ml lelt drágább a héten ? A cu

kor. M drágult az azelőtti héten? A cukor. 
Es mi lesz drágább a jövő héten ? A cukor. 
És kik a legdrágább, a legaranyosabb em
berek a világon? A cukorbárók. (Az Isién 
áldja meg őxet — a bal közevei! Szerkő

— A hidutcaiaK járták panaszukkal 
n a jókor reggci szerkesztősegűnkben es pa- 
naszoltak, hogy a Híd utca a legmostohabb 
gy-. rtnekc Mohács varosának A Hid-uica nem 
valahol Kismohacson, nem is az olaheigányok 
tájékán van, hanem itt a G\ült utcától az 
óiemetőn at vezet tel a temetőig, tehat egy 
útvonal, melyen at az egész belváros köz
lekedik a halottainak sírjaihoz. Igaz, hogy’ 
csak két ház van a Ilid utcában, de ezek 
takaros, rendes kis tanyak, melyccnek tulaj
donosai s. erény anyagi kepe->segeik mellett 
is sz me’ t tar o:tik a varos szépészeti er- 
d k< i E a Szerencseden H d utca nem kepes 
egy láng yi közvilágítást kapni. Mar járták 
a/ ek-ljanon s k 1 íjamott.ik, hogy a ma 
oi\ köli^egts \i/e: eket maguk szolgáltát- 
j k, c-ak ligáin b eg\ u cu lángot is adjanak 
lakik A v:-us villan dúcot is igenyelt s na 
t > i i> ad a'- \oina akkor ia an villany aran ot 
is kívánt volna. B. a'juk azt, hogy a hid- 
mcaiak' ak nem lehet az az igényé, ami a 
Szentháromság utcai ik tak, de mert, hogy a 
hídmc-iiuk is ol\au a.lopercemtel jaru nak 
v -z nth domsagutc.ii.ik íviampas vihanyvila 
gimsahoz es aszfalios kocdutjihoz, mmt 
maguk a szentháromsagtltcai <k, a reciprocitás 
elven méltányos volna, hogy a S emharom 
sagutca is hozzon áldozatot a Hidu'Canak 
e^alabn egy pisiogo u cai láng erejéig, amit 
rendőri es közt-izt nsagi szempontok mar oly 
regen sürgetnek. Tegnap a H d utca egyik 
hazaban halóit volt, e>Te 6 óra tele járt, mire 
a c->; 1 ’d a temetőből hazavergődött. Eg\ hét 
ó’a viriaszloitak a nagy be eg mel ett, érthető 
tehát, hogy az elcsigázott embeiek agyba 
Vi.gytak. Az asszony bekötötte hadirokkant 
fejjenek meg ma is nyiott i-cbet aztan le
pi len ek, de csak 9 < ra tájáig pihenhetek, 
akkor va ann gazl kü fráter kövekkel bev rte 
mind a két tiidutcai ház összes a.'lakait Ilyen 
a rés: vetnv 1 okozat a Hid-utcaban, holnay i- 
rci d-.n van a vereked.s es a lég akmeróbb 
lopásuk s mindé t az érdemes elöljáróság 
elősegíti az egytp önti sötétséggel, anu az ö 
jóvoltából van ott

— Iparosok batyu bálja Csütörtökön 
este a nagysikerű teadéluianok rendezői és 
ezek ismerősei es jcb.iratai az Iparoskör 
nagytermében pikniket, vagy ahogy móka 
san e neveztek: batyu-bált rendeztek. Az 
e>t 9 órakor nagyszerű vacsorával kezdő
dött, amely után az egész társaság táncra 
kerekedtek. Éjfélkor hideg felvágottak es 
sültek kerültek az asztalra, majd utána is
mét tánc egészen reggelig. A vacsora alatt 
Keinráth Zsigtnond telköszöntötte a buzgó 
iparosasszonyokat, akik egyben a MANSz-ot 
is alkotlak. Az általában intim jóbarátságbait 
levő tarsa.'ág kö ött a legfesztelenebb jó
kedv uralkodott, mely itt-ott oly csapongó 
volt, me yhez hasonlót mulatságokon soha
sem látni.

Kerekpár felszerelés es javítás csak 
Scháffernel jutányos.
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megállapítandó 
majd fizetniük.

— A Mohácsi M Kir. Állampénztár 
felhívja a közszolgálati alkalmazottak bg\t 
met arra, hogy akik 1923. évi julius ho ben 
már alkalmazásban álltak, saját szemei) uk 
után I pár cipőre igényjogosultak a 
április hó 10-ig 35.000 K lefizetése melle t 
föltétlenül vegyék át, mert azutan a később 

magasabb összeget ked 
A 35 000 K kedvezményes 

hí rövid, egyszerű ellennyugtat
mindenki hozzon magával. Akik mertek 
után óhajtanak cipőhöz jutni, azok a kivál
tott utalvanynyal Pécsett, a -Bórszövetke- 
zet»-nél tartoznak legkésőbb március hó 
10 ig jelentkezni és további 48 000 K-t es 
1500 K forgalmi adót lefizetni. Meghatal
mazott is elláthathatja az ügyeket, de akkor 
a törvényes kellékekkel ellátott meghatalma
zást (két tanú aláírásával) be kell nyújtani. 
Hogy milyen mértékszámu cipőre van szük
sége, mindenki bejelenteni köteles az utal
vány átvételénél.

— A mohácsi vásár liatfelhajtása 
elég nagy volt, a vásárlási kedv lány has igft 
miatt azonban i em sok állat csereit gazdát. 
Oka lehet ennek a jelenleg fennálló pilla
natnyi bizonytalanság is a pénz értékelését 
illetőleg, an>; egyéb üzletekre is kihatással 
van. Felhajtatott: szarvasmarha 447. lói'76, 
juh 21, sértés 2934 Kiadatott: szarvas
marha 101. ló 110, juh 2. sértés 429 drb.

Ciné mintye . • . így tartja az 
oláh, de a milyen a jó napot, olyan a fogadj 
isten. Mikor, mivel szolgáltunk mi ra a za- 
latnai vérfürdőre, mivel szolgáltunk r t a mos
tani, az egész műveit világ felháborodását 
kihívó remtettükre: Mintegy Mohácson lakó 
erdélyi menekült hazulról értésül, az oiahok 
Kolozsvárim 13 magyar gimná iumi 1 H 
gatot agyonlőttek, mert a „Gábor .\ron“ ha
zafias egyesület tagjai voltak. A Mohácson 
lakó erdélyi menekültnek Vili osztályos 
öcscse is a Szerencseden 13 ak közt volt. 
No de majd Ciné minijei . . .

Fegyvert, varró- és írógépet javít 
Scháffer.

— Selejtezés a városházán. A város 
hazán elkezdtek az irattar selejtezései igaz, 
hogy nem szakszerűen, de azért igen alapos 
műt kát végeznek, meg pcdiv figyelmen kívül 
hagyva az ügyvi éli szabályzatot, mely szerint 
egyes iratok csak 10 ev múlva, illetve 32 év , 
mu va, némelyek meg egyáltalán nem selej 
tezhetók ki. a létszám apasztás folytan ugyan 
2 alias be lett szüntetve, de a magyar köz
igazgatás vedöangjala jószemmel pislant a 
varosra és egesz sereg ingyenes munkást 
küldött, kik a selejtezést teljes szóig lommal 
es jobb ügyhöz melló buzgt-saggai végzik, mert 
Jánosi levéltáros kétségbe- setten jelentene a 
hivatal főnöknek, hogyha ez ig< megy tov bb, 
akkor egy hét múlva mar nit cs szükség az 
irattári szekrényekre, mert a város egerei 
válogatás nélkül elrágják az összes fontos 
irományokat. Mit legyeitek ? illetve mit egye 
nek a szegény egerek, hiszel ők is a varos 
ozegenyei, plet hordva koldulni nem mehet 
nek, a szegényház meg mar amúgy is túl 
zsúfolt szegényekkel és egerikkel egyaránt 
F ejes kérdés, hogy es miként old ssék meg 
ezen közérdekű probléma

— Diótnélküli telt fin és telegraf 
btmutaiasa. A postaigazgatóság agilis\eze- 
lőjentk, dr. Mayer József posiafőigazgatói ak 
kezdtmenyeztsete a pécsi postás jogasz és 
memöktgyesület a drótnélküli te etonról és 
teegiafiól (rí dió), mint a mai modern kor 
tgytk légi alantasabb xivmanyáról úgy elmé
letileg, mint gy akorlatilag tanulságos es isme 
retterjesztő előadást fog tartani. Ez az elő
adás minden n üvelt tmbeit keli, hogy érde
keljen, mert a rád o mar oly fejlettségi fokát 
ere el, hogy ntmesak a közeljövő htrszol- 
ga-atanak, hanem a közga>dasagr-ak is egyik 
itanyitó fő enyezőjtve iészen Ma mar minden 
kuitutallan.ban nagy menekben el van tér 
jtdve s hogy foga ntat alkossut k gyakorlati 
jelentősegeiül, csak arra a ínyre kell ra 
mutatnunk, ht gy pe m u Amerikai n minden 
20 ik csalad httsztialja a rádió telefont, mely

nek segítségével távolból művészi előadások
ban gyönyörködhetik, avagy fontos pe ./ü.iyi 
és gazdasági híreket is legott megtudhat. 
A müveit nemze.ek versenyében lehat nekünk 
is meg kell mutatnunk s ez nemzeti szem 
pontból hazafias kötelességünk is, hogy ne 
künk sem lehet közömbös ez a nagyhord
erejű vívmány. Sajnos a vesztett háború es 
a kedvezőtlen gazdasági viszonyok nálunk a 
rádió gyakorlati alkamiazasanak lehetőséget 
eddigeie háttérbe szoritot ak, de a viszonyok 
jobbrafordulasaban bízva remélni lehet, hogy 
a rádió ügye is nagy lendületet fog ny erni. 
Ezért különösei a szakembereknek és a tu
dományos dolgok iránt fogékony ifjúságnak 
figyelmét kell felhívnunk az érdeklődésre. 
A rádió telefon es telegraf propagaüv be- 

z egyesület *a postaigazgatósági 
kerület minden nagyobb varosában tervezi 
1 egelsőnek Pe.sett es Mohácson fog bernit- 
tatásra ke. es pedig Pécsett lolvó évi 
március hó 6 án és 7 en a belvárosi kath. 
körben, B ái • n a polgári bán,
mig Mohácson március hó 22-én és 23 án 
az iparos olv -■ körben. Az elméleti ismer
tetést linesy i Zrínyi - főreáliskolai —

: •’ 
rádió osztályvezető fogja megtartani. Az elő
adás alatt az v .dók az eddigi berendezé
sekről sok cii-.-'> ■ és érdekes filmeket is be
fognak mutatni <. több messze fekvő r.-d:ó 
állomással fogják a közönség megfigyelése 
mellett az érintkezést felvenni. tekintette a 
tudományos és jropagativ célra belepődijat 
nem fognak szedni, mindamellett a közönség 
csakis az előadásmii jaró költségek (villamos- 

. .. . gáló...............el
di- imi, miiszei ..k.t-m.- stb.), fedezésére
........ .

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

A Mohácsi Katit Legényegylet február 3 án 
rendezett táncmulatságán felülfizettek; N. N 10 (XX) 
K-t, ifj. Lehtnann Lai > - és Juhász Mihályné 5000 
5000 K-t, Geringer Isti ni 1000 K-t, Naszek lnne, 
Holló Imre, Schleicli I enc, N. N., Weinaclit Kál
mán, Horváth Antal, Stang Ede és Haletia Sándor 
3000 - 3000 K-t, Mayer József, Porkoláb István, 
Inkei András, Szávic György, Koleszár György, 
Weinacht Sándor és Petrovics Károly 2000 2000 
K-t, Keresztes János, Balázs István, Geringer Ferenc, 
N. N, Popovics Flórián. Seffer Gáspár, Cinner Jó
zsef, Koleszár István, 1 da István, Müller György, 
Galabics Imre és Mayer József 1000 — 1000 K-t, 
N. N. és N. N. 500 500 K-t. A szives felülfizetők- 
nek ez utón is hálás köszönetét mond a rendezőség.

Aranykorona érlékben adózás. Az 
1924. évi egyenes adóntmeknek arany
korona értékbe i leendő kivetése folytán 
szükségessé vált intézkedések tárgyában ki
adott pénzügyminiszteri rendelet a követ
kező icndelkezésekel tartalmazza: Az állam
háztartás egyensúlyának helyreállítása céljá
ból szükségessé vált adóügyi intézkedések
ről szóló, a nemzetgyűléshez legközelebb 
benyújtandó tői vényjavas at szerint a jöve
delem- és vagyonadó, az általános kereseti 
adó, a társulati adó, valamint az igazgató
sági és egyéb javadalmazások utáni külön 
adó 1924. januar 1 tői, — a földadó pedig 
1924. julius 1 tői kezdve aranykorona érték
ben lesz kivetendő és fizetendő. Az 1923. 
december 31-én fennálló összeg hátraléko
kat, tekintet nélkül arra, hogy azok mely 
adónemből származnak, aranykorona érték
ben kell elszámolni. A javaslatnak törvény
erőre emelkedéséig a hátralékokra teljesített 
befizetések ugyanazon kulcs szerint fognak 
aranykoronára átszámutatni, mint az év vé
gén fennállott hátralékok. Aki tehát a javas
latnak törvényerőre emelkedéséig összes 
múlt évi tartozását befizeti, az aranykoro
nára való áttérésből kifolyólag a hátralékok 
után újabb teherrel nem fog megrovatni, 
- mig az addig ki nem fizetett, az 1923. 
évi átlagárfolyam alapján aranykoronára át
számított összes hátralékok a befizetés ide
jére megállapítandó árfolyamban lesznek 
befizetendők, ami a késedelmes adózóra 
nézve esetleg súlyos megterhelést fog je
lenteni. Az előljatóság nyomatékosan fel
hívja az összes adózok figyelmét arra, hogy 
hátralékaikat haladéktalanul rendezzék, ne-

hogy az uj törvény életbelépése után kSse 
delrneskedésük miatt tetemes anyagi káro- 
sodasnak tegyék ki magukat.

Feití szövet különlegességek Stern 
Testvéreknél megérkeztek.

Kincslelet Lakócsán. /X szomszé
dos somogymegyei Lakócsa községben az 
uradalmi cselédség szántás közben nagyobb 
mennyiségű eziistpenzt és egy 71 dekagrant 
súlyú dragaköves aranygyűrűt talált a föld
ben. Az ekevasa körülbelül egv liter nagy, 
ságit bögrét fordított ki a földből, mely 
1326 drb 1 filléres nagyságú ezüstpénzt és 
1 drb 5 koronás nagyságú ezüstpénzt tartal
mazott. A lelet a török Hódoltság idejéből 
ered, a mikor még volt ezüst, arany elrej
teni való. Ha a csonka Haza minden köz
sége egy-egy lakócsai leletet adna aranyban, 
az lenne a vaiutajavitásnak legegyszerűbb 
módja. Ma is van arany, ezüst elég, csak
hogy ma gazdag bankárok a feleségeik nya
kába, füleibe, mészárosok óraláncként a ha
sukon s mnsamódok odv.-.s fogak pótlására 
a szájukba rejtik.

A kedvelt és mindig bevált Cleopatra 
éréire, púder és szappan békebeli minőség
ben MELTZER EMII drogériájában kaphatók.

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

— Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924 február hó 22 tol 1924 február hó 29-ig. 
Születések: Moser Ferenc Sándor, Bayerlc 
Józs..*’, Orbán Julianna Jolin. Tóth András, 
Kedves l/.’os. Házasságkötések: Rókus Fe- 

: renc és Rtrity Márta, Bubreg Mátyás és 
i Kovácsics Anna, Simics Antal és Perovits 
: Katalin. Kalkán János és Késits Anna, Ku- 

lut. ■ zsef és Bubreg Klára, I larczi Is
és Balog Zsuzsanna, Bozsucsanin István és 
Nanaics Emiiia. Halálozások: Dzsámbász 
Erzsébet 9 hónapos, Reberits Károly 70 éves, 
Albrecht Antalné 31 éves, Janotka István 74 

j éves, Pantyatu Mihály 63 éves, Apárácz Lá- 
i zár 40 zves holtnak nyilv , özv. László Já- 

nosne 80 eves. Dómján Éva 25 éves. Sic- 
j fanovics József 3 hónapos, Kedves Lajos 

1 napos, Meszeli József 18 hónapos.
Vízvezetéket és villanyt Scháffer 

szerel.

Az országos vásáron . . .
Minek is mentem ki hétfőn a vásárra, 
Vettem egy szívtelen, sötét nagy bánatot. 
Miért is él az ember ezen a világon, 
Ez a gondolat a lelkemig hatott

Kétszáz kroncsi volt egy pudvás retek ára, 
Egy fogás hagyma kétezer korona,
Hiába mondtam, hogy nem a kert árát kérdem. 
Csak a rőföst szidta a vén borona .. .

I
Volt szív a szülékben 500 kroncsit kérni

I Négy szál minőkért, mely immár rothatag; 
| Sokallod? No-no csak hátrább az agarakkal, 

Tartsd a szerencsédnek, ha csak szemedbe
[kacag.

Kelkáposztát láttam, öklömnyi fejecskét,
1 Az ára fejenként ezer korona:

Krisztigott! sóhajtani jó kelkáposzta cuspeiz 
; Mi egymást nem látjuk inár többé soha . . .

Szerkesztő üzenetei.
Mohácsi bácsi. Tökéletes igaza van, néze

tét mindenekben osztjuk, érveinek súlyát elismerjük, 
cikkének hangját Is elég konciliánsnak tartjuk a ma- 

I niakus támadóval szemben, de cikkét lapunk rendes 
I szövegrészében elvből mégsem közöljük le, mert 

tartózkodunk bármely vonatkozásban is velük érint
kezésbe j >nni Adja le cikkét a Nyilttér* rovatban 
s ezt intézze el a kiadóhivatallal.

— Péntekes, Mohács. Bajos dolog ám az a 
hét vegén mindennek helyet szorítani. A hét eleién 
lazasan kell dolgoznunk, tiogv elég anyagunk legyen 
s a hét végén nem tudjuk, hogy helyezzük el a kül
dötteket Képzelje el, hogy néznénk ki, ha mi se 
Készülnénk a hét elején, s önöktől se jönne semmi 
a hét végén ?

I.aptulaidoaos kiadó;
FRIDRICH OSZKÁR.
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N Y I LT T E R.
atbúi foglaltakért nem vállai felelősséget a 

szerkesztőség.)

MOLNÁR DÉLA
eljegyezte

FODOR LENKÉT
BUDAPESTRŐL.

(Minden külön értesítés helyett)

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok akik törjem, 

illetőleg édesatyánk elhunyta alkalmából 
részvétükét bármi utón nyilvánítani szive- 
, >r voitak, hálás köszönetünket.

Mohács. 1924. évi február hó 29.
Özv. Reberits Karolyné 

és gyermekei.

Értesítés.
Alulírottak van szerencsénk a n. é. kö- 

zönstKit, úgymint t. ügyfoleinktt értesíteni 
■ ojy műhelyei két egyesítve, egy eeget alko
tunk.

Továbbá szives tudomásukra adjuk, hogy 

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

w Mübutorokat versenyképes áron!
A n. e közönség további szives pártfo- 

. kerve maradtunk kiváló tisztelettel

BITZL JÁNOS ÉS FIA
asztalos mesterek 

MOHÁCS. Tomory utca

ELADÓ 25—30 méter széna.
Cim a kiadóhivatalban.

342/1924. sz. HIRDETMÉNY.
A nemzetgyűlési képviselő 1. •• ■ jyjí e 

névjegyzékének kiigazítására, illetve r.i, nevjeg zek 
összeállítására megbízást nyert küldötu . cszér.'., • 
ezen munkaiatok végzésére a község b«. 
választókra vonatkozólag
1924. évi március hó 6-ika, csütörtök 
tűzetett ki, a szigetben lakok részére pedig

1924. évi március hó 20-ika 
lett megállapítva.

A küldöttségek egyenkint a következő helyeken 
írni Belterületen: az tinó számú küldött

ség a külvárosi rom. kath. iskola helyiségeben, _  a
második számú küldöttség a Korsós-utcai óvoda helyi
ségében, — a harmadik számú küldöttség a k zséghaza 
kis tanácstermében, — a negyedik számú küldöttség 
a Rókus-utcai óvoda helyiségében, — es az ötödik 
számú küldöttség a Mohácsi Földmivesek Olvasóköre 
helyiségében, — A szigeten pedig a hatodik számú kül
döttség a sárháti iskola helyiségében, — a hetes számú 
küldöttség pedig Homorúdon a Kedves András hutában 
fog működni.

Az összes küldöttségek működésüket reggel 
S órakor kezdik meg és délután 4 órakor feltétlenül 
befejezik, a küldöttségek előtt bárki személyesen meg
jelenhet < s a névjegyzékbe való felvételét kérheti, jog
igényét a küldötts bírálja el. ezen alkalommal célszerű 
ha mindéi,ki magúval viszi a személyére vonatkozó 
mindennemű igazoló iratát. A beit: ■iileten március 6-ig, 
a szí/, :en lakok pedig március 20 g mint végső határ
napig a községi elüljárósaenal — a közigazgatasi jegy
zőnél - vallomást ivük kitöltésével szintén szóbelileg 
jelentkezhetnek.

Mohács, 1924 evi február hó 21-én
Az összeíró küldöttségek 

MEGHÍVÓ.
A „Mohácsi K. sokészitő Iparosok B:-zerző és 

Értékesítő Szövet ezete, mint az Iparosok Országos 
Központi Szövetkezete tagja” az alapszabályok 19. 
értelmében az
1924 évi március ho 16 án délelőtt 10 órakor 
Mohácsot, n községháza tí. számú hivatalos helyiségében 

1‘4‘ihI k i víi! i k< \ íi ló«<i
tart, melyre összes tagjait és az Orszáins Szövetséget 
külön is meghívja az igazgatóság

Tanácskozási tárgy a szövetkezet feloszlásának 
elhatározása és felszámoló megválasztása.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

r------------------------

WEINACHT
SÁNDOR 

a buypósti áru- es érték
tőzsde tagja.

Bank- és váitóiizlete 
Király-utca 201. i 
TELEFON SZÁM: 36.

Mily en legyen a j ó cikór iakávé ?
1. Finoman őrlőit, hogy a főzésnél a meleg viz 

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

2. Sötét csokuládébarna. mert csak igy adhat 
szép szint a kávénak

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

felhasználni.

Figye je meg, hogy ilyen-e az ÜHU-kávé?

exelsior BAK sör SZALON sör 
kiváló sörkülönlegességek 

kaphatók a következő

csemege üzletekben:

Schnell János, Balogh Pál Molnár Lajos, Simon 
Gyula, Malslis Soma, Bachrach Győző és Fia. 
Reichardt György, Steluer Adolf. Erdős Gyula. 
Kubatov György, Pap József, Schőn Miksa, 

Freund S. Fiai és Verle Vencel.

kávéliáz és vendéglőkben:

Viola-szálloda vendéglője, Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre, Korona-kávéház, Korona-vendéglő, 
Kath. Legenyegylet, SchSffer Antal, Pobisch 
Lambert, Mohácsi Casino, Belvárosi Caslno, 
Varga János, Vörös Tibor, Vincsek János, özv. 
Szeiboid Antalné, Márton Károly, özv. MOller 
Györgyné, Pécsi György vendéglőkben és 

Pannonia-szállodában.

Kosztpénzt 
a mindenkori heti 
kamatláb mellett 
elfogad és kihelyez. 
Tőzsdei megbízások. 
Értékpapirok vétele 
és eladása.
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TELJES KORCSMA berendezés
eladó.

Cim a kiadóhivatalban

egy kovács 
iparosnak való összes kovács szerszám 

eladó.
Lukacz István
Ret-utca 1606. sz.

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT IRO ES VARRÓGÉPÉT.

KEREKPÁRT,
FEGYVERT,
SZIVATTYÚT, 
FELMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek es a villanj cikkek 
raktára.

Schaffer Károly
technikus.

I

t P s
*

*
A*I8

szerdai hetipiacon «
300 000
200.000
240 000

liázeladás
Rózsa-utca 458. számú ház sza

bad kézből eladó. Bővebbet
idősb. BÁLINT PÉTER

háztulajdonosnál.

I

Lak ásf’Creí
Elcserélnem lakásomat, hol disznótartás. 2 
szoba. 1 konyha és fáskamara van, teljesen 

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

I ] § a <i o
egy Eszternázy és egy 
fajdán kocsi.
NO LICSKA JENŐ 
kocsifényezo es kárpitos.

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

munka.

r 
i 
i 
í>*
*
♦
♦*
1**
t •*

Gyógyáru,
Kőtöszerek.
Gummi áru.
Állatgyógyászati cikkek, 
Vegyszerek 
Fényképészét! cikkek.
illatszerek, 
Cosmetikaí cikkek.

Ml.LT
DROGÉRIA AZ

MOHÁCS.

Vorisek nővérek
Felső Dunasor 466.

A pécsi kir. törvényszék.
P. 3906 3. szám.

1923.

I I i i*<i<-i itióny.
A pécsi kir tör' ényszék Funtak Gyula, mohácsi 

kisbirti kos. bácsalmási lak, s részéről Mohács község 
(Baranya varmegy el hatara részleges tagosításának meg
engedése vigett beadott s az érdeklődő birtokosok ..Ital 
• kir. törvényszéknél vagy a község elöljáróságánál 
i egtekinihetó kérvény tárgyalására 1924. évi április hó 
3-ik na) janik délelőtt 10 óiáját tűzi ki, arra Mohács 
községházához az érdekéit birtokosokat a Budapesti 
Közlönybe • <.s a Mohácsi Hírlap című lapban egy ízben 
megjelenő és a község valamint h ve e szomszédos 
községek elő járosagai alt <1 szokott módón közhírré 
teendő hirdetménnyel megidézi es közli, hogy a tár
gyalás megtartására Kiss Győr y kir. törvényszéki bírót 
küldte ki.

A kir. törvénysz k figyelmezteti az érdekéit bir
tokosokat, hogy rn. kir. íbldn elésügyi miniszternek 
1923. évi december ho _2. napján 53881/1923. X. A. szám 
alatt hozott : .tar^zata szeiint a -.ért részleges tagosí
tásba \ arga Falnak az „Al>< mező” r.e u dűlőben fekvő 
mintegy 21 kát. holdas tanyasbirtoka kivételével a 
község .Eelsőniezo-. „Közepniezó” és .Alsomező* 
nevű uülok egesz területe bevonható, s a tagosítás a 
községre hasznos és célszerűén keresztülvihető. Ennél 
fogva a kir törvényszék a tagosítást az 909. evi 30. 1. M. 
szánni rendelet n.’ es 54 §-ai értelmében el fogja ren
delni, ha azokr ak a birtoka, akik a tagosítást kivanjak, 
a község tagositar.dó teuietenek egynegyed részét teszi. 
Az allarri, « törvényhatósági és községi vagyont, a 
ki zalapitvanyi javakat, a közintézetek, a gyámság és 
gonöi okság alatt levők birn kát, az űrbéli haszonvéte
leiké. teihelt u j erdokc . 1 gelőket cs nadasokut, 
valamint .<z ai..nyositás a la tartozó olyan közös hasz- 
i alalu terül- ..két, amelyeknek rendezésé meg befejezve 
nin.s, a tagosítást kívánó telek birtokához fogja számí
tani s a tárgyaláson meg nem jelent feleket úgy fogja 
tekinteni, mint akik a tagosításba beleegyeznek.

íves, 1924. evi február bo 17. napján Kiss 
György s k. tvszeki biró.

A kiadmány hiteiéül :
Gaal

1- főtiszt.

Piaci árak: a í
Búza
Zab
Rozs
Tengeri morzsolt uj 200.000
Árpa .... 220.000
Bab .... 450 000

K 
K 
K 
K 
K 
K

Háztartási cikkek 
Rum,
Tea 
Gyógycognac,
Likőrük, 
Padlólakk.
Zománclakk, 
Padlóviasz.

1 9888
818888
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J
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ARANY KERESZTHEZ

Telefon 128.

: Kiváló jó bor, must, lej es szeszmerokböl ; 
állandó raktár.

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

egyesület szabványai szerint 
Javítok minden mezőgazda

sági gépet.
tanoncot felveszek.

RUBINT JÓZSEF 
épület és géplakatos 

Mohács, II. Lajos utca (saját ház).

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

A legjobb minőségű
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szakintézeti szemüvegek beszerzése

KÉMÉNY 
BÉLÁNÁL 

Pécs, Jókai-tér 6. 
Budapest, Kossuth Lajo -utca

Továbbá a világhírű

Zeiss Punktái 
szemüvegek és orresiptetőkböl állandó 
raktár, amelyek pontos orvosi rendelés

nek is megfelelnek-
Óra ékszer és optikai inunkat saját mű

helyemben pontosan készítek.

Jegygyiiiük, keresztelő és nászajándékokból 
« nagy váaszték.

Gyümölcsfát 
föagas’örzsú rózsát 
Bokorrózsát
Díszfát
Díszcserjét 
Szőlővesszőt 
Akác-csemetét
Gleditseh a-csemetét stb 

bármilyen nagy mennyiségben szállít

UNGHVÁRY JÓZSEF
IOOO holdas faiskolája

C ZE bk LÉD
Részletes nagy árjegyzéket ingyen küld.

£i
I darab 5 HP Knomgy artmányu álló Benzin 
locomohll 700 mm. Küne Ette fogas cséplő
vel, I drb 800 1000 mm. cséplőhöz való
kovarik-féle elevátor, az összes azonnal eladó

MAYER FERENC, Bar.

Mohácson, forgalmas helyen lévő llÁTSl' fVörö -fele vendéglő) Vörös llúíliQn Tiborne tulajdonát kepezö 1 , 
részé örök áron elaaó.

Írásbeli megkeresések dr. VETZÁK EDE 
üsrvved Careii Marii RomAnia küldendő*.

REZERÉDY Kerékpár sL.
XZ , 4 ELAOASA

ISTVÁN r ,
mechanikus rPPVVPl1
FEGYVERMÜVES A V 6 J I VI

TT‘11 SZERELÉSVillany »-
JAVÍTÁS 
EUDáS 
BARKITAS 
ÁGYAZÁS

, ELADÁSA 
an javítása 
jU JÓTÁLLÁS-

* SÁL

ÍRÓGÉP javítás

LŐPOR 
BSNZIN 
9ÉP0LAJ stb.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


