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Az államkölcsön 
fizetésére az első részlet esedékessége 
holnap, március 10-én beáll. A véres 
.i' ighúhoruuak az ország széldarabo- 

t -.i után következő legkataszuofali- 
‘ ibb következménye gazdasági tönkünk, 
koH-nank értékének hihetetlen és ért
hetetlen leesése. Ennek következménye 
vis-ont az a rablónadjárat, melyet em
ber ember ellen folytat. A mindennapi 
keserű kenyér, a lecsigázott emberi 
testre oltandó vacak rongy szinte meg
fizethetetlen s-az emberi élet eme el
sőrendű szükségletein túleső dolgok 
nem különben.

Ezek közölt a nehéz viszonyok 
között szollal meg az állam is es a 
halaszthatatlan szükségletek fedezésére 
a szokatlan „szükségre: Jeléttel" kér 
polgáraitól kölcsönt.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a 
soha nem álmodott mérvekig felcsigá
zott adóterhek súlya alatt roskadó pol- 
g iság éppen nem a „vitám et san- 
quinent . . .1“ lelkesedésével fogadja 
ezt az ujnemii terhet, még kamatozó 
kölcsön formájában sem, mert a sze
rencsétlen hadikölcsönök emlékei még 

ti kísértenek a lelkekben s ezek oly 
-ötét arnyak, hogy a kik miattuk tel
jesen tönkre nem jutottak, — pedig 
ilyenek nagyon sokan vannak — szi- 
vesebben adnának mérsékeltebb ősz-

T Á R C Z A.

Most . . .

... ha tollat vennék kezembe, 
lehúzzad írnék hosszú levelet. 
Szomorú, furcsa, kisfiús szavakkal 
elküldeném Hozzád a telkemet.

Megírnám : leszállt az álmos alkony 
s póklábaival lomhán rámkaszál 
és odakünn, az ablakom alatt 
az éjszakák fekete lánya jár 
és a szobámban kósza, szótlan árnyak 
suhannak halkan ide és tova 
és valakire várnak . . .

Megírnám : ma nem oly meleg a láng 
s a fénye csak vergődik a sötétben A 
reszketve száll és fáradtan megül 
fenn a falon, egy régi-régi képen . . .

Megírnám : a lelked erre járt 
s azóta nekem társam lett a bánat. 

szegd „nemzeti ajándékot" az állam
nak, mint e súlyos kölcsönt. Az is 
fokozza a kölcsön terhét, hogy a szük
ségrendelet effektuálására szánt idő 
felettébb rövid. A pangó ipar és keres
kedelem \ álságos helyzetében két hó
napon belül milliós ös zeneket izzadni 
ki. nagy zökkenést jelent gazdasági 
életünkben. A jövedelem és vagyonadó 
dapján történő kirovás is hibás, mert 
ismét kibújnak a fizetés kötelezettsége 
alól a valutások cs sikerek. a korona
rontó spekulánsok, a kik államérde
kekkel ellentétes manipulációikkal adó 
mentes mi li irdokal 1 ..r.csaltak össze.

Mindezen körülményeknek azon
ban magasan tölötte áll a legmagasabb 

* érdek a „stílus reipublicae", a Haza 
üdve, mely lanyhulást, megrendülést, 
crnyedést meg nem tűr A vesztett 
háború következményeiben mindennel 
kellett számolnunk, még halát adha
tunk a Gondviselésnek, hogy ezt a 
csonka Hazát utolsó vércseppjeinkkel 
is istapolhatjuk. Elszakított, idegen já
rom ala került véreink mily szívesen 
hoznák meg az államkölcsön áldozatát 
mindennapi betevő falatjuk valtságáran 
is, ha annak révén leomlanának a 
trianoni határok. Mi legalább a ma
gunk hazaja javára izzadunk vért, 
azok is izzadnak s véres verejtékük 
minden cseppje ellenséges hatalom 
erejét gyarapítja.

a két szemem bíboros lázba cg
s ébren álmodom mámoros csodákat...

Megírnám . . . de hiába, nem szabad, 
járadt koldus, nem járhatok felétek. 
Szerelmes, vágyó, könnyes, bús szavam 
soha, soha sem tud elérni léged. . .

I somogyi.)

Jóska bátyánk.
(A Mohácsi Hírlap- eredeti tárcája )

Már előre is beismerem, hogy nagy 
btínt követek el, a mikor ezeket a sorokat 
becsempészem felelős szerkesztőnk tudta 
nélkül a Mohácsi Hírlapiba. de úgyis en 
voltam mindig a <felelőtlen elem a lápnál, 
a ki rosszalkodott, verekedett és mindig 
csak a felelős» tartotta a hátát, hat
megszaporitom ezt a búnlajstromot még 
egygyek

Mentő övem : !tikét József felelős szer
kesztők, valamennyiünk Jóska bátyja a teg
napi nappal, március 8-lkával ünnepelte 
meg 00-ik születésnapját . . .

Azért hát csak fel t fejjel! A 
l Haza segélyt kér és magyar ember 

nem felejti, h -gy. a Hazának akár éle
tével is ’ irtózik

Farsang.
Karnevál herceg a hajón.
Szinte elképzelni is kissé groteszk, 

hogy ez a báli éjszakák fényéhez, zsongó 
lágy zenéjéhez, rengeteg tea, puncs, cukor 
és csók édességeihez szokott, gyöngyöző 
pezsgő mámorától kábult, elpuhult szuve
rén, le a sötét, sóhajos erdők rengetegei 
közt jégpáncélja alatt nesztelen kúszó Duna 
kísérteties világába vágyjon — és pedig 
odavágyott. Mégis van abban valami, hogy 
Németországban a farsang szimbólumaként 
egy hajószekeret (carrus navalis, a miből 
némelyek szerint a Carneval szó ered) von
tatnak körül a hajózás megnyíltának jelké- 
pezésére, de ugylátszik Karnevál O fensége 
tényleg különös kegyeléssel viseltetik a ha
jósok iránt, meit műit szombaton fényes 
udvari suitjevel készségesen jelent meg a 
Fulton gőzös bálján, mely gőzös Mohács

tól 12 kilométernyire ott vesztegel 5 uszály- 
lyal és a mohácsi állomáshajóval az idei 
jég óta a böki révben és dalt, zenét, kacajt 
és vigságot vitt a * Fuiton táncos debar- 
deurjeinek csókéhes coionjaiba

Szinte ötletnek is bizarr volna majálist 
rendezni a temetőben, bált a halott termé
szet, a virágzásában is, vadregényes őserdő 
sötét kriptájában ... És meg volt, és szép 
volt, és víg volt, mint orgonafa nyílása ide
jén a fülemile hajnali kacajos csattogása. 
Álmodott a természet: a mohos törzsű 
százados töigyek hallgattak a cscngve-bongó

60 év! Egy ember életében oly ha
tárkő, a melynél megáll egy pillanatra és 
elgondolkodva visszatekint a lepergett időre 
és mérlegeli, hogy mi volt jó és mi volt 
rossz abban, mi volt szép és mi volt olyan, 
hogy a megkönnyebbülés sóhajával nyug
szik meg azon, hogy elmúlt.

Inkei József életében a mi kötelessé
günknek érezzük, hogy a lepergett idő után 
tgy-két futó gondolattal foglalkozzunk vele, 
mert az o élvtu munkája nem csak az övé. 
de valamennyiünké, a kik jóbaráiságát, jó 
szivét érezzük és niindazoké, a kikhez ma
gyar lelki ből takadó sorai elemek és elértek

A Italatoi parijáról a Duna partjára 
lötl. Egy városba, a ltol talán iegtöbbet 
veszekednek az emberek, a hol mindig az 
volt a fajsulymérő, hogy ki melyik párt
vezért imádja és a hol mindezek ellenére 
Ilikéi Józsefből az egész Mohács és kör
nyékének Jóska bácsi- ja lett.

A ki Mohácsot ismeri, tudja mily 
nagy szó ez. Ezt elérni olyan napsugaras 
kedély, jóságos szív és a régi világból 
visszamaradt emberszeretet kellett, a mi 
lukéin kiviil csak nagyon keveseknek ada
tott meg.

Nincs az a társaság, nincs az az em
ber, a hol szívesen ne látnak és a .hol ő
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kerekre nyílt

zenét, a büszke szarvasbika egesz háremé
vel vonult fel és előrenyujtott nyakkal szi
matolták a finom D Orsay parfőin terjengő 
illatát Megriadt kis mókus — 
szemmel csudába a hajóbejarat ?o t1 
szilét, diadalivén himbáló p.ros ‘eher-zo d 
lampionokat s egy lompos ven/oka *’vaJ 
sunyisággal fürkészte, mint juthatna az 
állomáshajó két egybenyíló 
a hajófalakat és a mennyezetet gazdagon 
befutó zöld i 
gurmand igényeket is 
i- -ejtett a ravasz. H. 
szép áiom volt ez 20 
suhanó árnya a 
át beletáncolt - ------ ..
szüite fekete éjszakába. A legszeretettelje- 
sebb házigazdák prototípusa: Timoia kapi
tány fáradhatatlan volt elkövetésében mind
annak, a mi a jókedvet, kedélyességet emel
hette. Mohácson azon az éjszakán sok kis
lánynak lett könnyes a párnája . . . igaz is, 
azok a kegyetlen Mamák, rövid kis 12 kilo
méteres ut miatt elszalasztani képesek egy 
ilyen mesésen bűvös, tündériesen varázsla
tos éjszakát. Az estély elitjellegét nagyban 
•méné, hogy azon szép számban volt kép
viselve a fohercegi uradalom gazdasági és 
erdészeti tisztikara, mig Mohácsról a tenge
rész tisztek rándultak le tömegesebben, 
noha h .lófülkékről a gondos házigazda az 
egész helyőrségi tisztikar számára gon
doskodott

A sokacbáion.

mrlandjai közé, hol gazdag, 
kielégítő buffefülket 

Hali! de szép, tündéri 
jj 25 táncraperdült pár 

kivilágított hajóablakokon 
a nesztelen erdőrengeteg

A haladás útját az Ízlés finomulása 
jelzi. Évről-évre fogy a farsangi busók 
száma, a szertelen, durva, sáros tömegek 
zajos felvonulása, ellenben állandósul a 
sokacbái. kedves műkedvelői előadásaival. 
Március 3 án az iparosok Olvasókörének 
óriási méretű termei ismét szükeknek bizo
nyultak a tarka szinpompás ruházatú, vil 
lógó szemű sokáclányok és menyecskék 
befogadására. A --Mohácsi Sokacok Magyar 
Olvasóköre könyvtáralapja javára rendezte 
ez estélyt, melynek erkölcsi és anyagi sike
réért az érdem oroszlánrészét Schneider 
Lajos ig.-tanító minden ismert szerénysége 
mellett sem háríthatja el magáról Annyi 
szeretettel, odaadó buzgalommal csak egy 
hivatásának piedestálján átló igazi néptanító 
foglalkozhatik népével.

Az estélyt Csite Károly: <Piros alma» 
cirnü 3 felvonásos népszínművével kezdte 
meg az egytől-egvig sokac leányok és legé
nyekből alakult műkedvelő gárda A sokac 
a magyar nyelvben a hangsúlyozást tanulja 
meg legnehezebben, de örült a lelkünk, mi
kor például egy Kovácsics Mária (Korcsa) 
ajkáról kifogástalan magyarsággal, a nyelv 
szellemének megfelelő akcentuacióval hal
lottuk csengeni kedves anyanyelvűnket.

ne érezné jól magát, csak jó emberek le
gyenek azok.

És ha most, 60 éves korában mérle
get csinálna élete folyásáról, a «Vagyon* 
oldalra az anyagiakból semmi, de az er
kölcsiekből nagyon sok értéket jegyezhetne 
föl, a melyek közül bizony nagy vagyon 
ma az a szeretet, a mely mindenhol körül
veszi.

A mai világba nem is tud sehogyan 
sem beilleszkedni. Nem tudja megérteni 
azt a tülekedést, versengést, a mi a mai 
embereket űzi, hajtja az Életért, a melyet 
nagy betűvel imák, de kicsit sem ér nekik 
a habzsolóknak. A mig mások lázas siet
ségben élnek, ő egy jóságos 'bűvkörrel 
körülvéve a légi szemmel és 60 éves kora 
dacara a régi aranyos kedélylyel szemléli 
ezt és Írogatja, adja lelkének kincseit. A ki 
írásait értékelni akaija, innen kell, hogy 
nézze és akkor megérti őket és nagy igaz
ságait.

Kívánjuk, hogy még sokáig írja jóizü 
írásait és elérje, hogy ismét az a jó világ 
jöjjön, a melyet annyiszor vissza sóhajt és 
a melyben élete legszebb korát élte.

RIPI.

Hát még a sok készség, inelylyel itt- 
ott nehéz szerepeik megoldására igyekeztek. 
Gyurek Fúlöp (Gergő) olyan helyre Göndör 
Sándor típust kreált, hogy teljes elismerést 
érdemel. Kersics Ágnes (Csizáné), Jamty 
András (Bordohány), Szajcsán Mária (Kati), 
Sárkity Lukács (Jóska). Bárácz Mátyás (Ferke), 
Kovácsics Kata (Milka), Ránics Katica (egy 
úrnő) mind egytől-egyig sok gyakorlatról 
tanúskodó buzgalmat fejtettek ki. Simity 
Mária (Tutor Bibirkó Manya) meg éppen 
olyan sikerült boszorkányos vasom, bábát 
alakított és játszott meg, mely bármely ma
gas intelligenciájú műkedvelőnek is becsü
letére vallott volna. Utána magyar dalokat 
énekelt a sokac dalárda Schneider Lajos 
ig.-tanitó vezetese mellett, mely számhoz 
külön is gratulálunk, mert a mióta utoljára 
hallottuk a sokac dalárdát, mondhatjuk ha
talmas lépésben fejlődött. A műsor egy 
sokac népszínművel záródott, melynek során 
gyakori, meg-megujuló tapsorkán jelezte a 
köztetszést. Ennek utána aztán megkezdő
dött a tánc, melyben csillogó szinpompás 
tarkaságban tobzódott hajnalig a jókedv. 
Rózsaszín ködök úsztak a párás levegőben, 
szép sokac menyecskék, lányok cseresnye- 
ajkárói kacagott fel az élet vágya s a díszes 
bálteremben megfért minden, csak az adó 
és kényszerkölcsön fakó gondja szorult 
ki onnan.

A Hadastyán Egyletben
is 3-án éjszaka zajlott le az évenkint szo
kásos táncestély, mely mióta az egylet ott
honát a Scháffer-féle vendéglőbe tette át, 
évről-évre fényesebb és látogatottabb lesz. 
A figyelmes rendezőség mindent elkövetett, 
hogy a vendégek egy kellemes estely em
lékeihez jussanak s ehhez nagyban hozzá- 
jálult Scháffer Antal vendéglős is, kinek 
kitűnő konyhája, tiszta fajvédő borai, figyel
mes kiszolgálása mi kívánnivalót sem hagy
tak hátra.

A Mohácsi kaszinó Egyesület 
táncestélye

március 1-én zajlott le a pálmákkal, dísz
növényekkel íeldiszitett Kaszinó tánctermé
ben. Mohácson — e mindig leghangulato
sabb táncestély — szépemlékü marad min
den résztvevő előtt. A zártkörű társaság a 
késő reggeli órákban tudott csak megválni 
a káprázatosán elegáns, ízléses, szebbnél- 
szebb hölgyek illatos légköréből. M. Német 
Géza Ízléses rendezéséve., figyelmével ismét 
tanujelét adta finom, értékes képességeinek.

A megjelent hölgyek közül a követ
kezők neveit sikerült feljegyezni:

Asszonyok: Dr. báró Mirbach Antalné, 
Matzenauer Hugóné, dr. Vattay Albertné, 
Bőgős Lajosné, Auber Vilmosné, mohácsi 
Német Lipótné, mohácsi Német Kálmánné, 
Miskolczi Sándorné, dr. Beck Alajosné, 
dr. Schwartz Béláné, dr. Popper Manóné, 
dr. Riill Jánosné, dr. Rüll Miklósné, dr Fo
dor Leóné, Gráf Józsefné, Visy Pálné, Woif 
Ödönné, Zambach Andrásné, özv. Jeszenszky 
Józsefné, Porgányi Lajosné, Deutscű Valérné, 
Tonheiser Antalné, Stettner Pálné, Schneider 
Rudolfné, Nottny Istvánné.

Leányok: Auber Flóri, Auber Klári, 
Roheim Olga, Roheim Márta, Windisch 
Mici, Rozsnyai Olga, Porgányi Potyi, Rüll 
Marika, Miskolczi Márta, Wolf Baba, Schluha 
Kató, Gunther Rózsi, Gunther Frida, mo
hácsi Német Margit.
A Mohácsi Iparosok Olvasóköre 
Keinráth Zsigmond vezetésével március 
1-én szépségversennyel, konfetti és szerpen
tin csatával egybekötött jelmezestélyt ren
dezett kitűnő eredménnyel. A szép leányok 
raja lepte el a tánctermet, kik közül szinte 
nehéz volt eldönteni, ki a legszebb? — 
Heves küzdelmek után a szavazatok ilyen 
sorrendet eredményeztek: I. A kis őzlábu 
fess lierky Manci szép szitát kapott, melyen 
udvarlóit fojtja átszitálni. II. Az őrökké mo
solygó bájos Vorisek Manci kapott egy 

i gyúró-deszkát, melyen már gyúrja is jöven

dőbelijét. III. Német Varga Böske, a bogár
fekete, bársonytekintetü kislány mángorlót 
kapott. Hej, Istenem mi mindent megmán
gorolt már rajta! . . .

A kedves, nagyszámú társaság regge
lig táncolt jókedvben s csak az a remény 
tudta őket szétoszlatni, hogy március 4-én 
még folytathatják. S ebben nem csalódtak, 
mert valóban minden várakozáson felül si
került mindnyájunk keserűségére az utolsó, 
de egyben legnagyszerűbb estély : a farsang
temetés. Utoljára volt alkalmunk legeltetni 
éhes szemeinket a szép asszonyok, bájos 
leánykák hadán. És mert férfiakkal járó 

i gyengeség: újból ítélkeztünk elevenek és 
I még elevenebbek felett. Első dij egy Csányi 

Rudolf készítette toilette-szekrény, melynek 
tükre fényesebben ragyog, mióta uj szép 
gazdája: Schiller Boriska belepillant. Haján 
Erzsiké szőllő-mosót kapott, hogy bebizo
nyíthassa: akik nem szavaztak, azoknak 
savanyu a szőllő. Vorisek Mancikától ma 
sem pártoltak el. Több virágvázát kapott s 
úgy látszik nem véletlen, hogy többet ka
pott, mert négy Vorisek-leány van s bizony : 
mind a négy szép.

Ezzel véget ért a farsang. Tóbei kán
torunk reggeli figyelmeztetésére: Emlékez
zünk ! Porból vagyunk és porrá leszünk*, 
mindenki keserűségére, mélységes siratás 
és szörnyű jajgatás között oszlott szét a 
társaság. a.

A Mohácsi Polgárok Olvasóköre
f. hó 2-án nagyszabású, tánccal egybekötött 
szinielőadást rendezett az Iparoskörben. A 
zsúfolásig megtelt nézőtér élénk elismerés
sel adózott a <Gyimesi vadvirág* szerep
lőinek, akik tudásuk legjavát vitték a világot 
jelentő deszkákra. Szinte csodálatos, hogy 
azok, akik az év legnagyobb részében csak
nem hogy odanőttek a rög öz, akik kora 
reggeltől késő estig robot-életet élnek, hogy 
kicsiholják a nemzet millióinak mindennapi 
kenyerét az anyaföld termőtalajából, néhány 
heti tanulás után egy előttük ismeretien vi
lágban otthonosak és kiforrt műkedvelők 
legyenek. Ha volt valami, ami nem egyezik 
a többség véleményével sem szociális, sem 
pedig üzleti szempontból, az csupán a ma
gasra röpített helyárak lehetnek. A szerep
lők jók voltak, néha megtévesztésig hű 
mását adták a népiélek megnyilatkozásának. 
Balánka Imrét személyesítő Heréb János, 
Stéli István Fábián Gyurkája — nehéz feladat
tal megbirkózva — jó volt. Meglátszott raj
tuk a becsületes munka eredménye, amely 
a műkedvelőnél nagyobb érdem, mint az 
elkényeztetett művész unott, pénzért nyújtott 
üzleti vállalkozása. Vészeli Bözsi Magdol
nája, Tadits Katica Máriája kedves alakítás 
volt, a tapsvihar orkánja rn'dtó kifejezője 
tudásuknak. Makai János utolérhetetlen volt 
a harangozó szerepében; fia, Péter Gábor 
felszegségével teremtett soks or komikus 
helyzetet, néha az etika rovására Báli Pali plé
bánosában annyi természetességet vitt bele, 
hogy teljes elismerés illeti őt. Kár, hogy a 
nézők megfeledkeztek a jóizlés szabályáról 
és a papot komoly feladatában látták komi
kusnak. Nem várunk sokat, de annyit igen 
és ez a legkevesebb, hogy tartózkodjanak 
a gunykacajtól és felejtsék el, hogy a mű
vészet nem embereket kivan, hanem lelket, 
mely átéli az eseményeket. És nem a sza
vakat, nem a személyt, hanem a cselekményt 
és a színészt keresi. — Nevelni, közelebb 
hozni a lélek csiszolatlan tükrét az élet kö
vetelményéhez, mely megkövetel minden 
lénytől annyi akarást, hogy fokról-fokra igye
kezzék haladni a tudás, a műveltség nehéz 
létráján. Kisebb szerepeikben jók voltak: 
Péter József, Kasza Bözsi, Alabert Katica, 
Báli Peter, Gyurkó Bözsi, stb. Kedves kép 
volt a leánykérés — Gyurkó Bözsi meleg 
tónusu hangján, megnyerő hangsulylyal 
mondta el a prológot, Péter József irredenta 
nótáival nyerte meg a közönséget. Külön 
meg kell hajtanunk az elismerés zászlaját 
Faragó Gábor tanító előtt, aki betanította 

! és rendezte a darabot.
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Műkedvelői előadás a székeséi 
szigeten.

\ dunaszekcső szigeti műkedvelők ka
baré- előadással egybekötött igen sikerült, 
kedves mulatságot tartottak február 28-án 

egyéb helyiség híján az iskolában. 
(t vek óta kérik ugyanis köri alapszabályaik 
jóváhagyását. de mindezideig eredményte
lenül : hogy miért eredménytelenül, arra 
majd alkalomadtán visszatérünk.)

Színre került Péczely József: A ku
paktanács cimü egyíeivonásos bohózata, 
melyben különösen kitüntették magukat: 
Mózes Ferenc (főispán), ifj. Takaró Mihály 
(biró). Kovács János (kisbiró), Agócs Józse'f 
(jegyző). A többi szerepet: Deli István, 
Dóci József, Balog János, Varga Imre, Eb- 
ner Ádám. Horváth János és Csányi Mihály 
átszőttük sikerrel. Énekükkel: BöröcJános, 

Dóci József és Kovács Jánosné aratták tet
szést, Csányi János pedig kupléjával.

Előadás után 60 pár (legnagyobbrészt 
műkedvelők és esti iskolások) ropta víg 
jókedvvel a táncot a szépen díszített terem
ben. A mulatságon a jelenlevők önmérsék
letüknek és józanságuknak adták tanujelét, 
amennyiben a rendelkezésre álló 4 hl. bor
ból. melyből ki-ki kedvére ihatott, 
csak 2 hl. fogyott el s berúgott embert 
még pápaszemmel sem lehetett találni.

A mulatság tiszta jövedelme (470.000 
korona) a szigeti népkönyvtár gyarapítására 
szolgál. Ehhez járul még a tanítótestület 
30.000 koronás adománya (az esti iskola 
előadói tisztelettdija) s igy összesen 500.000 
korona megy a könyvtár javára

Felülfizettek: Dóci József (bálkirály) 
10.000 K-t, Martina Sándor 5000 K-t, Pirisa 
István 2000 K-t. jóllehet a jelenvoltak kivé
tel nélkül felülfizettek, amennyiben a meg
marad 2 hl. borból befolyt összeg szintén 
a tiszta jövedelem gyarapítására szolgál, i 
Mindannyiuknak ez utón is hálás köszöne
tét mond a rendezőség.

Szép dolog, a mikor a nép a műve
lődés szükségességének tudatára ébred, 
még szebb, a mikor a művelődésért ebben 
a csúnya, önző világban még áldozatot is 
hoz és szórakozását ilyen hasznos célra 
való adakozással köti össze.

Most még csak a csonkacsütörtöki 
hagyományos cigánybál van hátra, aztán 
rászorul a nagyböjt fekete ébenfa szordi- 
nója a húrokra és megkezdődik a vezeklcs 
hamvazószerdás Canossája.

Az első tanonevizsgák.
Az uj ipartöt vény életbelépte óta az ; 

első tanonevizsgák f. hó 0-án ejtettek meg j 
a helybeli Ipartestület részéről, melyhez az 
ipái testület figyelmes elnöke lapunkat is meg
hívta. 8-an vizsgáztak c napon, tudósítónk 
azonban csak a Tonlieiser Antal malmában 
megejtett vizsgán tudott megjelenni Zugfiel 
Tamás tanonc vizsgázott itt a molnár szak
mából. V izsgabiztosok voltak : Mojzes János 
es Koller Rudolf. Az Ipartestületet Dobszay 
Mát ás és Márton János képviselték.

A gyönyörű berendezésű malom a 
drezdai Seclc, a svájci Blansko Steckl s a 
peutsches Reichspatent „Reform“ gépéivel 
éppen teljes és erős működésben volt. A 
vizsgázó r émi elfogultsággal lépett a vizsga
bizottság elé, a mit inkább az okozott, hogy 
a magyar nyelvet csak törve bírja. Mojzes 
ános egy egyetemi professzor rutinjavai fo

gott a vizsgázó elméleti képességének meg
ismeréséhez :

—-Mond meg nekem, mire való a ma
lom — kérdi a szepegő delikvenst.

A bizottság többi tagjai maguk is gon
dolkoztak a gyors és szabatos válaszon. Mi 
a magunk ré-zeről azt gondoltuk, hogy: 
9molnárcsusza° is lehessen a világon, a 
vizsgázó azonban szép higgadtan megfelelt, 
hogy : a mezőgazdaság termékei élelmezési 
célra ieldolgnzhatók legyenek.

Mojzes egyik fogós kérdése a másikat 
érte, azért aztán sietett Koller kivenni a tré- 
mázó fickót a vén farkas kezéből és higgadt, 
könnyű kérdéseivel visszasegitette azt önbi
zalmához. A gyakorlati részt már sokkal 
nagyobb könnyedséggel oldotta meg Zugfiel. 
Teljes biztonsággal mozgott a zakatoló gépek 
rengeteg labirintusában s ad oculos mutatta 
be a buzaszem útját a konkolyozótól a sík- 
szitáig, az őriemén; t a törettől, a dercén át 
a nullás lisztig.

Az elméleti és gyakorlati vizsgát be
fejezettnek jelentették ki, a mikor Mojzes 
mégegyszer odafordul a vizsgázóhoz, sze
mébe néz mélyen, leveszi kirgiz szőrkucs- 
móját, megvakarja a tarkóját és egv csinta
lan mosolylyal a bajusza alatt azt mondja :

— Még egy kérdést I Mondd meg ne
kem. merre szoktad kivinni a darabot: . . .

Koller elmosolyogja magát s hogy a 
sajtó figyelmét elvonja a dologtól, azt mondja 
egy malomgépre mutatva:

— Tessék megnézni, ez a hengerszékek 
ükapja, a Ganz-gyár gyártmánya, de ma is 
a legjo' b működésű gépek egyike.

Zugfiel a feladott kérdésre hallgatott 
és teljes tájékozatlanságot árult el. Zavarából 
Friedrich, a derék főmolnár mentette ki a 
válasszal:

A Tonheiser-malomban nincsenek 
darabok . . .

A vén farkas jót kacagott, vállára vert 
Zugfielnek s azt mondta :

— Jól van fiam, erre a kérdésemre 
adott hallgatásod a legszebb válasz.

Kiküldöttünk érdeklődött, hogy mi az 
a „darab" s maga is jól mulatott midőn 
megtudta, hogy a régi világban a közhitben 
élt lopott lisztet, melyet a molnár az őrletó 
tői elsérán kotránolt, nevezték a malom alatt 
„darabénak.

A bizottság ezután visszavonult az iro
dába a vizsgaeredmény megállapítása végett 
cs Zugfielnek egyhangúlag „jeles" osztály
zatot állapítottak meg. Dobszay Mátyás len
dületes és meleg szavakban üdvözölte az uj 
segédet s nem lett volna múltjához konzek
vens, ha ki nem kötötte volna, hogy: a 
mesteri vizsgát azonban már csak magyar 
nyelven fogadom el.

Zugfiel könnyes szemekkel köszönte 
meg gazdájának Tonheisernek jóságát, Fried
rich főmolnárnak jóakaratu vezetését és a 
bizottságnak fáradozását.

Miután a véti farkas még az ősi szo
kás szimbólumaként arcullegyintette a fel
szabadult Zugi lelt:

— Ez az utolsó pofon, mit máskorod
ban kaptál . . . kijelentésével az ünnepség 
véget ért.

HÍREK.
Március 15. a Körben. Nagy elő

készületek folynak a 15-ike megünneplésére, 
melynek kimagasló pontja dr. /rév apát
plébános ünnepi beszéde lesz

— A Szociális Missziótársulat Leány
klubja f. hó 14-én, pénteken délután fél 6 

I órai kezdettel 1848—49-i dicső szabadság
harcunk emlékére hazafias ünnepélyt tart az 
Iparosok Olvasókörének ezen alkalomra díj
mentesen átengedett dísztermében. Az ünne
pély műsora: 1. Magyar Hymnus. Zene- és 
énekkisérettel szavalja: Schaub Etelka. 2. 
Ünnepi beszéd. Tartja: Patonay Vilma áll. 
polg. isk. tanárnő. 3. „Tavasz elmúlt " Énekli 
a kar. 4. Ifj. Biermann F.: „Petőfi üzent " 

' Szavalja: Pazaurck Erzsi. 5. „A magyarság
jussa." Színjáték I felvonásban. Szereplők : 
Hanka, kis parasztleány: \ attay Manci:
Pisti, parasztlegény : 1 lemrich József; Hun- 

' gária : Schiller Boriska : Kolozsvár szelleme:
Antoni Etelka; Pozsony szelleme: Miszlang 
Böske: Kassa szelleme: Popovics Manci. 
Konferanszié: Schreibcr Júlia. Az énekszá
mokat Hammer Ilona polg. isk. tanárnő kí
séri. A szép hazafias ünnepélyre a lelkes 
ifjúság ez utón hívja meg a Misszió tagjait 
és a m. t. érdeklődő közönséget. Belépődíj

■ nincsen.

— A Kath. Legényegylet f. hó 9 én 
vasárnap este 8 órakor tartja I. nagyböjt! 
vallásos estjét a következő műsorral: 1. Be
széd. Tartja Mayer Ferenc polg. isk tanár. 
2. Az utolsó sor. Költemény Váradi Antaltól. 
Szavalja: Faragó llus 3. Passziójátékból:
I. Jézus Bethaniában búcsúzik anyjától.
II. Bevonulás Jeruzsálembe Uh L’tolsó va
csora. Jézus szerepet ezúttal is Pichler József 
tanító, Judásét pedig Faragó Gábor taniró 
fogja betölteni. Belépődíj nincs, önkéntes 
adományokat azonban köszönettel fogad az 
elnökség.

— A Baranyai Kisgazdák Hitel- és 
Gazdasági Szövetkezetének újonnan meg 
választott igazgatósága március hó 3 án tar
totta meg első és alakuló ülését, melyen az 
elnökségét újból felajánlották dr. Prakatur 
Tamásnak, aki azonban kijelentette, hogy 
azt nem vállalja s maga helyett üossmann 
Mártont ajánlotta, akit az igazgatóság egy
hangúlag meg is választott. Gossmann Már
ton megköszönte az. előlegezett bizalmat. ígé
retet telt, hogy mindent elkövet majd, hogy 
a Szövetkezet tovább fejlődését előmozdítsa ; 
hogy munkája eredmény nyel járhasson, ah
hoz első sorban az szükséges, hogy a köz
gyűlés alkalmával létrejött egyetértés tartós 
legyen s mindenki áldozatokat hozva dolgoz
zon a Szövetkezetért. Ezután az igazgatóság 
megválasztotta a végrehajtó bizottságot, mely
nek tagjai lettek: üossmann Márton, dr. Pra- 
katur Tamás, Visnya Ernő, dr. Buzagits 
István és Király Lajos.

A MANS7. nagyg'yülése az Iparos
körben. Vasárnap, tt-én délután 3 órakor 
tartja első nyilvános propaganda gyűlését a 
MANSZ helyi csoportja. Az egész országban 
.i akitják, ezeket a jótékony magyar szerve
zeteket. H elyeknek rendeltetéséről, céljáról 
es munka eszközeiről kivannak szólni és meg
ismertetni. a nép szé’es rétegeiben. A tavasz- 
szal Mohácson is lel akarjak állítani kottogó 
szövőszékeiket, hog\ ezzel is hozzá segítse
nek, a külföldi áru kiszorításához, mely nagy
ban elősegíti az arak égig való emelkedését. 
Felhívjuk olvasóinkat a MANSZ hirdetéseire 
es arra is, hogy a cél érdekében minél többen 

; menjenek el a nagygyűlésre. Itt közöljük, 
I hogy a gyűlés keretében a Petőfi gárda meg- 
i ismétli az „Igazság" c. színdarabot.

— A hegyközség' Mint mar mull szá
munkban jeleztük az alakítandó hegyközség 
eszméje f. hó 2 an a községháza nagyterme- 

I ben látogatott értekezlet kereteben valóra 
vált. A legnagyobb szőlőbirtokosok által is 
élénk érdeklődéssel kísért mozgalom sikerre 
vezetett, mert az érlekez et egyhangúlag ki
mondta, hogy a hegyközséget és pedig az 
egész mohácsi szőlőhegyre kilerjedőleg meg
alakítja. Az értekezleten megjelent Német 
Károly főszolgabíró is s az ertekez etet I.eovics 
János községi biró nyitotta meg és vezette. 
Boela Károly ny. ig.-tanító tolmácsolta a 
birtokosság regi óhaját, hogy a hegyközség 
megalakittassék, mert csak annak az 1894. 
évi XII. t.-c.-ben körülirt autonóm jogköré
ben képzelhető el a mai visszás állapotok 
szanálása. Fölkér Jenő jegyző a szervezés 
mikentjének alaki kellékeit ismertette s ez 
alapon összeírták a jelenlevőket szőlőterületük 
nagyságának kitüntetésével. Megszervezték 
az előkészítő bizottságot a következő birtoko
sokból: I.eovics János, Boda Károly, Wolf 
Ödön, Inkei József, Szekeres Sándor, Német 
Károly, Pánics István, 1 écsi István, Bükös 

' F erenc, Atyimovics Milutin, Mohácsán Mátyás, 
Verbán István, Belyánszky Milán, Roheini 
Jenő, Brand Ede, Herger Alajos, Auber Vil
mos, Simon Gyula, Lőrincz Sándor, dr. Auber 
Tivadar, Molnár Pál, Topálovics Mátyásné 
és Fölkér Jenő. Fölkér Jenő jegyző megbiza- 
tott a szükséges előmunkálatok megszerkesz
tésével, amivel az előértekezlet véget is ért.

Villanycikkek olcsón Schaffernél.
— NepmüvelÖdés. A folyó hó 1-én a 

férfiak részére jelzett előadás hallgatóság 
hiánya miatt nem volt megtartható. I 'gy lát
szik népünk testi élvezeteinek kielégítése 
elsőbbrendü, mint a szellemi, a farsang vége 
lévén, mindenkit a mulatságok és bálok job-
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Március 12 en 
ő a történelem és 
a földrajz köréből 
zokusos időben es 

heken előadást tartani Tekintettel arra, hogj’

bán érdekeltek, mint a népművelési előadá
sok, illetve amazok elsőbbsége miatt 
utóbbiakról elfeledkeztek. Na, de nwju a 
mulasztások pótoltatnak a böjtben és akkor 
annal többen jönnek e szellemi <elvezelek k 
elépítésére. A f. hó 5-én este fel 8 orakor 
a nők részére hirdetett előadás mar niutana 
is ezt, mert meglehetős s/amban yo.tak jc.en 
Ezt azonban tálán köszönhetjük a két t-0 
szerű előadásnak ts, mint dr I as Jenő kozs. 
orvos urnák a fertőző betegségekről szoló 
tömör es kimentő előadasa és f rank .vatta 
tanítónőnek mindent felölelő szakszerű gya
korlati előadasa a baromfi tenyésztésre.. 
Mindkét előadást nagy figyelemmel hallgatta 
végig a gondos anya es háziasszony sorai
ból összeverődött közönség. Március 12 en 
Cselinácz Katalin tanítónő .. —- 
Gelencsér Terez tanítónő 
fognak a nők reszere a s 

jövő szombaton, március 15 e leven, az elő 
adók is reszt akarnak venni e nap alkalmára 
rendezett hazafias ünnepségeken a neprnü 
velési előadás a férfiak részére nem szom
baton, hanem másnap, azaz vasat nap este 
fel 8 órakor og megtartatni, amelyen Petro- 
vics Karoly es faragó Gábor tanító urak 
fognak, mint e őadok szerepe.ni és azon ak* 
tua is anyagról fognak előadást tartani lömé- 
ges negjeenest kér a helyi bizottság, E J.

— A kórház körül kiiobbint mérges 
ügyben vettük a következő levelet:

Tekintetes Szerkesztő ur!
tÜres a kórház* címen a <Dunavidék-> 

múlt vasárnapi számában megjelent cikkre 
vonatkozolag és az ügy iránt netalán érdek
lődő közönség tájékoztatására szabad le
gyen Szerkesztő urat a következő sorok 
közzétételére kérnem :

A kórház minden beteget felvesz, 
«ha a fekvőhelyek el nem foglalvák és ha 
az az intézeti orvos által a felvételre minő
sítettnek találtatik.» így szól az alapszabály. 
Ettől eltérni tálán lehet, de nem szabad; 
igy tehát oly beteget, kinek állapota a kór
házi ápolást szükségessé nem teszi, még 
akkor sem szabad elhelyezni, ha üres fekvő
hely van.

A nyilvános betegápolás költségeinek 
fedezéséről szóló 1898. XXI. t.-c. (8. §-a) 
pedig világosán mondja, hogy «az illető
ségi község köteles a kórházi ápolásra nem 
minősített betegről gondoskodni.> Ezeknek 
rendelkezésére all a község-(kör)-orvos és 
az országos betegapolasi alap Elszállíttatá
suk módjáról a 35000 1902. B. M. rendelet 
intézkedik. Régebben mindezen rendelkezé
seket a még országosan rendezetlen sze
gényügy javára szabadabban lehetett értel
mezni. Ma, a megcsonkított ország teher
viselő képessége csökkenvén, a 88089 1923. 
számú népj. miniszteri rendelet már szigo
rúan intézkedik, mondván tekintettel
egyfelől arra, hogy a kórházi ápolásra nem 
minősített betegeknek a kórházba való fel
vétele nincs megengedve, ennélfogva az ily 
betegek gyógydijainak megtérítésére az illető 
kórház igényt nem tarthat s e réven súlyo
san megkárosodhatik stb........... a betegek
hazaszállítása iránt haladéktalanul intézked
jenek* stb.

Ezekből kitűnik, hogy az üresen ma
radt kórterem még nem szolgáltat okot arra, 
hogy abba a felvételre jelentkező minden 
beteg felvétessék. Hogy miért volt mégis 
a kórház egyik kórterme üres, ezt vélemé
nyem szerint a háború alatt és után bekö
vetkezett és megváltozott viszonyokban kell 
keresni, amelyeket még a köz szempontjá
ból sem találok indokoltnak és célraveze
tőnek egy hetilap szűk hasábjain fejtegetni, 
azonban felettes hatóságom, akinél a vizs
gálat elrendelését kérelmeztem, azt nyilván 
tisztázni fogja. A felvételre minősíthető be
tegek addig is úgy mint eddig felvétetnek.

Szerkesztő ur szívességét megköszönve 
amiért e soraimnak helyt adott, maradtam 

kiváló tisztelettel:
Dr. Rüll János 
kórházi ig. főorvos.

— A választások epilógusa Olva
sóink előtt ismeretesek azok a sajtótámadá
sok, melyekben az 1922. évi képvisc.o- 
választások alkalmával az ellenpárt illette 
dr. Prakatur Tamást a „Dunavidék ben. ■ 
F héten március 4-én volt főtárgyalásra ki* , 
tűzve a dr. Beck Alajos elleni sajtóper, me
lyen azonban érdemleges döntés ismét >nem I 
történt. Ezen ügyben ugyanis még 1923 évi 
februárban volt kitűzve a főtárgyalás, akkor 
azonban dr. Beck viszonvádat emelt dr. 1 ra- 
katur ellen s e miatt a főtárgyalás el lett 
halasztva. A bíróság azután majdnem egy 
éven át folytatta a vizsgálat és tanúkihall
gatást, a vizsgálat befejezése után dr. Praka
tur Tamás ellen megszüntette az eljárást, : 
dr. Beck ellen pedig kitűzte a főtárgyalást 
március 4 éré Ezen dr. Beck védője újból 
kérta a tárgyalás elhalasztását, mivel 2 tanú 
nem jelent meg. másrészt felhozta azt a ki
fogást, hogy a dr. Beck elleni bűncselekmény 
elévült, mert a bíróság a múlt évi februári 
főtárgyalás óta, tehát 6 hónapnál hos-zabb 
idő óta dr Beck ellen semmitele bírói intéz
kedést nem tett. A törvényszé' megállapi- 
tóttá az elévülést, a mi ellen dr. Prakatur 
'Tamás felfolyamodással élt a kir. Ítélőtáblá
hoz, igv ez a főtárgyalás sem lett megtartva 
s a beidézett tanuk ismét kihallgatás nélkül ' 
tértek vissza.

— Tagfelvétel. A Mohácsi Chevra 
Kadischa (Szent Egylet) választmánya f. évi i 
március hó 9-én délután 4 órakor tartja az ! 
izr. hitközség tanácstermében tagfelvételi ülé- ; 
set. A belépni szándékozó hitk tagok leiké 
letnek, hogy az egyesület alapszabályai ér
telmében a felvételnél személyesen megjelenni 
szíveskedjenek

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

— az uj kalocsai nagyprépost. 
.A Bajai Újság Írja, hogy a kalocsai nagy- [ 
pieposisag betöltésére dr. Vass József nép
jóléti minisztert választotta ki a Szentszék. 
E a híradásunk - örömmel konstatáljuk — 
valóra vált, mert XI. Pius papa kinevezte 
dr I űss József népjóléti minisztert kalocsai 
nagypréposttá. A kalocsai székesfőkaptalan 
éíere ezen kinevezés folytán oly férfiú került, 
aki a magyar közéletben az utóbbi években 
nagy szerepet töltőit be. Az újonnan kine
vezett nagyprépost 1877 áru is 25-en szüle 
tett Sárvaron Vas megyeben, légi magyar 
nemesi családból. Gimnáziumi tanulmányait 
a győri bencések es székesfehérvári ciszter
citák gimnáziumában végezte el. Steiner 
Fiilöp szekesfehervari püspök fölismerte nagy 
tehetséget s azért a római Collegium Germa- 
nico Hungaricumba ajánlotta felvételére. 1898. 
október 27 én lepett római földre, ahol hét 
teljes evet szenteli bölcseleti és theológiai 
tanulmányoknak 1905 junius havában vissza
térve Rómából, Duncadonyba küldötte ót 
káplánnak dr Városy Gyula székesfehérvári 
püspök, aki később kalocsai érsek lett. Dtina- 
adonyból Székesfehérvárra került theológiai 
tanárnak s itt úgy irodalmi, mint szociális 
téren kifejtett munkásságával magára vonta 
az egész ország figyelmét. Midőn, mint a 
Szent Imre kollégium igazgatója Budapestre 
került, az egész keresztény egyetemi ifjúság 
fölujongott örömében, mert a hatalmasan 
szervezkedő galileisták ellen benne egy kiváló 
vezért találtak. A nemzeti ujjáébredés, a vörös 
uralom 1 törése után a politikai küzdőtérre 
szólította s azóta mint nemzetgyűlési képvi
selő és miniszter fejtette ki a magyar nép 
javára önzetlen fáradozását. Ily nagyszabású 
működés közben sohasem szűnt meg a tollat 
forgatni. Nagyobb müvei a háború alatt irt 
könyve: „A magyarok vigasztalása" és szent 
Ágoston híres müvének, ..Confessiones" ma
gyar fordítása: „Szent Ágoston vallomásai" 
címmel. Ni. Pius pápa két évvel ezelőtt papai 
protor otariussá, most pedig a kalocsai székes- 
fökáptalan nagyprépostjává kinevezte. Ez a 
kinevezés az egesz egyházmegyében osztat 
lan örömmel találkozott.

— Villanyernyö vázakat áthúzással 
együtt csak Scháffer készít.

— Mesedélután jövő vasárnap lesz 
az Iparoskörben.

— Teheráru Budapestről Mohács felé 
f. hó 8 ától i-ezdve feladható a M, F. T R. 
budapesti hajóállomásán.

— Közgyűlés. A Mohácsi izraelita 
Nőegylct folyó hó 9 én, határozatképtelenség 
esetében folyó hó 16-án délután 3 órakor az 
izraelita hitközség tanácstermében tartja évi 
rendes közgyűlését, melyre a tagokat ez 
utón is meghívja az elnökség.

— Dró nélküli t.elegráf és telefon 
bemutatása. Folyó évi 8-ik és 9-ik szá
mainkban már jelzett „Rádió" ismertető elő
adások március hó 22-én és 23-án a Mo
hácsi Iparosok Olvasóköre1' nagytermében 
fognak megtartatni. A tudományos dolgok 
iránt érdeklődő nagyközönség az előadásokra 
csak ez utón hivatik meg, külön meghívók 
nem küldetnek szét. Az előadások mindkét 
napon a polgári iskola növendékei és a 
tanonciskolái tanulók részére délután 4 óra
kor, a nagyközönség részére pedig este 8 
órakor fognak kezdődni. Tekintettel a tudo
mányos es propagativ célra, belépődíj nin
csen, mind a mellett a nagyközönségtől csakis 
az előadással járó költségek (fűtés, személy
zet díjazása, műszerek szállítása, beépítése, 
stb.) fedezésére hozzájárulást kér a posta
hivatal.

— Felülfizettek az Iparoskor jelmez
estélyén. Szobi Jakab 20000 K, Varga Lajos 
13000 I\, Ránics János ,5000 K, Petiin J és 
Hammer Ili 3000 K, Gzopf János és Kosziét 
Antal 2000 K, Kovács Pista és Schörnbeck 
é. .500 K, melyért ezúton is köszönet.

— A IiIaNSZ közgyűléséről irt tudósí
tásunkra Aífljw Vilmosné annak közlésére 
kérte fel szerkesztőségünket, hogy ő a MANSZ 
tagjai közzé nem lepett be, nem is akar s 
igy a tisztikarba sem volt beválasztható.

— Felhívjuk a Kényszer kölcsön elő
leg fizetők figyelmet arra, hogy saját érde
kükben is a posta befizetési lap középső 
reszenek felső szélén a fizetési meghagyás 
tetei szamai, névaláírásuk után pedig az utca 
nevet és házszámot tüntessék tel.

Vízvezetéket és villanyt Scháffer 
szerel.

— Felölfizetésck a Mohácsi Kereskedő és Iparos 
Ifjak bálján: Németh Kálmán, Becker Flóriánné és 
Staub Henrik 5000—5000 K-t, Hamberger Antal 
3200 K-t. Bademer József és Petre Károly 3000— 
3000 K-t, Danckay főbiztos, Schneider százados, 
Mohnus Béla, Holló Imre, Sollak István és N. N. 
2500—2500 K-t, Antit János, Kruppa István, Kitisits 
Antal, Zsuzsics István és Holicska Jenő 2000—2000 
K-t, Szekeres József, N. N., N. N. és N. N. 1000- 
1000 K-t, Müller Károly, N. N., Weigert Ödön, 
Mutschler, N. N. és N. N. 500—500 K-t, melyekért 
ez utón mond hálás köszönetét a rendezőség

- Férfi szövet különlegességek Stern 
Testvéreknél megérkeztek.

Kerékpár felszerelés és javítás csak 
Scháffernél jutányos.

— A szivarkapapir és hüvely újabb 
megadóztatását rendelte el a pénzügyminisz
térium. És pedig a szivarkapapir további 50, 
a hüvely pedig 200 koronával iett újból meg
adóztatva. Az ezen cikkek eladásával foglal
kozó kereskedők tartoznak március 3-iki álla
pottal készleteiket a helybeli pénzügyőri sza
kasznál legkésőbb f. hó 10 ig két példányban, 
írásban bejelenteni.

— Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1924 február hó 29-től 1924 március hó 7-ig. 
Születések : Klieber Ferenc, Diósi Julianna, 
Topf Erzsébet Mária, Mihálovics János, Zubán 
Ágnes, Bach Rozália. — Házasságkötések: 
nem volt. — Halálozások: Zoritj- Ferenc 
25 éves, Bernáth György 86 éves, özv. Reith 
Jánosné 76 éves, Nagy Mária Terézia 2 hó
napos, özv. Jaksics Ignácné 72 éves, Molnár 

; Györgyné 69 éves, özv. Mirkovics Vazulné 
80 éves, Kovács György 89 éves.

Fegyvert, varró- és írógépet javít 
Scháffer.

Laptulajdonos és kiadó:
FRIDRICH OSZKÁR.
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HIRDETMÉNY.
Az cluliaróság közhírré teszi, hogy h pécsi kir. 

ytzék P 3906/3. 1923. •*, végsőével Fuaták 
mohácsi kisbirtokos jelenleg bácsalmási lakos 

f, - erői Mohács nagyközség határa részleges tagositá- 
i e-’ngedesc végett beadott es az érdeklődő bír* 

. k áltál a ktr. törvényszéknél vagy u községi elül— 
. d „1 megtekinthető kérvény tárgyalására 1924.

április hó 3-ik napjának délelőtt 10 óráját 
' , k., arra Mohács nagyközség házához az érdekelt 
.í; kát megidézte azzal, hogy a tárgyalás inegtar- 

Ki" Győr v kir. törvényszéki bíró küldetett ki. 
kir. törvénysz k végzésé alapján figyelmezteti 

„róság az érdekelt birtokosokat, hogy a m. kir. 
j .\lesueyi miniszternek 1923. dec 22-én 53881 X. 

I , m határozata szerint a ért részleges tago-
b.. \ _a Halnak az „Alsómező* nevű dűlőben fekvő 

, . at holdas tanyasbirtoka kivételével a
t .Közepmező" és „Alsó mező* nevű dűlők

* , i . :.te bevonható) s a tagosítás a községre hasz
nos es cél szerűen keresztülvihető. Ennélfogva a kir. 
t. er v>zek a tagosítást az 1900. évi 30. I. M. számú 
,...nj . _ is 54 §-ai értelmében el fogja rendelni, ha
, k: a birtoka, akik a tagosítást kívánják,a község
t. . .>■ c. ■ tcűietének egynegyed részét teszi. Az ál
ig , tortenyhatósági és községi vagyont, a kőzala-

..ú. a közintézetek, a gyámság és g
.alatt levők birtokát, az úrbéri haszonvételekkel 

ie ; e't r.lyan erdőket, legelőket és nádasokat, valamint
. ás fia tartozó olyan közös használatú terü

ket, amelyeknek rendezése még befejezve nincs, a 
ta t kívánó telek birtokához fogja számítani s a 

íiruya. ^ou eg nem jelent feleket úgy lógja tekinteni, 
n :>: a .ik a tagosításba beleegyeznek.

Az eluliárósag ig\úttal közhírré teszi, hogy a 
tagosításban érdekelt birtokosok szavazási laj
stroma f hó 9-tol kezdődő 15 napra a község
házánál közszemlére lesz kitéve és hogy a szavazási 

>,tr< bán foglaltak ellen az érdekeltek felszólalásaikat 
.. k -zcmlére-tétel alatt az elöljáróságnál szóval vagy 
. ast ■ bejelenthetik.

Mohács, 1924. március 5-en.
ELÜLJÁRÓSÁG

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZSUZSITS 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.

r
I WEINACHT
Mindenkinek érdeke, 

hogy fogait rendbe hozza I 
Azért forduljon teljes bizalommal 

HORVÁTH GY. és FIA 
fogmüterméhez, hol a fogászat 
terén lelkiismeretés, pontos kiszol

gálásban részesül.

SÁNDOR
a budapesti áru- és érték

tőzsde tagja.
ELAOÚ 25—30 méter széna.

Cim a kiadóhivatalban.

c sernavölgy i 
szénsavval telített forrásvíz 
az országos chemiai intézet vegveleni- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
é> borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Ovs/er fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital. Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajosné Mohács.

ELADOM “T
1031. számú egyemeletes uj házamat és
A T u? C* '*7 TZ? TZ” n W teiek-V kel biró föld
szintes házat, lehetőleg főbb útvonala
kon. — Bővebbet Sperl Jánosnál.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órakra ajánlkozik. — Cim a 

kiadóban

Bank- és váltóüzlete j
Király-utca 201. 1
TELEFON SZÁM: 36.

Milyen legyen a jó cikóriakávé?
1. Finoman örlött, hogy a főzésnél a meleg viz 

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

2. Sötét csokuládébarna, mert csak így adhat 
szép szint a kávénak.

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

felhasználni.

Figyeje meg, hogy ilyen-e az ÜHU-kave?

eielsior BAK sör SZALON sör 
kiváló sörkülönlegességek 

kaphatók a következő

csemege üzletekben:

Schneii János, Ba ogh Pál Molnár Lajos, Simon 
Gyula, Malslls Soma, Bachrach Győző és Fia, 
Reichardt György, Stelner Adolf, Erdős Gyula, 
Kubatov György, Pap József, Schőn Miksa, 

Freund S. Fiai és Verle Vencel.

kávéház és vendéglőkben:

Viola-szálloda vendéglője, Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre, Korona-kávéház, Korona-vendéglő, 
Kath. Legényegylet, Scháffer Antal, Poblsch 
Lambert, Mohácsi Casino, Belvárosi Casino, 
Varga János, Vörös Tibor, Vincsek János, özv. 
Szeibold Antalné, Márton Károly, özv. Müller 
Györgyné, Pécsi György vendéglőkben és 

Pannonia-száliodában.

Kosztpénzt 
a mindenkori heti 
kamatláb mellett 
elfogad és kihelyez. 
Tőzsdei megbízások. 
Értékpapírok vétele 
és eladása.
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2 kiló használt rongyért 
1 kiló finom kenyérlisztet ad 

Landaner gőzmalom, Mohács.

Ritzl János es Fia 
géperőre berendezett asztalos üzeme 

MOHÁCS, Tomory-ulca. 
Vállalunk épület és butormunkákat. 
Bútorokat a legegyszerűbbtől a leg- 

müvés'.iebb kivitelig
Szolid árak! "Wff

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT író es varrógépét.

kerekpart.
FEGYVER F,
SZIVATTYÚT, 
FESZMÉRŐT.

Kerékpár alkatrészek és a villanj cikkek 
raktára

Schaffer Károly
technikus.

s
Ai 
!
!

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

. . 275 000 K

. . 200.000 K 1

. . 210 000 K 1
• onn rtnn u •

!
I

□
Lj 
U.

FUTURA“yy
Azonnali készpénz fizetéssel 
veszünk gabonát és egyéb 
terményt, - állami megbí
zásra mindenkor a leg

magasabb napi áron.
Iroda: Kossuth Lajos u. 7 4 

Telefon: 84.

„FUTURA“

TI
C

Jc

BÚTOROZOTT 
szobát (csendes, lehetőleg kiilönbejaratut) 
keresek. Cim: ZSUZSITS tőzsde.

CírizlA 1 jégszekrény, fürdőkád, 
OIclCIO utazóiáda, függőlámpa, 

2 ablakra zsalu, mángoló.
Cim a kiadóhivatalban. l

La i. áMCserc!
Elcserélném lakásomat, hol disznótartás. 2 
szoba. 1 konyha és fáskamara van, teljesen 

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

f Gyógyáru. Háztartási ciKkek > g
Kötőszerek.
Gnmmi áru.
Állatgyógyászati cikkel, 
Vegyszerek.
Fényképészeti cikkek, 
Illatszerek.
Cosmetikai cikkek.

*
♦
♦

*>
♦
♦

• _____  .

MLLTZER EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ 

MOHÁCS. Telefon 128.

íKiváló jó bor, must, tej és szeszmérőkből 
állandó raktár.

A legjobb minőségű

r

Hazelaclas.
Kölcsty-utea 1247. számú HÁZ sztibad 
kézből eladó. Bővebbet

Özv. Katkovics föátyásné 
szül. Bódis Erzsébet 

háztulajdonosnál.

3 as számú WERTHEIM 
CASSá eladó.

Cim a ifiadóhivatalban.

Géplakatos tanoncok 
felvétetnek VARGA gépgyárosnál 
>l|8 évre fizetés nélkül
2l j evre fizetéssel napi 2000 0000 koronáig, 
mely összeg a drágulással arán) osan emelkedik

Asztalos segédek
felvétetnek Báján. Órabér 3000— 

5000 koronáig. Jelentkezni lehet

a bajai ipar testületben.
Ménegjulajdonosok figyelmébe!

1923. évről elmaradt hitelesítetlen esjavitatlan 
mérlegek előkészítését és javítását ezentúl csak 

nálam iehet eszközölni.
Ezen munkákat megkezdem f. hó 10-én 

Cvigány Gyula 
vizsgázott merlegkeszitö

- - () H A C S, bérkocsis utca-

I

I
5 
I g
«
4
* i

Ii

y <3» |

V nsnrnap délután 
azaz március 9-en 

csak BÁLINT gyógyszertár I 
l« ‘fi'/: II y i l v;».

E héten csak BÁL'INT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgálatot

bad

l«5N

Házeladás.
Rózsa-utca 458. számú ház sia- 
kézből eladó. Bővebbet

idősb. BÁLINT PÉTER
háztulajdonosnak

%

K I a <1 ó
egy Eszterházy és egy 
fajdán kocsi.
HOLICSKA
kocsifényezö és kárpitos.

JENŐ
• •
• •

♦

beszerzése
*

szakintézeti szemüvegek

KEMÉNY 
BÉLÁNÁL 

Pécs, jókai-tér 6. és 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 15.

Továbbá a világhírű

♦

♦♦ 
Zeiss Punktái: 
szemüvegek és orresiptetőkból állandó ♦ 
raktár, amelyek pontos orvosi rendelés- í 

nek is megfelelnek. Z
Óra ékszer es optikai munkát saját mü- í 

helyemben pontosan készítek. S

■

1
i
♦

♦
•#
4
♦

♦
♦
♦
♦i
I

X Jegygyűrűk. Keresztelő es nászajándékokból £ 
í nagy választék. 1

--------------------------, V. .... W V nu.juu iu«v |

hmnnL (Yörö -féie vendéglő) Vörös 
OílltlA Tiborne tulajdonát képező 1 , ' 

része ölök áron eladó.
Írásbeli megkeresések dr. VETZÁK EDE 
ügyvéd Careii Marii Románia küldendők.

^EZEREDY Kerékpái
Fegyver!ISTVÁN

mechanikus
FEGYVER 510 VÉS

JAVITAS
-j ELAOAS

1 gummik 
>■ ALKATRÉSZEK 

eladasa

JAVITAS 
ELAOAS 
BARNITAS 
ÁGYAZÁS

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

munka.

Vorisek nővérek
Felnő Dunusor 466.

I r ó g é g» e k 
újak és használtak kaphatók 

VARGA gépgyárosnál.
I^esr<»lcMÖm» hováHarhisi íbrrá-1

A kék csillaghoz.

Steril Testvérek
MOHÁCS, (Hoffmann-féle ház.)

Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat 
vászon, schiffon, festő, cárion, barchet, 
női- és férfi szövetek, zeugok, stb. cikkek
ben a legolcsóbb szigorúan szabott árak 

mellett.

Bútor eladó.
Fűzfa utca 109. számú házban többféle bútor 
eladó. Bővebbet

Varga Mátyásnál.

TT•1T SZERELÉSVillany =A
Varrógép ELADÁSA 

JAVÍTÁSA 
JÓTÁLLÁS

SAL

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

Kiadó
Áruraktár (padlás) 
Istálló. — szénapadlás 
Borpinea.
Bővebbet: ,,FUTURA“
Kossuth Lajos 4. 7.4. 
Telefon 84

ÍRÓGÉP JAVÍTÁS

LŐPOR 
BENZIN 
GÉPOLAJ STB.


