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A „Mugyai Asszonyok Nemzeti 
*»/<>vetsége"-nek tagfelvételi ülésére 
volt mull, vasárnap délutánra a helyi 
sajtó hivatalos A „.MANSz" mohácsi 
szervezete - mim annak idején hirt [ 
adtunk — csak egy héttel ezelőtt alt- I 
kuit meg s máris. — mint a szövet
ség agilis titkára meghívójában fen
ti ... - társadalmi eietiink rákfenéi
vel: a kishitűséggel, féltékenyseggei, 
főt irigységgel kell megküzdenie.

Szomorú jelenség ez. mely mel
lett a sajtó szótlanul nem mehet el. 
Nem mondjuk egy szóval sem, hogy 
r. fii ■>’'!. .e egyesületek. ligák, szövet
kezesek szertelen, gombamódra való • 
s/apm- dás.mak hívei volnánk, sót el
lenke, ub ., az erők eKnrgácsolódását ; 
latjuk abban, de a „.Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége" vei .szemben ki 
vételt keli tennünk, mert ez az orszá- 1 
gc.s nagy szervezet működésében 1 
messze tűi jav azokon a határokon, 
melyek közt egy helyi jótékonysági 
egyesület az o ihmizsnaosztó carilativ 
működését kifejti. A „MANSz" jóté
konysági-. gazdasági- és propaganda- 
bizottsagainak a csonka Haza határain 
lulható expansiv munkájáról e helyütt 
nem is szólva, csak a szövetség kül
ügyi bizottságának működéskörét va- 
m uk nagyobb kontúrokban:

A „MANSz" külügyi bizottsága 
fogadja időnkint azt a fontos idegen 
vendéget, a ki az. ország ügyei iránt 
barátságos érzéssel érdeklődik és a ki
nek megnyerése nemzeti érdek. A kül
ügyi bizottság előre megszervezi az 
'degen nyelvtudás alapján a fogadó 
bizottságot. Kéthetenként leküldí a szö
vetség a külföldi lapszemlét, hogy az 
egye-, tagadó bizottságok vezetői nagy
jában annak az országnak nevezete
sebb eseményeivel megismeikedjenek, 
a melyből érkező vendég fogadását cs 
taiauzuiaso. vállaljak.

A külügyi bizottság másik na
gyon fontos munkaköre, hogy a kül- 
fc’dön eio magyarság nemzeti meg
tartásához a maga erejével hozzá
járuljon.

A „MANSz" választmányi és tag
gyűlésein mindig fel kell szóllitani a 
megjelent asszonyokat arra, hogy je
lentkezzék a külügyi bizottság veze
tőjénél az. a kinek külföldön hozzá

tartozója, barátja. vagy olyan ismerőse 
él. a kivel levelező viszonyban van. | 
A „MANSz" külügyi bizottsága eiről 
pontos jegyzéket készít országok cs 
városok szerint. Ili olyan akad köz
tük, a kinek nagyobb befolyást lehet 
tulajdonítani, annak a címét a köz 
ponttal is tudatni keli, hogy adandó 
alkalommal számíthassunk ra

A központ küld le kis propaganda 
iratokat, a miket a leve! mellett ki le
het küldeni idegenbe, hogy ott igazunk 
mellett sorompóba állha-sanak. Arra is 
ra kell szoktatni asszonyainkat, hogy 
idegenbe irt levelük ne legyen hangos 
irredenta-izu. i mit esetleg felhasznál
hatnak ellenünk, de igenis lassúk min
den levélből idegenbe szakadt véreink, 
hogy a nemzet már visszanyerte ön
bizalmat a lesujtobsng bódultsagábél 
mar magához tért és múltúnkhoz 
méltó önbecsüléssel meg meri mérni 
helyzetének nehézségeit és építi már 
jövő sorsát Ne sokat panaszkodjunk 1 
kifelé, legalább ne a nyomorunkról, 
ellenben írjunk meg minden igazság
talanságot. minden durva kegyetlen
séget. mit a megszállt területekről hoz 
a hir, mé.', akkor is, ha a hii nincs 
megerősítve, de nem latszik lehetet
lenségnek. A külügyi bizottság időn
ként tájékoztató előadást tart az egész 
„MANSz" számára fontosabb külügyi 
események ismertetése céljából . . . stb.

Ebből nyilvánvaló tehát, hogy a 
„MANSz- nagy és eminens országos 
érdekek szolgálatában all. az újraépítés 
vezető eszméjének munkálásában oly 
arányú felkészültséggel dolgozik, hogy 
nevetséges volna azt kívánni, miszerint 
a „MANSz* keressen fúziót valamely 
kis, lokális érdekeket szolgáló jótékony
sági. vagy kulturcélu szervezettel. . 
Vannak, a kik felekezeti vonatkozá
sokban igyekeznek aliasfoulalásukat a 
...MANSz" ellen plausibilKsé tenni, 
ezeknek csak annyit, hogy a ki becsü
letes, hazat! is célzattal a csonka Ma
gyarország újraépítésének robotosava 
őszintén ajánlja magat, azzai kart- 
karba öltünk akár zsidó, akar budd
hista. vagy nazarénus hitelvek szerint 
imádja is Istenét.

Különben a „MANSz" keresztény 
és nemzeti alapeszmék pilléréin épült, 
magat a „MANSz" alapgondolatai a 
terrorjaiban borzalmas koinmün sötét 
éjjeléből, mint a feltámadás reményé

nek hajn.ilcsiilugat iáneielkü írónő, 
legintran-igensebb honleány és i leg- 
nic<."uye edésesebb katolik i: Tonnay 
Cecil lm ■ t c: ahhoz felekezeti szem
pontból szó hozza nem terhet.

Teh t magyar Asszom üm szeres
sük a Hazát s pártoljunk minden in
tézményt. mely annak boldogulását 
célozz.i!

H I R I: K.
.4 hárfám.

Az én kopott, halk szavú hárfám 
nem hangversenyekre való.
Én ott a szavam sem találnám: 
az én dalom csak altató.
Az én dalom, akinek szólna 
az úgyse hallja meg soha, 
a dalom fojtott, tompa sóhaj, 
kohó szivek síró bú* bánata .. .

Az én kopott, halk szavú hárfám 
esténkiút úgy fel-felzokog . . .
Künn tovasúgó zajra lesnek 
sötét, nagy palotasorok, 
vagy csend van, borús, falusi éjjel, 
mit meg nem riaszt senki sem . 
ilyenkor szoktam én dalolni 
s kopott húrfám sír csendesen.

Az én kopott, halk szavú hárfám 
Nem ad. csak zilált hangokat : 
Mint az ujjam, ha zongorázom, 
csak Cinég-álmokat játszogat. 
Az én dalom egy-egy vergődő, 
didergő, fáradt Cirieg darab : 
Csakhogy az övé egy világnak szól - 
s az^enyént az enyém marad . . .

somoty i.

Március 15. az Iparoskörben. 
Szombaton, 15 én délután 6 órakor kezdő
dik az Iparoskor által rendezett ünnepség, 
melynek kimagasló pontja dr. frey János 
apát-plebános ünnepi beszéde. .Talpra ma
gyar 1“ Szavalja: Hemrich József. .Vándor
madár." Melodráma. Előadja Nickmann Fe
renc. kísérik : Schneider Lajos ig tanító és 
Bokor Imre. „Mi a haza ' Szívója; Führer 
Ferenc „Hazaaruló ‘ Színmű 1 felvonásban. 
E őadja a Petőit rda l’támi .-dpaprikás.

Az uj pécsi püspök. Fővárosi la
pok tudni vélik, hogy az uj pec-. püspök 
Vass József dr., kalocsai nagyprépost lesz.. 
A hir még nircs megerősítve.

A „Mohácsi Muzeum Egyesület' 
alapító tagjai <oraba Spolarich Béla buda
pesti kir. járási ró, Eilingsfeld János és 
Weidlich Ede 2ő.<Xx)- 2Ö.WX) K-vai beléptek.

Jön Torniay Cecil. Tormay Cecil, 
az. országos hírnévre szert tett Írónő, a lel
kes honleány, a „MANSz” ellető lelke, ma» 
március 16 an a „MANSz" pécsi szerveze
tének nieglátogalasára Pécsre jón A
„MANSz” mohácsi szervezet ek titkársága 
táviratilag kérte fel az iliu>z:>.-> írónői, hogy
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tisztelőinek

A Szó- 
értekez- 
vesz, s

ez alkalommal látogasson el mohácsra is. 
Torniay Cecd ugyancsak t .viratbaii értesítő te 
a titk r» got 
tás. ne.kul most n m látogathatna el 
hscsra, d. határozott Ígéretet tett, bogi 
i , . . lei indul hozzánk

H lálozás. Drechsler W tinin 
terek 58 :k evében 
’3an temettek sok-sok 
részvéte mellett

Uránia előadások Mohácson 
ciális Missziótársulat március havi 
létén elhatározta, hogy vetítőgépet 
ennek segítségével a tanulóifjúság es a nagy
közönség részére a más városokban már 
rendszeresített szabad lyceumi előadásokat 
rendezi. Ezen Mohács város kultúrájának 
emelése szempontjából is olyan fontos ha
tározatot gyorsan követte a tett: az igazán 
szép, nagy gép az elmúlt héten megérke
zett, s iázasan folyt a munka az állami pol
gári iskola rajztermében (villanyszerelés, 
sötétitőtáblak készítése, vetítővászon elhelye
zése stb) az előadások mielőbbi megkezd- 
hetese érdekében. Az előadásokhoz szük
séges diapositiv képsorozatokat a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteiiumtól kapja az 
egyesület a megfelelő szöveggel, melyet a 
vetítés közben lelolvas vagy előad mindig 
valaki Dr. Csuday Jenő: >A Honfoglalás* 
című értékes, lelkes előadás nyitja meg ezt 
a szép akciót í>4 képpel, kiváló magyar 
festőink: Feszthy Árpád, Munkácsy M. stb. 
műremekeinek reprodukcióival. »A Magas
latra és környéke* kerül ezután nyomban 
bemutatóra, 54 színes szebbnél szebb kép
űért vonul el majd az a kincsekben gazdag, 
s panorámában páratlan szép hegyvidék és 
\?g völgye a hallgatok előtt, melyet Trianon 
idetg-óráig elszakított tőlünk: Csorba-tó, 
Poprád tó, Tarpataki-vizesés, Tátra Lomnic, 
Kassa, Lőcse, Késmárk stb. stb Végigjárjuk 
újra, s szivünkben majd megszólal és meg
erősödik a már már elalvó szó: Nem, nem, 
soha! Az előadásokat az. állami polgárt 
iskola rajztermében (I. emelet) tartja mindig 
az egyesület, még pedig kü ön az ifjúság
nak iskolák szerint beosztva, s külön a 
nagyközönségnek. Belépődíj csekély, csak 
annyi, hogy a folyó kiadásokat fedezze: 
tanulóifjúságnak egy előadás 200 K, fel
nőtteknek (két képsorozatos) 1000 K. Meg
nyitó előadás a nagy közönség részére 
kedden, folyó hó 18 an lesz. Kezdete pont 
5 orakor. A magyar kultúra érdekeben dol
gozik ezzel a nagy akciójavai is önzetlenül, 
lelkesen a Szociális Missziótársulat. Hisszük, 
hogy Mohács városnak minden szépért és 
nemesért lelkesedni és áldozni tudó közön
sége megérti és támogatja ebben a törek
vésében.

A Petőfi garda tagjai kedden „KŐ- 
■ .íves Kelemen- szereposztasara jöjjenek el

- a Kalholikus Legmyegylet f. ho 
18 án, kedden este fel 8 órai kezdettel tartja 

t mlekünnepet.

i

1 48 niaicius 15. napjanatr t mlekünnepet. 
Az ünnepi beszedet Kecskés Lajos polgári 
iskolai tanar tartja. Belépődíj nincs 
i epely után társasvacsora, melyre jelentkezni 
lehet Szvacsek Ferenc egyleti vendéglősnél.

Mesedelután vasárnap délután 4 
Órakor a Korben

A múzeumnak ajándékoztak : Tóth 
János — 249 (a tnuzeum leltári szama) regi 
• krajcarost, — Koleszár József 250 török 
loporos tüszőt, 251 romai pénzt, — Szün 
stem Alajos 252 orosz röpcédulát, — Scnwan 

pénz', — Sugár Fe- 
osztrak pénzt, - 
bajonettet, 256 öt 

bulgar pénzt, 258 
egy ruia Terézia

egy 
pen :, zöZ egv 10 krajcárost, 263 ha: kü 
iöi lele ti (ercsi, 264 magyar közt rsasagi bé- 
ÉG4e,» 265 két kopeket, 266 regi gombot, 
i.67 két a uminium gyűrűt az orosz fogság
ból. — dr. Popper Sándor 268 Kath. Néplap 
1849 évi szama.

Fegyvert, varró- és írógépet javít 
Scháffer.

öt Ferenc
-rom

légi
két

, 259
József pénzt, 261 

egv 10 krajcarost

Az ün-

Vörös 
török 

barom 
pénzt, 
romai 

kü-

— Közalkalmazottak figyelmébe I 
Értesítem az igényjogosultakat, hogy a mar
éi is havi termeszeiben! járandóságuk kiosz
lása f hó 17-én veszi kezdetét a következő 

hétfőn d u 2 órakor: 
..................... 't, M Kir. 

hivatal, M. Kir. Pénz- 
Pénzügy őrség, Mohácsi 

Allamrendörség és az 
18 an. kedden d. u 

Munkásbiziositó Pénztar, az esz
es a Mohácson lakó egyéb 

részere;

sorrendben: 17-én, 
Kir. jbiróság, M. Kir 1 amvasuuisok 
• ostahivatal, Főbiiói hivatal..............
ügyi tisztviselők, 
jegyzőseg, M. Kir 
összes iskolák iészére;
2 órakor: 
szes nyugdíjasok e 
igényjogosultak részere; 20 an, csütörtökön 
d. u. 2 ótakor : Dimaszekcsó, Hs/abar, Lány- 
sók. Babarc, Borjad, Szajk. Kölked, Udvar 

es Bar reszere. 22 en, s ombaton d. e. 8 
órakor: az összes ulkaparók és tavirdai mun
kások részire Egy személyes járandóság 
dija március 1-tól kezdve 5000 korona. Ér
tesítem meg az igényjogosultakat, hogy a 
szén kiosztásának sorrendje nem csak a köz 
séghazanal, hanem a M. Kir. Állampénztár 
nál is ki 
suli, ki a 
kitűzött napon 
a szén akkori 
Mohács, 1924. 
az elosztóhely

- AD.

fog kiadatni 
Meze_\ József,

lesz függesztve s azon igenyjogo- 
szénjarandóságanak átvetelere a 

d. u 3 óráig nem jelentkezik, 
jelentkezőnek 

március 13-án 
vezetője.
G. T. közli, hogy az arufel- 

véiel március 8 an az összes viszonylatokban 
megkezdődött.

A mohácsi volt úrbéres kő ö< 
erdőbirtokossag tavaszi rendes Közgyű
lése. .\ mohácsi erdőbirtokossag március hó 
9 en tartotta meg szokásos évi rendes köz
gyűlését, mely et nagv érdeklődés előzött meg, 
miután a múlt évi zárszámadások tárgyalása 
es a tiszta jövedelem felosztása volt a tárgy
sorozatban A „Dunavidek1" előzetesen táma
dásokat intézett az erdöoirtokosság vezető 
sege ellen s a tagok azért is jelentek meg 
oly nagy számban, hogy tüntessenek a jelen
legi vezetőség mellett. A közgyűlést dr. Ko 
szíts Ákos varmegyei főügyész vezette, mint 
a vármegyei közig bizottság kiküldöttje. A 
múlt évi zárszámadásokat es a jöv. delem 
felosztására vonatkozó választman\i javasla
tot Csupits Lukacs erdőbirtokossagi jegxzo 
ismertette. A kérdéshez elsőnek dr. Beck 
Alajos szólt, ki kifogásolta, hogy a választ 
many 
gy óbb 
szólt: 
jeinek v.irt 

válaszolt 
a zabot 
berakta 
at nem

aug.- 
mint

P. J. 
drágulás index számat február 
bán állapit jak meg. Január t. óta 
emelkedett a drágaság. A haz-

őszkor adta el a zabot, mikor ma na 
az ara, — a mire egy polgár kö/be 
„Hal ügyvéd ur miért adta el a föid- 
negyszögűét 1 koronáért s nem 

arra máig ?u — Oupits Lukacs
dr Becknek kimutatva azt, hogy 
el kellett adni, mert nem volt hol 
rozni es azt beraktározásra senki 
vette de meg felmutatta, hogy 1922. 
bán a zab drágább volt 200 K val, 
1923. februárban s ezert a választmány a 
zab eladasanal jóhiszeműen járt el es a vá
lasztmány gondoskodni kivan a jövőre, ep 
ezert teszi azt a javaslatot, hogy a jövede
lem egy része magtár és istálló építésére 
fordbtassék. — Dr. Praka ur Tamas kimu 
tatva dr. Beck Alajos kritikájának tarthatat- 
lanságát, a zárszámadás és a választmány 
jelentésének elfogadását indítványozta, amit 
a közgyűlés általános helyeslés mellett egy
hangúiig el is fogadott. Az ellenzők oly ke 
vesen voltak, hogy elleninditvány t tenni sem 
mertek.

- A 
bán 56 l°/0 
88 8°,o kai 
tartási cikkek 15916 szorosan, a ruházkodás 
a békéhez képest 14882 szeresen drágult. 
Így írja ezt egy pénzügyi szaklap, de aligha 
tevedes nincs a dologban, mert azért mégis 
csak úgy sajditjuk, hogy a drágulás a ru
házkodásban vezet.

— A lasberek emelese, értsd a lakó 
által a háztulajdonosoknak fizetendő bért a 
kormány a február—apri isi negyedre o0% al 
felemelte, mely emelés április 1-ig fizetendő. 
Rend'en van ! Hogy azonban a tisz viselők
nek meg a februári első béremelésnek meg
felelő összeg sem utalvány oztatott (kiveve 
tálán a távolitokat), az nem okoz a népjóléti 
miniszternek fejfájást.

_____ ' 1924. március l(j

— Helyreigazítás. Ezúttal még egy. 
szer kénytelenek vagyunk a már többeknek 
kellemetlen n ilatkozattal, de különösen a 
tévedésen alapuló formájával — főleg a 
„MANSz“ szempontjából foglalkozni. A kö
vetkezőkre kérettünk fel: „A Mohácsi Hír
lap múlt heti számában megjelent nyilatkozat 
tévés es nem fedi a tényállást. Én az első 
percben azt mondottam, hogy a ..MANSz" ba 
belépek és annak tagja óhajtok lenni a jö- 
vőben is, csupán tisztséget nagy elfoglalj, 
gom miatt nem vállalhatok. Mayer Vilmosné* 
Aki ismeri ennek a Szövetségnek mindenek 
felett álló progrunmját, aki tudja, hogy szen
tesített eszközökkel az ország nagy asszo
nyai hívtak eleire, az tudja azt is. hogy 
védnöke a Kormányzóné es vezére Tormay 
c ecil, akikkel egy sorban dolgozni csak di- 
csőseg lehet. Az ország minden részén gyűl- 

, nak ki ezek a magyarság védőbástyájául 
, szolgaló őrtüzek és boldog, aki tagja lehet
■ aki do'gozhat érte. Magú k részéről csak 

annyit, vajha elsimulnának a felhők és Mo
hács társadalma szeretettel, megértéssel fo
gadna a „MANSz'1 lelkes törekvéseit.

— A „Mohácsi I. Temetkezési Egy
let11 1924. évi március 2 án tartotta Márton 
János elnöklete alatt évi rendes közgvülesét. 
Terjedelmes elnöki jelentés urán a számvizs
gáló bizottság jelentését vették tudomásul, 
mely az 1923 évi zárszámadás szerint 

962 618 K 35 f bevétel, 
558 305 K 38 f kiadas és
404 312 K 97 f pénztári marad

vánnyal záródott. A tisztujitáson következő 
eredmény jelentkezett: Elnök lett M irton 
János, alelnök Schmieder József, pénztáros 
Kecskés Ferenc, jegyző Mittler stv-tn, el
lenőr Farkas János. Igazgatósági rendes ta
gok lettek: Ránics vlatyás, Ehmann Lajos, 
Kovácsevics Jakab, Farkas József, Pavkovcs 
Antal Fal, HuHer János, Csupics Lukacs, 
'Fást Jinos Mátyás, Kovács András, Kiss 
Antal, Kalenity András es Rideg István —- 
Igazgatósági póttagok : Menczinger József, 
B iglovics Imre, Vörös János — Számvizs
gálók: Marton József, Szalay Smdor, Hoff- 
maim Gyula, Pécsi István es Nagy Árpid.

— Drágább lett megint a mát ha
levei is. A löldmivelesügyi miniszter a mar* 

1 balevei kiállítási dijat a következő összegek- 
i ben állapította meg: egv marhalevei kiállítá

sinak dija tekintet nélkül a rajegyzett állatok 
szamara 1000 korona. A tulajdonjog átruhá
zás feljegyzésének dija 600 korona, az irá
nyítás dija pedig 400 korona. Hajh! de sok 
szép tehenet, fajtiszta berni-szime nálii lehe
tett 25 év előtt azért a pénzért venni, a 
mibe ma egy marhalevél kerül. És meg sem

■ boldog a magyar!
— Egy uj Toldi. A kiskőrösi vásáron 

egy vezetéken tartott 5 éves szilaj bika meg
vadult és őrizői kézéből egv ránt ,ssal kisza
badulva belerohant a tömegbe. Két embert 
felnyarsalt rneteres szarvaival, ezek rögtön 
meghaltak, 9 embert súlyosan megsebe
sített es nagyon sokat összegazolt 2—3 mé
terre hányta a levegőbe az embereket, a vá
sárosok kocsijait, sátrait felforgatta. Esze
veszett menekülés és óriási pánik tört ki 
erre, mikor is egy kocsi jött szemben, mely
ről 3 ember ugrott le Mindenki a halai fiai
nak szama őket, mikor SMIay András kecs
kémet—orgovanyi birtokos futtában levetette 
a bőrkabátját s a tajtékzó állat elé toppant.: 
A megvadult állat az egyenesen vakmerő 
tamadas előtt megtorpant, mire Sallay puszta 
kezzel elkapta a szarvat es egy pillanat alatt 
a tőidre teperte a hatalmas aiiatot, Schenk 
Rezső tisztviselő a nyakara térdelt, Gerley 
Mihály jegyző meg a legközelebbi köteles 
sátorból köteleket hozott, melyekkel pár pil
lanat alatt egy akacfa törzséhez kötötték A 
vásáros nép valósággal ünnepelte a hős élet
mentőket

— Lopás Fáy János liptódi születésű 
cipész seged lakásadónöjetől, Dobszay Já- 
nosné Gőz hajó utcai lakostól ennek távol
létiben 1 pár ferficipőt, a szekrényből 1 drb 
25.(X)0 K ás bankjegyet ellopott és Baja fele 
szökött. Eifogatása iránt intézkedés történt.
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- Legyünk igazságosak, d< önma* 
szemben is . . azt ja nekünk

valaki, a ki mint -Egy zsidó ember" írja 
magát a levél alá. Xztán :gv folytatja leve
lét •..........múlt héten a politikai nyomozó
osztai’ Jet ktivjei t-.: ejzesz országot behá
lózó nagyszabású kommunista összeesküvést 
fedeztek fel. A szervezkedés központja a 
Felvidék, hol a cseh demarkációs vonal; t 
állandóan cs nagy számban szöktek be kom 
f,u:;is:a agitátorok rnagyai vriiletre A nyo-

I
Sátor ujaujiielyen sok letartóztatás történt. 
Feifortvanurk az Ébredő Magyarok ntiau. 

hát csak • igaz!
magunkkal szemben is. í urcsa. Miért
inak ezt nekünk ' Mi soha sem vádoltuk a 
sidúsagr ’ ‘ most is lappangó konunun--1 

izjjanás miatt. A kai mö" kis epistolat ;s cs; ,<
; • 

...........
apokrif, — tuiszeiint vannak ma is haza 
tiasan érző zsidó emberek is.

Sz.'jlopss. i tű n Jai;>>s L.kviesked-; 
• i.o 4- ;ii tszievet: . hogy gépházából egy 
-4 méteres gépszijat untak ek A nyomoz;.^ 
s.; iái Cseni Lajos 26 éves futó ellen irú- 
'ivuiml;. aki Huthnal alkalmazásban a'lott. 
Cseni cipőjén egy gcpszijból levő talpat ta 
iíctak fe verve A gyanúsított tagadja a neki 
felrótt lopást, azt alhiva, hog\ a cipőjén le
vő-. is sí - étien egyenlői vásárolta. Folyta
tás rz ügyészségnél.

rl;; Aliiét matrin élű rokonainak, 
irozzi’tartozoinak e n . t ez ideig nem tudja. 
k:.,.i c l e ■' ke: eset sió xtemelyi adatni: Mis 
kolezv M rkitoz Hu .apesí, ÜL, Szepvöigy-u. 

c. Válás. eíyeg ei'C’iébeu díjtalan felvilá
gosítás.

Mulatság A Mohácsi Izraelita Nc- 
v.;,iet t Ló 20-án a Eebairosi Kaszinó tér 
memen i< ékony célra álarcos bált rendez, 
inelvre az érdeklődőket ez utón is meghívja 
a;: c/.W' -.v’ vezetősége.

A Mohácsi ipari és Gazdasági 
H'ieis/ü-.btkozer. .; nagyközönségét ez utón 
értesíti, ho • működését megkezdette. Köl
csönöket ;. legelőnyösebb feltételek mellett 
bárki részére folyósít vs üzletrész jegyzése
ket hivatalos he’vségvben (Kossuth Lajos-u. 
25. szám) ei’ogad.

reiülfizetök a Mohácsi Polgárok Olvasó
köre báljai) \V.: rc- : Sándor 5.0V0 K-t, Müilcr 
nővérei; CkCOo y An ' -.-L, P - 'a- • Gyuri;

Pál, S 
kov cs Mátyás, dr. Prak tűi Tan is, - • .
.C„„ M.'..',- ■ .... :s G. /rgv 10000 -lO.uOO K-t.
Vésze ’ ■ . '• i János, V ros Mii . .

. ' ■ ■ i Sándor, ösv.
Hl"- I .zsvir-j, X. ;-y 1 . ..a, Ver ’■ zsii, -fi. Gaciányi

• ■ ■ ’ 
mond. Balázs ? - , Veszel Ltván, Nagy Sándor,

Halasz Pci.r, Rid-.g Áru’., Herét Gergely, Pécsi István. 
S cii’.' Antal. Pávkovics Anti-. Pál, ifj. Bnbreg Jí-os.

1
H. Petre Ist I áss •

^sef és Bű.-.nyák Mihály 2uő— 2000 K-t. \ szives 
... t i

d<*z<5ség.
Március 18-án árverezik a vásár

tér parcelláit. A vá ártér felp ' ázásának 
előkészületeit teljesen elvégezték. A fclpar- 
i ei. izott telkek tervrajzát fényképészek sok
szorosították s azt minden közeli község 
ciüijii: ságának megküldik, építési szabály- 
fendeieiet és nagy plakátot is mellékelve. A 
városnak ezzel a g>ors intézkedéssel az a 
cél'i, hoc; a kik még a tavasszal meg akar
ják kezdeni az építkezést, azok minden aka
dály nélkül hozzáláthassanak a munkához. 
E kiig a telkek után az érdeklődés igen nagy 
és még többen vannak, a kik megszállt terü
letről óhajtanak visszatérni . . . tudniillik 
Bajára és nem Mohácsra, mert Baja városá
ról szól ez a híradás, míg Mohácson a vásár
tér marad jó Pató Pálosán ez idén is iba- 

lő, k ••• I birl - tt ! emberek,
a kik ház nélkül születtek e hepe-hupás vi
lágra, ké ségbeesve gondolnak arra, mi lesz, 
ha 1926-ban felszabadulnak a lakások!?

Egy részvény sorsa iránt érdek
lődünk, mert nincs nap, hogy valaki pana
szával be ne kopogtatna szerkesztőségünkbe. 
Pár evvel ezelőtt ugxanls magaleku't Péssett

a Pécsi cs Baranyai Gazdák Szeszfőző Szö
vetkezete, mely részvenj ékre alapozva a var
megye legjobb nevű gazdainak cégére alatt 
indult. A sí i-llőiulajdonosok kevés hasznát 
látták ennek a szövetkezetnek, mert adni 
ner au -ti semmit, Icgfeljei .selekvesi
■ - • ■ . .
lyaiba foglalta, hogj a-d másnak adja a tör
kölyét, seprőjét kifőzés végett, mint a szö
vetkezet megbízottjának, az ki lesz törölve 
1 . ...
már elmúlt dolgok, mert hallomás szerint a 
szeszfőző szövetkezei időközben olajba jutott, 

I de mi lesz a i észvényekkel f Tudtunkka. a 
szözvikeze-. csődbe nem került, -legalább 
csőd l|drás sem lefolytatva, sem meghirdetve 
nem . a a részv tyekn . lég
1;. ..sí értékének meg kei: lennie. de ki, 
’iv', m.kui vs r.eddig \ ltja azokat be. Azért 
nyomozunk e dolgok után a részvényesek 
érdekeben, meri egv Kvélportói t két rész
vény révértéke sem eleg, tehát nem kíván
hat.. hogj mir.ucn rész.venj .s külön levéii- 
leg crdcki Jjék, meg kcVvSbbe, hogy egv 
költséges u.at t gyen meg Pécsre. Ha mar 
e papirosa, az értéktőzsdén bevezetni nem 
akarj; k, bízzak meg azokat a vidéki kcbel- 
beliciket, mok annak idején a rcszjegtzés 
gyűjtésével meg voltak hízva, hogj szedjék 
össze a részvényeket e.-> egyben közvetítsék

i ; - .
ki a központból valaki es rendezze a dolgot 
itt a helyszínen személyesen. Ennyi ügyelem 
és áldozati.. ,.z előlegezett bizalom ellenébe i 
a részvényesek is igényt tarthanak

- Az iskolából Úrit mature, quod 
vub urtica manóra . . . mondja a latin : ko
rán csíp, a mi csaján akar maradni. Az is
kolában a i írató bácsi felhívja Károlykát, 
eg ... ker< és ké le;

Mennvi az kétszer kettő.
Hat. ’
Hogy* hogy?
A forgalmiadóval . . .
A trafik. Hivatalos megállapítást 

; nyert, iiog\ havonta 30 miiliárd értékű do
hányfélét fiistöinek el Csonka Magyarorszá
gon b. 'bcn nincs benn a saj it eéir.a tér 
illesztett dohány mennyisége Régen meg
írtuk, liogy ha mi lemondani, önmegtagadast 
gyakorolni tudnánk, a kutyánk se volna 
sánta. Hogy .t koronánk oly r.yomoruságo 
san áll, hog\ külföldi liöicsön mellett bel- 

; földi kenyszerkölcsönnel is kell manipulál
nunk, az mind a miatt van, mert nem tu- 

| dunk lemondani Ha mind íz, a mit egy év 
alatt elfüstölünk, elnyelünk pezsgő és cantró 

! bán, eliizetünk angol gyap-? szövetért, elvc- 
szitünk sibertn;, vaíutarontók, m^csempészek 
stb. réven, — nemzeti ajándékként esne a 

i csonka Haza javára, egy vv alatt niegpuk- 
i kadna a kisántánt irigységi dühében.

— Az elöljáróság- közlései. Az elöl
járóság közhírré teszi, hogy a városi képvi- 

j selótestületi tagok választásához szükséges 
választói névjegyzék a nagyközségi képvi- 

; selőtestület által f. évi febr. hó 28 án tartott 
ülésében 48 kgy 1924 sz. alatt kiküldött 
választmány által ugyanezen ülés 47/kgy. 
1921. sz. alatt hozott 8 (nyolc) választó- 
kerületre elkészíttetett, az 1924 evi március 
15 tői kezdődőleg 5 napon át, tehát március 
hó 19 i| özségi f ■ ihat kö.
szemlére van kitéve, amely ott a hivatalos 
órák alatt megtekinthető, ellene esetleges 
észrevételek ezen idő alatt és a követkéz * 
5 napon át az 1886. évi XXII. t -c. 39. 
§ ának 3 ik bekezdése és rendelkezése alap- 

■ ján beadhatók.
II. A községi elöljáróság közhírré feszi, 

' hogj’ a községi apaállat beszerzési és fenn
tartási alap 1924. évi költségvetése f. hó 
3-tól kezdődő lő napra a községházán ki 

l van téve, amel)- az érdekelt anyaállat tulaj
donosok által betekinthető és ellene esetleges 

I észrevételek megtehetők.
!11 Az elüljáróság közhírré teszi, hogy 

i u községi el ifogatozóst 1924 évi április h > 
1 tői kezdődőleg egy évi időtartamra nyílva 
nos árverésen újból bérbe adja. Felhivatnsk 
mindazok, akik a? eiöfogatozést vállalni kí

vánjak, hogy a ! evi március hó 30-án d. u. 
3 órakor a községházán megtartandó nyivá- 
nos szóbei: árverésen jelenjenek meg Rész
letes felvilagos tások a hivatalos órák alatt 

; főjegyzői irodában megtudhatók.
Bencze megint beszéltet magá

ról. Annái; idejen -izenzációt keltett, hogy a 
'oatii ü szeri főszoigabiró a baranyai határon 
.Hdobta Bencze Bél i volt pécsi munkást, aki 

pécsi Lilidéi-rezsim ideien Baján rendőr- 
kariiany -j . Ez. ügyben a belgrádi parin- 
iner.rben interpellálták is \ határon való át- 
dol is után Baiar.t kísérek es legyzőkÖnyvet 
vetlek :el működesérői. Majd Dunapatajra 
vitték, ah' . a koininun alatt több embert 
halai: i ítélt. _\ csendőrök itt alig tudták 
inegved -.ti, hog\ a nép agyon ne verje. A 
viz c u let' lyt-di<-i után Pécsre akarták 
szál ..ni, útközben azonb1 i megszökött es 

iss . '. t. Más verzió
szerb diplomáéi ű i’í.ei vcncióra a ha

tan.. sz a oit i » é, átdobták jugoszlúviába. 
Bizonyos a ónban az, hogy Mihajlovics 
VI.id i . i ii i. szerb lőszülgabirót Bencze 
Beli Mii isitá-'a .:t leláiggesztették állásától 
es letartóztatták, annál is inkább, mivel az 
a gyaou nerűlt föl ellene, hogv a kiutasí
táséit i magva: kormány '.melynek fonto
sabb dolga és kiadása nincsen) lepénzeltc 
volna. zombori törvén, szék vadtanácsa a 
m.’gcjtvtt vizsgálat alapján most a volt fő
szolgabírót szabad..;’ 'a helyezte es ellene az 
eharast megszüntette.

- Most kézbesítettek egy negyven
hat es/.tendóve) ezelőtt, feladott levelet. 
Kóburgb-'l jeLntii,: ,\ pályaudvar egyik épii- 
jelcini iev. ttek né ni '.; nappal ezelőtt a ievél- 

, szekrény!. A szekrény eitav ilitása után cg\ 
leve et taiaitak, ameh a í Ihoz szorult es 
már hoA.átapadi. A levelet 1878. november 
2ú nn ah irtás- a levélszekrénybe bedobni, de 
va. .hogv mögyje '-.úszott. A posta most to
vábbította a levelet l.ausha községbe, ahol 
meg éle: en van a címzi- t. Eg\ öreg mazoló- 
mestemek szólt a levél, aki nagj érdeklő
déssel olvasta el cgyi:; tintái rokonának a 
iei.’.is t katonaskodasának első napjairól. A 
derek katona az.<<.t :vándorolt Amerikába
cs csak mos: fogja megtudni, miért nem ka
pott választ annak ideien levelére.

Hajózás. \ M. I-. T. R. Regens- 
i,l.ii t, Wic i, Po »ony, Vacz, 

Újpest, Búd .pest, Budafok, Ercsi, Duna- 
idony, Dunapentele, D.mavecse, Dunaföld- 
vai , Paks. Lalocsa Foktő, Fadd Tolna, Baja, 
DunaszekcsŐ es rduhacs állomásai március 
ló ike óta a fehéráruk részéie nyitva állanak 
Értesítés;.nk szerint a Budapest -Mohács 
közti szemelyhajójáratokat március 20-án 
megkezdi, hetenkint háromszor a múlt evi 
menetrend szerint

A Katholikus Legényegylet f. hó 
16 an, vasarnap este 3 órai kezdettel tartja 
ii. nagyböjt! vallásos műsoros estélyét, Mű- 
so : 1. „Gólya." Irredenta költemény Hevesi 
Margittól. Szavalja: Horváth Margitka. 2. Be
széd Tartja: Szabó Lajos, pécsi állampénz- 
tari főtanácsos. 3. Passiójáték : „Jézus halál
tusája és eifogatása“, „Jézus Kaifás főpap

■ cluit* és „Péter megtagadja Jézust". — Az 
előadásra belépődíjak nincsenek, önkéntes 
adományokat azonban köszönettel fogad az

I elnökség.
— Drótnélküli telegráf és telefon 

bemutatása. I’óhly Elemér rádió osztály- 
’ vezető Pécsről a f. hó 22 én és 23-án meg

tartandó ismertető előadások előkészítése 
i céljából itt iárt és az állomás kiépítését ti 

legközeleiibi napokban fogja megkezdeni. Az 
előadások mindkét napon es pedig az ifjúság 
részére d. u. 5 órakor, a nagyközönség ré
szere pedig este 6 órakor kezdődnek. Az idő 
pontos betartását a közönség részéről is el
várjuk, mivel minden késedelmes belépés az 

i előadásra nagyon zavarólag hat Az előadásra 
vonatkozó tájékoztató — amely belépőjegy
nek tekintendő es előmutatandó — a mo
hácsi föpostahivatalnái megszerezhető. A kc-

■ reskedőket és iparosokat érdeklő gazdasági 
l hii ^olgálat lehonyqlitásának bemutatása f. hó 
j 22 én d u. 2 órától 3 óráig les? megtartva
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— Vallásos estély. Már ius 13-án 
este 6 órakor a Mohács Földmivesek OK .só
köre helyisegeben vallásos estely tartatot.t 
a ref. hívek lelki épülésére. Az egész böjt
ben minden csütörtök1 n este 6 órakor ta. a- 
tik vallásos est. Az első estély műsora 15 
pontból állott. A vallásos est a 37-ik dics 
I só verse: .Jőve' szt. leiek L’r Isten gyü
lekezeti enekkel kezdődött. Ez után imádko
zott Varga Zsigtnond lelkész Ima után sza
valtak : Békefi Mariska. Birtalan Erzsi, Lő 
rincz 1-ajos polg. isk. növendékek. Ez utat; 
Varga Zsigmond lelkész beszédet tartott a 
„Kalvinizmus” ról, mely után szavaltak: 
S/urmó János polg isk. tanuló, Molnár Ju
lianna és Ferenczi San elemi iskola: növen
dékek. Most az elemi iskolai énekkar har- 
niónium kísérettel énekelte az uj énekes 
könyvből a 263-ik ének: „Egyedüli remé
nyem óh Isten csak í’c vagy . . . , ina d i 
ismét szavaltak: i.er<- Knorr is Ióth 
polg. isk. tanulók. Ezek után néhánt gyü
lekezeti tag .Hozsat na" éneket adott elő, 
majd Varga Zsigmond .ci sz „B; lia ma
gyarázatot tartott s végül a f 
összejött köz u-eg e’v: eltelte > „Szczc* ' ot. 
Ezzel a vallásos ist véget sít

Betöréses lopás. Szódára virra- ‘ 
dóra betörtek Berger József Király-utcai rőíös 
üzletebe s onnan 3o vég rúfösárut raboltak 
el. A betörés a kapuaii aia nyíló faajv be- 
feszítése utján történt s mert feltehető, hogy 
h kapu éjszakára il\en üzletházban csak 
csukva volt, a nyomozás igen nehéz Az is 
igen érdekes, hogy a rabolt : ru 'ól 4 véget 
u ház pincéjében találtak meg. igaz, h->_; . 
ez ravasz félrevezetés is lehet. - A fiatal 
Berger iránt, a ki csak a múlt heten temette 
el nejct, városszerte őszinte es meleg részvét 
nyilvánul meg. A betörés után 2 nappal kü
lönben a „Dunántúl" ezt írja : A Mohácsról 
ma hajnalban 1 écs fele induló vonatra egv 
45 kiló súlyú csomagot adott lel valaki. • 
A csomagban 303 meter különféle férfi es 
női ruhaszövet volt 11 miliő korona értékben. : 
Az illető, aki a csomagot 'eladta Mohácson, 
azt Kővary Béla kereskedő révére címezte i 
I ecsre. A csomagot a vonatnak Pécsre való J 
megérkezése után a vonattal együtt érkező ’ 
rejtélyes idegen váltotta ki. de ezt ismét 
Horváth Gyű a nevere címezve rögtön fölada 
Kelenföldre. Alig hogy mindez megtörtént 
te efonertesités erkezett Mohácsról, hogy a j 
csomagban lopott holmik vannak. A 303 
meter különféle ruhaszövetet a jelentés sze
rint Berger József mohácsi kereskedőtől 
loptak E hírre az allamrendőrség és az ál- 
lamvasut nyomban tavira'oztak a kelenföldi 
állomásra, hogy a rajteiycs idegent tartóz
tassak fel, a csomagot pedig foglaljuk le. 
A távirat a vonat érkezese előtt el is ért 
Kelenföldre es így az ismeretlen tolvajt sike
rült is elfogni. A csomagot is lefoglalták l 
A fejte'yes idegent bekísérték a budapesti 
kapitányságra. Olt fog kiderülni, hogy a két 
fele hasznait név közül melyik az öve, 
illetve nem másként hivjak-e es hogy miként 
lopta el a milliókat érő szövetet

Vízvezetéket és villanyt Sciiáffer 
szerel.

— Anyakönyvi bejegyzések szerint 
1024 március hó 7-től 1924 március hó 14-ig. 
Születések: Berger .Mária Magdolna, Off 
Gusztáv Imre, Kronaszt István, Kovács Sán
dor, Keinrath Anna Margit, Csóka Julianna 
Házasságkötés: nem volt. Halálozások: 
Pogledics Lukács 76 éves, Bárácz Andrásné 
65 éves, Lörincz Éva 15 éves, özv. Tóth 
Janosné 86 éves, Balatinácz István 59 éves, 
Sugár Ferenc 38 éves, Czelthofier József 45 
eves, Hereb Janosné 60 éves, Darázsy Ber
talan 29 éves, Blatt Anna 2 éves, Dzsáni- 
basz Pál <8etes, Drechsler Hermin 58 éves.

— A Mohácsi I. Katona Hadastyán Beteg- 
segélyzo Egylet f h • gi xnulat-
alkalmával felüifeettek . Schmidt l.ajos 25000 K, Vis
kóién Sándor, Horváth István és Ltpold József 20000 - 
20000 K, Becker Flottán 17000 K, Marton Karoly 
Alcnapacher György 12000 K, Steibler Keresztyen, 
Michelfelder János, Vukcv.cs József, N. N., N. N , Gungl 
Antal, Nikolauaz József, N. N., N. N., j;/ Stan<
Hanna, dr. frey János- dr. $eh»«r? Bála áe Vida és 

Schwarx .0000 — ’-OOOO K. Rapp Ar.tai és Kovb.caov.cs 
Má:y- = í000-5000 K, Be .zen.er’.er Péter és Bautr.a.-.-

• 7000 -7000 K I á»z Pé er H Jár o « Amid
lőcse [uhci GAapái és N. N‘. •000-a000 K Szab 
Kármán. -ío licakt jenó. Ribcr Gvorg y, Petre György,

: I * ■7 •
Petrovics Mátyás, wl.-. K; s Alajosn , Tertinscki Gy-'a, 
Gcttma-'n Manó, Ehrenfeld Antal, Nctusil karoly Erid- 
nch Osíkár és Brí.its Dér - '000 — .'000 K. Kellet 
Károly, Kittcaica Art.!, Szingstem János, Hambergcr 
János, Pucsa. József, Mtcsie- Mihály, Schr. rt Peren;, 
Horrung György, Ackertnar.n Ferenc, Schleic:József. 
Milacin Gyula, Láng ’ános, Schtppcrt Jczsef, Kovíc-. cs 
Illés és N N. 4000—4000 K, Gennger Konrád, ív. 
Wolff Zsigmondr.é, Franki Samu, Schwarz Mór, Fcil 
Flórián, Egri Lajos, Bachra n Győző, Szreberth Ferenc, 
Pe h Gusz’av, Ke-. . . Ma: ,v:cs Pete-. N. N .
R.tz Károly, Peltt Józ- '. Pá'.fi József, Merz József, 
Krapa Ignác, Ei:ő András, Etzenberger János. Puch 
Mátyás, Javmik Miklós, Emmáit Ádám. Schróer Károly,
Lovász József. Rísz Lajos. N. N., N. N. és Rubin

• : 000-
, J !| 1 -öj’J - - ■ . ;
rázs. B-r.a’ r, Grozinger András, Sztarc-r-.cs i
Maim js Antal, Fc.-e-.cr, Sánc r, 1 ü > Péter. P l'e
rer< S Daszk, ' Ja: .000 —c000 1 ■ - ‘
* ra: : - '.a József, a László, Pfeil ános, Führii
.am i - ’■ Sá’ c r, N’. N. ' > • • ' ■■

Razsicskr M'ha y, ‘ N. r . •
nk. V tts:c s Benc ■:ek es Kelier K .mán .000 -1000
ÖZV. jt-FZl Jaka'm é 00 K.

Kerékpár felszereié es javítás csak 
Schaffernél jutányos.

A Kát. Legényegylet által 1924 már
cius ho 2 án tartott Álarcos-bálon felQlflzettek : 
Wen .

■i K-t, .-.. ■ 6000 Sz ics
foly mő", Schiller V-.r. Hoffe/.er Mt'.-.s, L'.»vás'- j- 

ánoa r és Holló 1
3CW—'000 K-t, Mdf.trK-roly 4"00 K t. B znny 
Jaro ■ is ifj. Pichl.r 3GC —30*. K-t. Ktosics B-.lc, N. 
N., Reittr József, Tanr.cr Elek, >. N.. Vörös István. 
Schrerr.pt István, Sta-g He rrich cs N. N. 20*. -.- <.'0

Ferenc, ina J
tere, Gaal Káin.án, t'c kolá'- .án ■ Zsttz i

N. és Wlas cs Benc
■

dezőség
Férfi szövet különlegességei Stern 

Tes t véreknél megérkeztek.
Felüinzetésok a „Mohácsi Sokaeok Ma

gyar 01vasóköré--nek bálján 1924 máre.3-án: 
ur Ta - .

. . Jós .
20,( -- - |y, Varga Fái és

N. N. 15.000—15 000 K-t, Fri nkár 12.006 K-t
T/ -i.ok Rezső, Pavkovits János, Pávkovits Lukács, Pár- 
kovics Fül p, Böröcz István, Nyerne-uk Sándor, Küllősi 
Sándor, Vöő András, Pacsai László, B.,der I.ipót, Csiltcs 
László és Borbély J nos 10.0 0 10.000 K t, N. N. 
8000 K-t, Petricsev.ts Mátyás, Steidi Antal, Molnár Jó
zsef, Petre István, Balázs Mihály és Sunur.er József

tyás tiszth., ifj. Petre József, Matkovics Mátyás, Sori 
Jakab, Gyurkó János, Babos II. Ferenc, Cseiinác János, 
Jaks'.ty Mátyás, Vadász György*, Vorisek Lajos, Kramer 
Antal, Ivsovits Ferenc, Weiller és Lévai, Frattx Márk, 
dr. Vida, Bosny.tk Mihály, Vidék Mátyás, Orbán János, 
\ tezi István. Bubi ; János, KI ng Mátyás, Czigter Jó
zsef, Pávkovics Antal Pál és Kollár Ján s 3000—5000 
K-t, Heréb Antal, N. N., Manojlovics Péter, Veszte 
gombi Györgv, Cs.'.inác Antal és Mayer Nándor 4 >00— 
4000 K-t, Farag j Gábor, olvashatatlr.n aláírás, Haieksy, 
Káldor József, Guttmann Manó, olvas: atatlan aláírás, 
Bálint Lajos, Meltzer Emil. Nagy Ferenc, Márton János, 
olvashatatlan aláírás, Rosenthnl Lajos, Halász Ármin, 
Szajcsán Mátyás, Vajda József, Nagy Józsc’ és Stefán 
Gyula 3000—3000 K-t, Bencsilt János, O.::i András, 
Bttbrcg János, Ahman Miklós, Szabó Ferenc, ifj. Szabó 
I-tvan, Scltmid: József, Kondor Sándor, .Maros Meny
hért, Keinrath István, N. N., Pécsi György, Nemet Varga 
István, Szingstein János, N. N., olvashatatlan aláírás. 
Giázer József, Stollár Béla, N. N., Miillcr, dr. Harmat'. 
AJolf cs Breucr Pál 2000—2000 K-t, Eisch’nof Ignác. 
Fischhof Gyula, N. N., P. T.. Márton Károly, Schwartz 
Gyula, Berger Imre, Guttmann, Almasits István, Cemics 
János, Fúákovics Mátyás, Rubint József es \ egh József 
járásbiró 1000—1000 K-t, Perovics István aibiró 300 
K-t. — Végeredmény: Bevétel
1,761.340 K, maradvány 2.607.960 K. -- A szives 
felülfizetőknek ez utón mond hálás köszönetét a ren
dezőség.

— Villanyernyo vázakat áthúzással 
együtt csak Scháffer készít.

Merénylet.
Múlt számunkban merényletet követ

tek el ellenünk. A hiúságunkat, melyre leg- 
roppantottabbul kényesek vagyunk, tendál
ták. Aztán még hozzá a Ripink esküdött 
össze ellenünk, a Ripink, a mi dédelgetett, 
kedves dárdásunk! Összeesküdött az egész 
nyomdaszemélyzettel, a kiadóliivatailal, a 
berakólányokkal s a rikkancsokkal. Pedig 
mennyire szerettük őket, milyen hűséges 
munkatársunknak tartottuk őket a gép
mestertől a Habakukkig mind-mind 5 

most egy hete úgy állottak képzeletben 
körülünk, mint 1880 évvel ezelőtt pont 
március Iáikén Julius Caesárt a szená
tusban Pompeius szobránál körülállták 
Brutus, Cassius és Casca: Oh Ripi! Te 
hűtelen,... Te ... Te ... Te .. . Brutus! 
Megírták és kiszedték és kinyomták és ki- 
adták és kikiabálták rólunk, bog}’ betöltöt
tük 60 adik életévünket s mindezt nagy ár- 
mányosan, a legnagyobb titokban készítet
ték élő. Hogy nem volt egyetlen egy em
ber közülök, ki figyelmeztetett volna. A 
Schmidt, a Bakó ha nem szóltak hagyján, 
MülLr a faktor tudtuk, hogy nagy kalefak- 
tor, de hogy a jó öreg Doszkocs nem szólt 
egy szót se, azt örökké csodáljuk. Tönkre 
vagyunk téve, az egész világ tudja rólunk, 
hogy betöltöttük a öO-ik életévünket. Persze 
átvette a röpke Ilii t a Dunántúl , a • Duna- 
vidék . a iDunaföldvár és Vidéke*, a - Tahi- 
tótíalusi Tárogató , a <Já<znagyrenyszaru és 
Kornyéke., 8 án volt a végzetes nap és 
11-én már gratuláltak Kassáról. No tessék, 
itt a diplomáciai puccs szent, hogy a kis- 
ániánt is foglalkozni fog vele. Most mái 
nem merünk elmenni 23 án a Rádió bemu
tatására sem. hisz' a parkett alá sülyednénk, 
ha egyszer csak a Manschester Quardiín 
redakciója kérdezné drót nélkül, hogy: 
. . . Halló! Igaz kérem, hogy az öreg 
Inkei betöltötte ÖO-ik életévét? . . . Szegény, 
jobb sorsra érdemes ember . . .! - Lesaj
nálna bennünket az egész világ és a szé
gyentől ott. a zsúfolt köri teremben meg 
m-ni mentene még a Stgesdi Vikárius se! 
No, de jól van. Megaiíi Ripi! Eljön min
dennek a megtorlása. Mi sem .áruljuk el, 
hogy a németek az uj hadigáz után most 
találtak fel egy uj, de szörnyű drága csuda
szert. Charlottenburgban már egész vegyi 
gyárakat rendeztek be a gyártására. A sült 
malac paizsmirigyébői készül, (azért oly
őrült drága), a neve: Thyreoidutnm. Azt 
mondják ez nem csak minden betegség, dr 
minden baj ellen is (még a kényszerkölcsön 
ellen is) használ. Lenyomja nemcsak a lá
zat, de a drágaságot, sőt 60 éves életkortól 
kezdve visszamenőleg az időt is. No megállj 
Ripi, Te . . . Te . . . Te . . . hálátlan Bru- 
ius, majd leszel ám Te is 60 éves, hanem 
akkor mi már csak olyan 28 körül járunk, 
csak jöjjön az a Thyreoidumm (már rendel
tünk egy minlacsomagot kísérleti célra 
Muster ohne Werth) majd visszaadjuk a 
kölcsönt (a kényszerköicsőnt is visszaadják 
akkorra már — talán) s akkor majd érezni 
fogod mii tesz az, hogy a mikor az ember 
szeretne 45 évet mutatni (mert hisz’ min
denki annyi idős, a milyennek érzi magát) 
és ország világnak kikiabálják, hogy betöl
tölte a 60 ik életévét. — Akkor még tartsd 
szerencsédnek, hogy kártérítési pert nem 
indítunk ellened, mert három jó partienk 
ment vissza szívtelen leleplezésed miatt. No 
de csak jöjjön az a 1 hyreoidumm 1 Majd 
meglátod milyen kaján mosolylya! kiabál
juk a világba, hogy: a Rí . . . (pardon! ak
kor már főszerkesztő) 60 éves ha-lia, hi-hi, 
hu-hu, 60 éves!

Víllanycikkek olcson Scháffernél.

Szerkesztő üzenetei.
Többeknek. Szívélyes, meleg és kedves meg- 

vmiékezesÜKct egyénenkint megköszönni még a való
sággal vagyont igényi postaköltségektől eítekintvo is 
szinte fizikai lehetetlenség volna, azért fogadják ez utón 
ie; halasabb köszönetiinke:.

Ismeretien. Ismeretlenek hasaira nem rellekú- 
lunk. Ha ön bit álatot kér beküldött versére, miért nem 
nevezi meg magát. Fanatikusai vagyunk a nyíltság é« 
őszinteségnek, tehát csak nyílt sisakkal.

M. Aneika. Csak türelem.
MchAesi Hírlap pártolói. Nagyon átlátszó a 

eé'. ■ gy kis sápadó irigység lehet az egész. Mi minden
esetre több hiteit adunk tudó.-itónk közlésének, mint a 
„Mohácsi Hírlap* pártolói cim alá rejtőzőknek. De azért 
utána .arunk s ha nem NVB, hanem S. B. nyerte azt a 
dijat, helyesbítjük közlésünket.

T. K.-né Budapest. Megkaptuk, hálás köszönet, 
n lehetőség szerint sorra ejtjük. Údv !

l.aptulajdonos ea kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR.

Schrerr.pt
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Egy jó karban levő

FÚRÓGÉP
kézihajtás a eladó

Lukaez József
kovácsmesternél.

(lováén i {>;i i*< »s-<»k

árszabálya:
............................................ 18—-2

ha giári vasst hoznak . . 15< >00 ,,
I t, ha oreu sii.get hoznak . . 16000
I i reg patkó....................................... 9Ö00 „
. uj - ng húzás..................................... 35 4000i „
1 ...........................IS- 0 .
1 tengely felhajtás................................ ®0000 „
I igazítás............................... 4<>00o „

kerék l ■ uj vassal ... >
1 ., .. •• öreg „ ... 50000 „
I u ’..-<sr vasalás ........................... 4 mm búza
; tengi y forrasztás................................ 100000 K
■ tengely..........................................

rokkantás csaponkint . . . 50000
I kocsi alja vasalás................................2*/2 mm. búza
1 szc -s karú a..................................... 10000 K

y „ ............................... ooi) ,,
r g vassal . . . 80000

uj ....................... L00000 ..
1 eke vas élesítés................................Píg kgr búza

roszlya „ .............................. 2000 K
■ . . . . . 35000

1 löc- kámva.......................................... .' 0000 ..
1 csavar . .......................................... <1000 „
1 rugós k.réit szeg................................ ->000
1 saraglya kampó................................ 10000 .,
1 rakonca fészek .... .... 1 000 ..
1 uj c-a'.los vas.................................... 50000 —30000 ,,

hintő tengely alátevés uj ... 110000 ..
I rúg ' emelés .    30000 ,,
1 rugó lap forrasztás........................... :0000 „
1 kapás rugó........................................... ^0000 ,,
1 gyűrűs rugó lap................................ 40í>00

Az árak március 1-től érvényesek. A ni. tisztelt 
vevőink kéretnek a számláikat mielőbb kiegyenlíteni, 
mert más különben a napi árukat volnánk kénytelenek 
számlázni.

Mohácsi kovács iparosok 
szakosztálya.

ELADÓ 25-30 méter széna.

Mérlegképes könyvelő 
délutáni órákra ajánlkozik. - Cim a 
_ _ _ _ _ _ kiadóban

Közgazdasági hírszolgálat!
Az összes bel- és külföldi áru- és érték
tőzsdék hivatalos árfolyamait, valamint 
magánforgalmakat mérsékelt dijazas mellett 
a legjutányosabban szolgáltat a Magyar 
Távirati Iroda közgazdasági kirendeltsége. 

Telefon: 133

Egy könnyű

S/ANDOLIN eladó — Cim a kiadóhivatalban.
1 pár keveset használt női magas 

fűzős cipó 
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban.

f--------------

WEINACHT
SÁNDOR

a budapesti áru- es érték
tőzsde tagja.

Tintás korsókat 
minden mennyiségben vesz 
Fridrich Oszkár 

könyvkereskedése.

Kereskedők, iparosok
figyelmébe! Bank- és váltóüzlete 

Király-utca 201.
TELEFON SZÁM: 36.

Cím a kiadóhivatalban.
I.............................. ■ ■■■ -------

sernavölgyi 
szénsavval telített forrásvíz í 
a2 országos chemiai intézet vegyeleni- 
zési bizonylata alapján kitűnő asztali 
é borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Ovs/er fertőző betegségek ellen. — 
Kirándulásoknál kedvelt és pompás 
üdítő ital, Egyedüli gyártója:

özv. Kiss Alajw-sne Mohács.

Forgalmi kimutatás könyv 
napi bevételekről kapható

ELADOM^W
1031 számú egyemeletes uj h «zannt és 
\ 7 17 Q 7 T“? V egy nagy telek-V kel bíró föld
szintes hazat, lehetőleg főbb utvonala-

Bővebbet Sperl Jánosnál.

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács, Kardos 

Kálmán utca 148.

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

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

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

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

felhasználni.

Figyelje meg, hogy ilyen-e az UHÜ-kávé?

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

L
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2 kiló használt rongyért
1 kiló finom kenyér lisztet ad

Landaner gőzmalom, Mohács.

Ritzi János es Fia 
géperőre berendezett asztalos üzeme 

MOHÁCS, Tomory-utca.
Vállalunk épület es butormunkákat. 
Buioroivat a legegyszerűbbtől a leg- 

művésziebb Kivitelig

®NF~ Szolid árak I ‘“WE

I r Ó m e p c i<
újak és használtak kaphatók 

V>jRGA gépgyárosnál.

Veszed használt gyalnpadot 
és asztalos szerszámot.

Cím a kiadóhivatalban.

Utálatos, piszkos kezek 
nem fogdiossák össze az U' 11 L pótkávé 
gyárban készült három csillagos U H U 
cikóriakávét, mert ott a kiwaggonirozástól, 
a dobozolásig mindent ragyogó tiszta gépek 
végeznek.

Oly modernül berendezett pótkávégyár, 
mint az L HL' k áv égy a r nincs egész 
Európában

Kőbányái Polgári Serföző és Szent István 
Tápszerinüvek R. T.

A legmegbízhatóbb 
konyhakerti, gazdasági és virág 

magvakat Dániel magkeieskedo 
árusítja, BUDAPEST, Baross* tér 22 Minden 
városban bizományosnál kaphatók. Bélyeg 

ellenében árjegyzéket küld

2 darab coirplett vasreőcny
teljes felszereléssel megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
A mohácsi volt úrbéresek közös 

erdöbirtokossága értesíti az összes tagjait, 
hogy a mull evi tiszta jövedelem felosztása
1924. évi március 17-én kezdődik.

Az osztás naponként 7 órakor kez
dődik és déli 12 óráig tart.

Minden birtokos hozzon magával 100 
K aprópénzt és személyazonosságát igazoló 
okiratot. Az osztalék arány részenként 100 
korona.

Csupits Lukács
urb. Jegyző.

Pénzt és munkát takarít meg, 
ha lapjait ZSUZSITS hirlapirodája utján fizeti 
elő. Előfizetések felvétele az. összes 
budapesti é- pécsi lapokra. Hirdetéseket 
Pesti Hírlap, Dunántúl, Pécsi Est, Iparosok 
Lapp és Mohácsi Hírlap részért közvetit

ELSŐ MOHÁCSI MŰSZAKI ÜZEM
JAVÍT IRO És VARRÓGÉPÉT

KEREKPART.
FEGYVERT, 
SZIVATTYÚT, 
FESZMEROf.

Kerékpár alkatrészek és a villanycikkek 
' rak tara

Schaffer Károly
technikus.

Mérlegtiilajdonosok figyelmébe!
1923. évről elmaradt hitelesítetlen és iavit.itlan 
mérlegek előkészítését és Javítását ezentúl csak 

nálam lehet eszközölni.
Ezen munkákat megkezdem t hó 10 én

Cxigány Gyulát 
viz.íüázott mérlegkészitö 

MOHÁCS, bérkocsis utca*

3-as száma WERTHEIM 
CASSA eladó.

Cint a kiadóhivatalban.

Géplakatos tanoncok 
felvétetnek VARGA gepgyárosnál 
t! , évre fizetés nélkül 
2' evre fizetéssel napi 2000 6000 koronáig, 
mely összeg a drágulással arányosan emelkedik

Asztalos segédek
felvételnek Báján. Órabér 3000 — 

5000 koronáig. Jelei tkezni lehet 

a bajai ij ^testületben-

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

8 
$A legjobb minőségűI

*I
*

szakintézeti szemüvegek beszerzése

KÉMÉNY 
BÉLÁNÁL 

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

Továbbá a világhírű

Zeiss Punktál 
szemüvegek es orresiptetökböl állandó 
raktar, amelyek pontos orvosi rendelés

nek is megfelelnek.

$

w1♦w
2

* Óra, ékszer es optikai munkát saját mü- j
♦ _____ helyemben pontosan készítek. '*

5 Jegygyűrűk, kereslteit) es üászüjándékokból | 
t nagy váasztek. J

*•■>»»»»» < »»

helyemben pontosan készítek.

I

Piaci árak: a szerdai hetipiacon |
Búza .... 310 000 K |
Zab .... 220 000 ” ’
Rozs .... 230 000
Tengeri morzsolt uj 24Ü.000
Árpa .... 250 000
Bab .... 520 000

K 
K
K 
K
K

A
A
A
*
A
A
:
Ai
i dciu .... vc.u uuu r\ >

r

I

\5tsrirnnp délután
azaz március 16-an 

csak SCHMIDT gyógyszertár [ 

livii v;».

E héten csak SGHM1DT 
gyógyszertár tart éjjeli szolgalatot

í

bad

Házeladás.
Rózsa-utca 458. szánni ház «za- 
kézből eladó. Bővebbet

idősb. BÁLINT PÉTER
háztulajdonosnál.

i: I a d <>
egy Eszterházy és egy 
fajdán kocsi.
HO LICSKA JENÓ 
kocsifényezö és kárpitos.

Juhi pert, kabátot
teljes ruhát, harisnyát kötünk. Harisnya 
tejelést vállalunk. Olcsó árak, szolid 

munka.

Vorisek nővérek
Felső Dunasor 466.

Ilegolcsóbb beviixiiiIúmí forrást

A kék csillaghoz.

Stern Testvérek
MOHÁCS, (Hoffmann-féle ház )

Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat 
vászon, sch’ffon, festő, carton, barchet, 
női- és férfi szövetek, zeugok, stb. cikkek
ben a legolcsóbb szigorúan szabott árak 

mellett.

MELTZER EMIL
DROGÉRIA AZ ARANY KERESZTHEZ

MOHÁCS. Telefon 128.

^EZEREDY Kerékpár
AZ . ' 1 ELADÁSA

is IVÁN n
MECHANIKUS rPOVVPP
FEGYVERMÜVES * O J ’ 1

TT‘11 SZERELÉSVillany ™J eladása

JAVITAS 
ELADAS 
BARNITAS 
ÁGYAZÁS

YT ’ , f ELADÁSAvarrógép jótállás-

ÍRÓGÉP JAVÍTÁS

LŐPOR 
BENZIN 
GÉPOLAJ STB.

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.


