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Álomlátók.
A városi párt vezetősége 

a mohácsi állandó vashidért 
folytatott küzdelmünkért ál- 
mohátoknak tisztelt meg ben
nünket, illetve talán a velünk 
eszmei együttérzésben levő 
Keresztény Városi Pártot. 
Nehogy bárkinek is ebből 
további kellemetlensége vagy 
rossz napja legyen, ezennel 
tisztelettel kijelentjük, hogy 
ez a cim kizárólag minket 
illet s abban a törekvésben, 
amely annyi nehézség, annyi 
idő múlás után még mindig 
nem akar megnyugodni abba, 
hogy Mohács város gazdái 
továbbra is pocsékolják mun
kaerejüket s ezzel jövedel
müket, pénzüket, vagyonu
kat csak mi állunk, akik vál
laljuk inkább az álomlátó 
címét, de nem nyug.-zunk 
addig, mig erőnk van a mun
kához és lelkesedésünk a ki
tartáshoz.

Néhai Prakatur Tamás nem 
azt ígérte, hogy megcsinálja 
a hidat, de Ígérte, hogy 
akarja megcsinálni, tervei 
voltak rá, dolgozott érte, Aki 
ezért gáncsot dob rá, vagy 
pobott rá életében, nem sze
retheti a városát.

A balszerencse alatti kitar
tást eszméink, törekvéseink 
mellett talán tőle örököltük, 
talán a hivatásunk hozza ma
gával, a rögös, sok keserves 
küzdelemmel, gánccsal és 
meg nem értéssel teli hiva
tásunk, amelynek célja éb- 
rentartani a közügyek iránti 
szeretetet, fokozni a lelkese
dést, az akaratot a város jö
vőjéért való munkában és 
talán hivatásunk az álomlá
tás is , . .

De sok minden nem épült 
volna meg, ha álomlató saj
tómunkások nem lettek volna, 
akik álmaikat fanatikus hittel, 
meggyőző erővel vitték a 
köztudatba s addig hallatták 
a hangjukat — amely de 
sokszor volt a pusztába ki
áltó szó — mig fel nem fi
gyeltek rá, mig nem siettek

gyakorlati emberek az álom- 
látók mellé és megvalósítot
ták az álmokat.

Hol volna ma az emberi
ség, ha más téren is nem lettek 
volna álomlátók? Ki meri 
mondani, hogy nem nevették 
ki először azt aki a dróton 
akart beszélni, aki a levegő
nél nehezebb repülőgéppel 
akart repülni, sőt még tovább 
mentek már drót nélkül is 
akartak beszélni?

És ime bekövetkeztek! 
Megvalósultak az álmok s 
még ma is mi laikusok cso
dalattal. bámulattal vesszük 
kezünkbe ezeket az alkotá
sokat, vagy használjuk őket, 
mint a modern, uj világ cso
dáit, a megvalósított álmo
kat . . .

Mi tudunk őszinték is len
ni, mert nincsenek rejtett 
céljaink. Mi megvalljuk, hogy 
az állandó vashid ma csak 
álom, amely délibábként tű
nik fel mindenki előtt, aki 
itt ebben a jobb sorsra érde
mes városban küzd, dolgozik. 
Mi érezzük azt a vágyat, 
amit a Délibábot nem ismerő 
érez, amikor fut utána s 
éreztük már sokszor azt a 
szomorúságot, amelyet az 
érez, amikor a Délibab is
mét csak párának bizonyult 
De a puszta vándora is azért 
tovább megy s végre mégis 
eléri azt a falut, amelyet 
eléje rajzolt a puszta játszi 
kedve. És igy megyünk mi 
is. Hittel, bizakodással és 
minden gúnnyal szemben.

Miért ?
Mert hiszünk céljaink 

tisztaságában, bízunk fiata
los munkaerőnkben, látjuk, 
hogy a gárcscskodók eddig 
csak akadályozták, de nem 
segítették elő ennek a város
nak a fejlődését s tudjuk, 
hogy már itt az idő, amikor 
mi, a velünk együtt érző, 
szivünkkel együtt dobbanó 
szivek fiatalsága kell, hogy 
sorra kerüljön és adjon uj 
szint, jelöljön meg uj utakat

az uj, szebb jövő felé . . . !
Ma még álmaink, vágya

ink vannak, de holnap lehet, 
hogy valóságok lehetnek Az
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Mohács város polgármesterének jelentése az 
1929. évről.

A tú lzo tt vámvédelem és a mezőgazdaság. —  A város pol
gársága anyagi összeroppanás veszélye nélkül magasabb te
herviselésre már nem kötelezhető. —  A jelentés k ibővült a 

város egyes gazdasági tényezőinek ismertetésével.

M űit pénteken délután lapzárta 
után kézbesítették dr. M argitay  
Lajos polgármester jelentését, 
amely a város közigazgatásának 
és ügyvitelének 1929. évi esemé
nyeit ismerteti. A jelentés apró
lékos gonddal és teljes realitás
sal kitér a városi élet minden 
részletére, de az idén kitér ezen
kívül a város egyéb gazdasági 
tényezőinek ismertetésére is így 
közli a mohácsi pénzintézetek 
helyzetére vonatkozó kimutatást, 
továbbá, a hajók, a vasút áru és 
személyforgalmára vonaikozó 
adatait.

Nagyon érdekes a polgármes
ter jelentésének az a részé, ameiy 
az általános helyzettel foglalko
zik s amelyben kiemeli, hogy a 
mai súlyos válságnak egyik ki
emelkedő oka az, hogy mig

a búzaárak a békebeli 
áraknai alacsonyabb 
szinten mozognak, addig  
az ipa ri cikkek három 
szoros, sót négyszeres 
árakat értek el a tú lzott 
vámvédelem fo ly tán  <!gy 
— mondja a jelentés — 
nem is annyira a gabona 
és a mezőgazdasági ter
mények alacsony ára, ha
nem az iparcikkek tú l 
zottan magas árnivója 
az, amely a valóságot

előidézi.»
Az igen találó megállapitás 

után Mohács város speciális ne 
hézségeit említi meg a jelentés, 
amely a trianoni béke folytán 
állott elő s amely a súlyos gaz- - 
dasági viszonyok mellett nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy

az ipa r és kereskedelem 
súlyos helyzetbe került 
és csődök, kényszeregyez
ségek és iparjog Lemon
dások nagy száma ura lta

az elmúlt évet.
*ts viszonyok megváltoztatása 

azonban nem áll a város ható
ságának módjában* — mondja

elfáradt gáncsoskodók pedig 
lassan méltó’belyükre, — jól, 
vagy kevésbe jól megérde
melt nyugalomba kerülnek.. !
x x x x x x x x x x x x

a jelentés. «Országos jelenség 
ez s javulást csupán akkor tudunk 
majd elérni, ha az ország ezer 
helyzete ^megszűnik s úgy m int 
régebben gazdasági terményeink 
mindenkor biztos piacra találnak* 
(Ezt a részt a ért hoztuk külön 
idézőjel között, mert a nemrégen 
lefolyt községi választásoknál a 
Városi Párt ártatlan naivsággai 
a Keresztény Pártra akarta áthá
rítani . . )

A polgármesteri jelentés ezu
tán megemlékszik az év esemé
nyeiről, halálozásokról, a képvi
selőválasztásról, megjegyezve, 
hogy

M ih á lffy  Vilmosban az 
u j képviselőben a < város 
közönsége odaadó támo

gatóra ta lá lt.»
Ismerteti a város közigazg .tási 

átszervezését, a községi választá
sokat, az általános ügyviteli és 
személyi ügyeket. Ezek során 
meleg hangon emlékezik meg 
dr. Schmidt M iklós volt városi 
ügyészről, aki

<több m in t öt éves tiszt
sége a la tt fáradhatatlan  
szorgalommal, puritán  
önzetlenséggel és m in
denkor egyedül és k izá
rólag a város érdekeit 
tartva szem előtt, telje
sítette hivatását* (H á t 
miért kelleti akkor mást 
választani, ha hivatalos 
helyről igy emlékeznek 
meg róla ? Ez nem bosz- 
szu, gyűlölet? A szerk.)

A mai helyzetre igen jellemző 
az általános közigazgatásról szóló 
azon rész, hogy az 1929. évben 
99 iparigazolványt váltottak ki, 
de ezzel szemben 73 esetben 
jelentették be a megszűnést. A  
súlyos viszonyok igaz tükre ez 
a rész.

Az állami anyakönyvi hivatal 
munkájának és adatainak ismer
tetésénél megállapítja a jelentés, 
hogy ezek alapján 63 főnyi a
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természetes szaporodás.
A városi büntető bíróság, a 

községi bíróság, az államrendé
szet és közbiztonság, a tűzoltó
ság és vizrendészet működését 
ismerteti ezután a jelentés.

A közegészségügynél k itű 
nik, hogy hasi hagymáz 61 eset
ben volt, de csak 4 halálozással, 
utána következik számban a ron 
csoló toroklob 57 megbetege
déssel és három halálozással. 
Szomorú szám az utána követ
kező, hogy nyílt tuberkolózisban 
15 megbetegedés volt 6 halál 
esettel.

Nagyon jó volt állategészség
ügy helyzete, amelynek alig volt 
komolyabb jelensége.

A vásárok ismertetésénél k i
tűnik, hogy a legerősebb fo r
galmú vá.-árok az áprilisi, júniusi 
és a szeotemberi voltak, majd 
utána sorban a decemberi kö
vetkezik. A vásárokat általában 
jellemzi a nagy felhajtás az arány
lag kicsiny eladás, ami az év su 
lyos pénztelenségét mutatja.

A szociálpolitikai és népjóléti 
címnél a jelentés kiemeli, hogy 
a város nem volt sajnos abban 
a helyzetben hogy nagyobb vo
nalú szociálpolitikát gyakorolhas
son, inkább azon fáradoztak, 
hogy a középitkezéseknél a mo
hácsi munkásoknak minél na
gyobb munkaalkalmat biztosítsa
nak. Felemlíti a Stefánia érdem
dús munkálkodását, amely in 
tézmény évről-évre fejlődik.

A kulturális mozgalmak letár 
gyalása után az 1929. évi kö lt
ségvetést ismerteti a jelentés, a 
város köicsöneit, amely utóbbi 
az év végén 87.863 dollár és 
184.614 P, vagyis összesen 
685.433 P volt.

A város áital kezelt adók, ille
tékek és járulékok összesen 
1.008.833 P volt, amelyből 
902.641 P foiyt be a múlt év 
folyamán.

Ennél a címnél nagyon érdé 
kés és őszinte az a megállapítás, 
amely a terhek sokaságát és 
nagyságát bírálja. A jelentés szó- 
szerint a következőket mondja :

<>4z adózó polgárság 
teljesítőképességének ez a 
végsőkig való fokozása, 
másrészt pedig a hihe
tetlen mértéket ö ltő  gaz- | 
dasági válság egyképen 
bizonyítják, hogy elér- \ 
kéziünk addig a pontig, 
amelynél nagyobb telje
sítésre már sem az á l
lam, sem a város, sem 
egyéb közhatóság az 
anyagi összeroppanás ve 
szélye nélkül a polgár
ságot nem kötelezheti.*

Ez a súlyos kijelentés, ha nem 
is segit a polgárság terhein, mé
gis annyiban megnyugtató, hogy 
már minden fórumon belátják 
azt, mily nehéz helyzetben va
gyunk s hogy azt fokozni egyenlő 
lenne az összeroppanással.

A következő pontja a jelentés
nek a fogyasztási adók, amelyek 
.azonban élénk ellentétben álla
nak az előző kijelentésekkel. Ha 
enyhén mondjuk, akkor is azt 
mondhatjuk, hogy <szegények 
vagyunk, de jól élünk., mert bi
zony a nagy gond mellett M o 
hács város közönsége 634284 
liter bort, 1160 üveg pezsgőt, 
82.450 liter sört, 33.490 hlfok

szeszt és 1674 It. likőrt ivott meg, 
amit ha napiáron veszünk úgy 
8 —900.000 pengőbe kerül s 
majdnem eléri az összes adóink 
összegét. S bár nem vagyunk 
• száraz, hivek, de amerika alko
holtilalma az ilyen számokban 
ju t érhetővé, mert megmutatja, 
hogy az alkohol fogyasztás mily 
hatalmas összegeket von el a 
jövedelemből és súlyosbítja a 
nincstelenséget, a nyomort.

A körzeti forgalmiadóhivatal 
jelentéséből megtudjuk, hogy a 
városnak 239191 pengő volt a 
forgalmiadója. A körzeti hivatal 
összes forgalmiadója utáa a vá
ros részesedése 81.809 pengő 
volt.

Érdekes szám a város pénz
tárának forgalma, artely az el
múlt évben 30 490 tételt köny
velt el, vagyis naponta átlag 108 
tételt.

A polgármester jelentése kitér 
a város birtokmegosztására, 
amelyből kitűnik, hogy nálunk 
csak kisgazdák vannak, mert a 
birtokosok legnagyobb része 
1 —50 holdig van s azon felül 
már csak összesen 45 birto 
kos van.

Külön kimutatást hoz a jelen
tés a mohácsi pénzintézetekről.
A jelentés 1913 évtől kezdődően 
ismerteti az adatokat, amelyből 
érdekes szám, hogy a Mohácsi 

I Mezőgazdasági és Iparbank 
100.000 P részvénytőke mellett i 
1.163.000 pengős váltótárcát bo
nyolított le es 605.000 pengő 
betétet ért el. Figyelemreméltó , 
még a Délbaranyai Bank előre 
törése is, amely intézet 1927 
óta cca háromszorosára vitte 1 
fel kihelyezéseit.

Figyelemreméltók a közlekedésre 
vonatkozó adatok is, amelyzeből 
kiemeljük a hajó áruforgalom j 
emelkedését, amely az 1927. évi 
vei szemben a négyszeresére I 
ugrott.

Dr. M arg itay  Lajost és tiszti
karát a kitűnő és sok mindenre 
kiterjedő jelentésért dicséret és 
elismerés illeti.

<zr '/r> m  <jj> <zz> vn un jt> 'sn vn m  ar.

A város fe jlőd ése  az 
utóbbi években.

Laptársunk egy hetyke szólama 
adott aktualitást ennek a cikknek, 
amikor azt kérdezi, hogy mit 
csinált a Keresztény Városi Párt 
uralma alatt, hova költötték el a 
város jövedelmét? Ezért is, de 
egyébként is igen érdekes lesz 
visszapiliantani, hogy mi történt 
a várossá alakulása óta, fe jlőd
tünk-e tényleg, vagy igaz az, 
hogy ott vagyunk, ahol öt éve 
voltunk?

A polgármester mindenre k i
terjeszkedő jelentéseit vettük elő 
és a végén magunk is csodál
kozva láttuk, hogy mennyi m un
ka, mennyi fejlődés jelzi az utóbbi 
éveket. Nincs helyünk részletesen 
közölni ezeket, azért csak röviden 
és nagyobb vonásokban említjük 
meg ezeket a dolgokat.

Az 1924— 1925. évi jelentésben 
szerepel az uj városháza építése. 
Az uj vásártér céljaira földvásár
lás, a II. Lajos emlékmű terüle
tének megvétele, a városi bérház, 
a Korona-szálló, a püspöki kas 
tély helyrehozatala, uj révház az

átkelésnél. Ekkor készült a Ká
roly herceg utca útteste, a Jókai 
M ór utcát bazalt kockákkal épí
tették ki, az aszfaltot 300 négy
zetméteren javították, kavicsot 
terítettek le a Tisza István és 
Jókai M ór utcában. Úthengert 
vásárolt a város, 24 uj padot a 
sétányba, a temetőhöz vezető 
betonjárdát is ebben az évben 
építették. Ekkor történt a Jenyei 
gát tisztítása, mélyítése, a Bég 
patak medrének tisztítása, a sző 
lőhegyi szurdokok jókarba ho
zatala, a kandai és belső rihai 
utak javítása, a Kölked felé ve
zető u! helyrehozatala. Ö itő ző - 
lajtokat vásárolt a város, a villa
mosmű egy uj gőzkazánt kapott, 
ami lehetővé tette a takarékosabb 
áramtermelést s erre leszállították 
a villanyárakat. A kompokat ala
posabb javításnak vették alá s 
megvették a kis motorost, amely 
igen szépen bevált a gyakorlatban.

Az 1926 évi jelentésből szó- 
szer.'nt, de rövidítve idézzük az 
alábbiakat „a Kossuth Lajos u t
cai útszakasz kocka burkolattal 
való ellátását az államkincstár a 
város részéről megajánlott 690 
m illió  koronás hozzájárulás se
gélyével maga eszközölte. Az ó 
városháza Király utcai oldalát 
üzlethelyiségekké alakítottuk át. 
A tenyészbikák létszámát 12 re 
emelté* fel (eddig 6 volt.) A szi
getben 6 drb tenyészbikát he

1. Tisza és Rózsa utca összefutásánál . . .  211 m2
2 a szerb templomnál a Szerb utca végén . . 21 3 „
3 Barát és Vármegye utca v é g é n ......................  ÍO'O „
4. Barát és Tisza István utca keresztezésénél . j 2457 „
5. Szentháromság és Barát u. végén . . . .  246 „
6 Felső-Dunasor az aszfaltút végétől a Paunz házig 44L5 „
7. Felszabadulásu. a vasúti állomásig a Vármegye u.-ig 1387 7 „
8. Széchenyi téren lejáró ....................................  61 0 „
9. Jókai M ór és Apponyi utca keresztezése . . 4321 „

10. Mészáros u t c a ....................................................  794 „
11. Pécsi országúton á t j á r ó ..................................... 30 8 „

Kiskockakővel burkoltuk a 
Jókai M ór utcának az Apponyi 
utca és Szűk utca közötti részét 
2586 m2 terjedelemben.

Az 1926. évben létesített uj 
burkolatok a város belterületén 
21824 m2 1 tesznek ki. Ezenkívül 
a Magyar Asphalt r. t. 904 m2 
terjedelemben javította a kocsiút 
aszfaltját és házilag mintegy 100 
m2 terjedelemben magunk vé
geztünk javítást. Javítottuk a köl- 
kedi, a szőlőhegyi utat, a II. 
Lajos szoborhoz vivő utat. Na
gyobb útjavítást végeztünk a 
Kandóban és a Löghöz vezető 
utón 50 vagon kavicsot Nagy- 
baracskán keresztül a 10 tői a 
19 km.-ig, m ig a 75 vagon an
dezit fentartási kavicsot a D u
nán a 3 tói a 10 km.-ig szállítót 
tünk és terítettünk el. Uj vasbe
ton hidat építettünk a Gólya u t
cában, Szent János utcában és 
rendeztük a Barát, '-.Vármegye, 
Rózsa és Tisza István utcák kör
zeteinek vizlevezetését. A gyalog
járdák közül befejeztük a teme- : 
tőhöz vivő járda építését, uj 
betonjárdát építettünk a Barát 
utcától a járásbíróságig és tég 
Iával burkoltuk a temető kápolna 
hozzájáró útját. Uj közkutakat 
furatunk, a vágóhidnál, a ref. 
óvoda előtt, a belvárosi iskola 
előtt és a Rókus téren. Az előző 
években megkezdett utcai fásítást 
az elmúlt évben is folytattuk. 
Ezer drb utmenti facsemetét ho
zattunk, amelyeket egyes utcák-

| lyeztek ki. Svájcból 3 bikát vá
sároltunk. A kastélyépület fazsin
dely tetejét 800 m- területen, a 
városi téglagyárból nyert uj c’se. 
répfedéssel láttuk el.

Kaviss terítéssel láttuk el az 
egész Külső és Baross utcát, 
mtntegy 200 m3 kaviccsal. Ha’, 
solóan a Vörösmarty utcát, Szt. 
János utcát, Tisza István utcát 
és az utóbbit bazalt kaviccsal 

' terítettük le és gőzhengerrel tg. 
möritettük. Teljesen átépítettük 
a Tisza István utcánk a Barát 
u'cától a Dunáig terjedő részét 
1300 m ! terjedelemben; a Barát 
utcának a Vármagye utcától a 
Tisza István utcai terjedő részét 
450 m2 terjedelemben és a Rózsa 
utcát 320 fm, 1500 m2, ötszesen 

' 3250 m3 terjedelemben. Uj alap- 
zatos makadám b arkó atot létesi- 

I tettünk a Gólya utcában, hol a 
j régi terméskő burkolatot felszed- 
i tűk 994 n2, a Rókus utcában

1399 5 m2, a Perényi utcában 
i 7824 m-’ és a Jenő herceg utca 

folytatásáb m 693 m2, tehát az uj 
' létesített alapzatos makadám utak 
> összes területe 38689 m2. Uj 

terméskő burkolattal láttuk el a 
j Mező utcát 364 m2, a Rókus 
| utcai utkeresztezéseket 224 m2 

és végül a Bocskay utcát 8067 
m2 összesen 1394 7 m2 terjede
lemben. U j andezit és trachit fej
kő burkolattal láttuk el a követ
kező utcákat és u tjá róka t:

Összesen: 29521 m2

bán és tereken elültettünk. A 
közvágóhíd és jéggyár épület
helyiségeit tető alá hoztuk. A 
város támogatásával megépült a 
homorudi iskola, a kandai pedig 
tető alatt van. A cselepatak mel
letti II. Lajos emlékművet a 400 
éves jubileumra való tekintettel 
alapos tatarozás alá vettük, kör
nyékét vasráccsal díszfával, cser
jével és örökzölddel láttuk el. A 
villamosműnél 20 drb uj rácsos 
tartót szereztünk be, a közvilá
gítást javítottuk a főútvonalokon 
újonnan felszerelt átfeszite t égők
kel. A gőzkompüzemnél a II. 
Lajos csavargőzöst a Schlík 
N icholson hajógyárban 150 mil
lió  koronáért alaposan átjavitot- 
tűk, a D. G T. óbudai hajó
gyárból 76 lóerős benzines uj 
motoros hajót szereztünk be. 
Az átkelési d ija ka t pedig Leszál
líto ttuk . (15—40’ .'0-os leszállítás 
volt. Aszerk.) A házszámozást az 
egész város belterületén befe
jeztük.

1927. évről a következőket 
jelenti a polgármester: „az óvá
rosházában a Szentháromság ut
cában a bejárattól délre 6 uj 
üzlethelyiséget nyitottunk. Tata
rozások, javítások stb. Az 1927. 
év legnagyobb szabású utcabur
kolását a Szentháromság, Király 
utca, H orthy M iklós ut és a 
Felső-Dunasorban végeztük. Itt 
az egész régi aszfaltburkolatot 
— kevés kivétellel —  felbontot
tuk és helyette topekával búr-
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kokuk 11240 m--nyi tejedelem- 
ben míg a fel nem bontott ré
szen 127 m2-t öntöttünk át. 
Nyers>,ockabui kolattal láttuk el a 
Felszabadulás utjának egy részét 
510 m2 területtel. Terméskőbur 
kolattal láttuk el a Színház utcát 
750, Szűk utcát 415, a Kölcsey 
utcát 673 és Zrínyi utcai átjárót 
228 és a Halász utcát 882 m2 
terjedelemben. Atépitetütk a To 
móri utca makadám burkolatát 
és igyekeztünk a város déli ré
szén fekvő kövezetlen, teljesen 
elhanyagolt utcákat is rendezni. 
A Vágóhíd, Munkás, Drágffy, 
Zrínyi és Rét utcákba 400 m2 
téglatörmeléket fuvaroztunk és 
terítettünk széjjel. Egyúttal a viz- 
ievezetést is több helyen rendez
tük. Ezekkel a fentemlitett műn 
kálatokkal 21.717 m2 úttestet 
hoztunk rendbe. A Mohács-nagy- 
baracskai műútra és az u. n. kis 
köves útra, valamint a Kanda 
felé vezető műútra 100 vagon 
kavicsot szállítottunk és teritet 
tünk el.

A városháza körül aszfalt jár
dát építettünk 380 m2 terjedelem
ben. Téglajárdát készítettünk a 
Rókus utcában 300 m3 nagy
ságban. Betonjárdát kapott a 
Perényi utca 454 m2, az Apponyi 
utca 400 m2 nagyságban, A Pe
rényi utcában ezzel kapcsolato
san megépítettük a csatorna 
támfalát is.“

1928. évi jelentésből a követ
kezőket emeljük k i : „28 000 pen
gős áll. rendőrségi hozzájárulás; 
2000 pengő a polgári iskola do 
logi kiadásaira. Befejezést nyert 
a városi felmérés. Uj vásártér, uj 
cédula és mérlegház, uj perzselő 
helyiség a vágóhídon, hídmérleg 
beszerzés. Folytatólagosan ande
zit burkolattal láttuk el a Felsza
badulás útját 1168 m2 terjede
lemben. Makadám burkolattal 
láttuk el a Városház utcát 375 
m2 terjedelemben. Az uj utcát a 
Király úti aszfalttal 137 m2 terü
letű andezit fejkővel kötöttük 
össze. A Széchenyi tér a város
háza előtt ideiglenesen termés
kőburkolatot kapott betonfolyó
kával.

Vörösmarty utcában 501 m-' 
terjedelemben betonoszlopra asz
falt kocsiutat létesítettünk. A 
Bárát utcát, a Kossuth Lajos u t
cától a Szegényházig uj fedanyag- 
gal láttuk el és gőzhengereztük. 
Hasonlóképen a Kossuth L. u. 
átkelési szakaszt a temető kápol
nától az eszéki vámig. Kavics 
fedéssel láttuk el, a Tisza I. u t
cát, a Szt. János, Vörösmarty 
utcát, a Jókai és Baross utcát. 
1928 bán 4276 m2 terjedelemben 
készült.

Ebből az aszfaltburkolatot 501 
m2, fejkőburkolatot 1305 m2 ter
méskőburkolatot 2095 m2 ma- 
kadámburkolatot 375 m2. Jár-

dát kaptak: Zrínyi u. 237 m- 
tégla, 37 9 m2 terméskő, Árpád 
u. 240 m2 tégla, 42 0 m2 termés
kő, Rókus u. 225 m2 tégla, 14 0 
m2 terméskő, Óvoda u. 123 m2 
tégla. Kígyó u. 40 50 m ‘ terméskő 
Kiépítettük a Széchenyi téri át
járót 4 m. szélességben. Vörös 
marty utcában a járdát betonból. 
Járda készült összesen 801 m2 
területen betonból, 826 m terű 
létén téglából, 135 m2 területen 
terméskőből. Széchenyi téren 
folytatódott a feltöltés, u. i. víz
levezető árok épült."

És mit csinált a Városi Párt 
eddig? Kortesszolgálatok jutal
mazására uj ügyészt választott 
és ezzel 5000 P kárt okozott, 
amelyet úgy térítenek meg a 
városnak, hogy az uj ügyész 
takarékba rakja . . .  U j végrehaj
tót választottak, amit a vármegye 
megsemmisített. És? . . .  Pont. 
N incs tovább!

Halmi Jenő színtársulata jelen
leg Esztergomban az ottani la 
pok szerint nagy sikerekkel mű
ködik és mint értesülünk e hó 
29-én kezdi meg itteni idényét. 
Angyal Dezső színházi titkár a 
jövő hét elején városunkba ér
kezik, m ikor is a folytatólagos 
bérletgyüjtést megkezdi. A Szin- 
pártoló Egyesület választmányá
nak határozata érteimében a szel
vényekből naponta legfeljebb 
tömbönként 2 szelvény váltható 
be és igy ajánlatos lenne több 
tagú családnál ezen kedvezmé
nyes szelvényekből többet igény
be venni, miután a pénztári árak 
jóval magasabbak a szelvény 
árainál.

A napokban alkalmunk volt 
] „Esztergom és Vidéke" c. heti 

lapot elolvasni, mely Halmi ott 
időző társulatáról a legnagyobb 
megelégedés hangján ir. Hang
súlyozzák, hogy a társulat tagjai 

i egytől-egyik a legjobbak s ki- 
I emelik, hogy a Budapestre járó 

közönség is megtekintheti az 
előadásokat s feltétlenül meg lesz 

j azokkal elégedve. Ezek kritikák 
’ után bizalommal várhatják a tár- 
i sulat bemutatkozását s reméljük, 

hogy a közönség a maga részé- 
! ről a kitűnőnek Ígérkező társa

ságot viszont szinházbajárással
támogatja.

A Szinpártoló Egyesület fel
kéri tagjait, hogy akik eddig 
szelvényeikért járó összeggel 

í hátralékban vannak, azt lehetőleg 
■ az idény megkezdéséig kiváltani 
' szíveskedjenek, hogy a szelvény

tömbök kiadása akadályba ne 
ütközzön.

Az Egyesü'et ezúton is felkéri 
azokat, kiknek kiadó bútorozott 
szobájuk van, (esetleg konyha 
használattal) azok azt a lap kiadó 
hivatalában jelentsék be.

— Elm arad M ihálffy mohácsi 
ú tja . M ih á lffy  Vilmos államtitkár, 
országgyűlési képviselőnk azt 
tervezte, hogy vasárnap ismét 
Mohácsra, i letve a még hátralevő 
községekbe érkezik. Szerdán 
Schmidt Lajoshoz intézett távirat
ban jelzi, hogy Budapesten igen 
fontos tárgyalások vannak a vasút 
és más ügyekben s ezért a ter
vezet útját folyó hó 24 éré ha
lasztja el. Eszerint Mihálffy fo'yó 
hó 24-én érkezik és ezen napon 
Mohácson tart panasznapot, 25- 
én pedig Somberek, Cseledoboka, 
Rácgörcsöny, Lánycsók és Kis- 
nyárád községeket látogatja meg 
és tart panasznapot.

— D okto rrá  avatás. A pécsi 
Erzsébet tudományegyetem aulá
jában jogtudományi doktorrá 
avatták Német Lászlót, Német 
Károly járási főszolgabíró f iit .

— Cim adományozás. A 
„Magyarság1- írja, hogy a kor
ín nyzó a belügyminiszter elő
terjesztésére Liedemann Hugó ny. 
rendőrtanácsosnak a rendőrfőta- 
rácsos: címet adományozta.

— Szent mise Erős József- 
néért. A Szociális Misszió Tár
sulat néhai E rő i Józsefné lelki- 
üdvéért szent misét mondat, amely 
f hő 12 én reggel fél 8 órakor 
lesz a belvárosi r. kát. plébánia- 
templomban. Kérik a tagokat 
hogy azon minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg.

— A Crédó taggyűlés. A 
mohácsi Crédó egyesület f. hó 
11 én, vasárnap tarja szokásos 
taggyűlését a kát. Legényegylet 
nagytermében. A taggyűlés után 
választmányi ülés lesz. Ezu'on is 
szeretettel kéri a tagok minnél 
nagyobb számban való megjele
nését az Elnökség,

— E lhatározták a IV . ovoda 
fe lá llításá t. Az ovodabizottság 
szombaton délután tartott ülést a 
városházán, amely elhatározta a 
már régóta aktuális negyedik 
ovoda felállítását. A negyedik 
ovoda eddig azért nem lett felál
lítva, mert arra vártak, hogy a 
központi elemi iskola felállításá
val erre a célra megkapják a kül
városi elemi iskolát. Most úgy 
határoztak, sogy a vámőrség ál
tal kiürítendő helyiséget felül
vizsgáltatják egészségi szempont
ból s ha azok megfelelőek ott 
felállítják az. ovodát.______

A polgári iskolások 
előadása a kirándulási 

alap javára.
Polgári iskolánk kis növendékei 

agilis tanáraik vezetésével évről- 
évre szoktak pár napos kirándu
lást tenni, hogy a csonka haza 
nevezeteségeit megismerjék Ez a 
kirándulás azonban pénzbe kerül 
s azon a különben jó magavise- 
letü és előmenetelő, egyébként 
szegénysorsu tanulók nem igen 
vehetnének részt. Hogy ezt a 
szegényebb diákoknak is lehetővé 
tegyék, rendezték meg az elmúlt 
szombaton és vasárnap kedves, 
szép előadásukat. Igaz, hogy a 
iskola tornatermében még sokan 
elfértek volna, az előadás erkölcsi 
sikere azonban annál nagyobb 
volt s még igy is elég tekintélyes 
összeggel gyarapodott a kirándu
lási alap.

A műsort Freund Éva mono
lógja nyitotta meg. amelyet vitéz 
Ha/danné Patonay Vilma tanár
nő irt. Ügyes, szellemes kis drb 
és a kis Freund Éva is kitett 
magáért. Utána Varga Ili IV, o. 
tanuló adett elő nagy rátermett
séggel ugyancsak egy vig mono
lógot. Mindketten sok tapsot 
kaptak.

Nagyon kedves és sikerült volt 
a “ Főzőcske" című színjáték elő
adása, amelyben Schmidt Márta, 
Schwarz Vera, Bárácz Katalin, 
Kov tcsics Ágnes, Nemes Mária 
arattak zajos sikert. Bájosak vol
tak a csupa fehérbe öltözött kis 
kukták.

Puppi Magda táncszáma szintén 
nagy tetszést aratott. A. kisérő 
zenét Kecskés Lajos tanár látta el 
teljes precizitással, a klasszikus 
táncost pedig Németh Gizella 
tanárnő tanította be. Czafik Teréz 
ügyes szavalata nagy hatást 
keltett.

A műsor utolsó száma a „Légy 
igazságos" cimü kis színdarab 
volt, amelyet a fiuk adtak elő 
sok-sok kacajt fakasztva. Ruppert 
Ferenc, Varga Sándor, Máté Já
nos, Papp József, Szkladányi Vil- 
mos, Nagy Imre, Tühr Miklós, 
Szi'czer Gáza mind-mind ügye
sen mozogtak és feladatukat ’  k i
fogástalanul látták el.

Feltűnést keltett a kis I. osz
tályos Balázs János kellemes 
szóló éneke.

Kivánjuk, hogy úgy a kis diá
kok, mint tanáraik fáradozásának 
egy kellemes kirándulás legyen a 
méltó jutalma.

— Előléptetés. A közoktatás- 
ügyi miniszter Rhosóczy Elek 
mohácsi szigeti tanítót a V II. fi- 
zetési osztály 3 fokozatába lép
tette elő.

T l r f i r  A n  I C  A  P  a telepekkel való örökös bajlódást es szeretne
U  C j y - G  V z l l  l ö  L Í I l L c X  I l l e t i  egy hálózati készüléket, mely minden gondtól
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— F lórián napja. Mint lapunk 
múlt számában már megírtuk szt. 
Flórián napja alkalmából a tűzol
tóság barátai és pártfogói részére 
ebédet adott, amelyen a város 
társadalmának sok vezető tagja 
volt jelen. Az első felköszöntőt 
Schmidt Lajos elnök mondotta, 
aki kifejtette tűzoltóink nemes 
munkálkodását s a pa
rancsnokságra és a legénységre 
ürítette poharát. Lipokatics János 
főjegyző, polgármester hely ettes a 
távollevő dr. M arg itav  helyett 
üdvözölte a tűzoltóságot, kiemelve 
annak mintaszerű munkálkodását. 
Dr. Dakits  Mihály esperes be
szélt még a tűzoltói intézmény 
hivatásáról. Schmidt Lajos még 
üdvözölte az első Ízben ezen a 
a napon megjelent Iánycs ki tűz
oltóságot, majd Szencsár Péter 
köszöntötte fel a tűzoltókat. 
A jelenlevők mindenki áltál aláirt 
üdvözlő levelet küldtek a tanfo 
lyamon levő Bánovits József 
főparancsnoknak. Bánovits Sán
dor parancsnok helyettes ötletes 
felszólalására a jelenlevők a fel
állítandó szt. Flórián szoborra 
adakoztak. A vendégek jókedv
ben sokáig maradtak együtt.

—  Magyar „K önyv-nap" Mo
hácson. A magyar városok or
szágos '.kongresszusának kezde
ményezésére alakult helyi bízott- 
f. é. május hó 3 án a városhá
zán tartott ülésében elhatározta, 
hogy a múlt évihez hasonlóan az 
idén május hó 18 án délután 5 
órai kezdettel a városháza köz
gyűlési termében magyar „Köny v
napot" rendez, melyen ünnepi 
szónoknak sikerült megnyerni dr. 
Kápolnai Zsigmond esperes plé
bánost, aki maga is iroember és 
évek hosszú során át volt a pé
csi püspöki tanítóképző intézet 
irodalomtörténet tanára. A terv
szerint ez alkalommal a mohácsi 
köny vkereskedők ugyanitt a ma
gyar irodalom termékeiből kiállí
tást rendeznek. A könyvnapnak 
egyéb ügyesen összeállított mű 
sora is lesz, amelyet a jövő sza
munkban részletesen közlünk. Be
lépődíj nincs. A könyvnap célja 
a magyar irodalom és a magyar 
könyv propagálása, miért is a ha
zafias közönség szives érdeklődé
sét kéri a rendezőség. Ezen a na
pon aki csak teheti legalább egy 
magyar könyvet vásároljon, hogy 
ezzel is támogassa a boldogabb 
jövőért és Nagymagyarországért 
küzdő magyar irodalmat.

— A mohácsi fü rdő  egye
sü le t közgyűlésé. Az elmúlt va
sárnap tartotta a Mohácsi Duna- 
fürdő egyesület évi rendes köz
gyűlését Pakusz János alelnük 
vezetése alatt. A közgyűlés a tel
jes érdektelenség jegyében folyt 
le, a tagok csak igen kevesen je
lentek meg. Az egyesület zárszá
madását és költségvetését Kram- 
mer Sándor pénztáros ismertette. 
Dr. Vas Jenő igen életre való 
eszmét vetett fel. Azt indítvá
nyozta, hogy a fürdőt vashor
dókra építsék s akkor évről évre 
megtakarítják a felállitási és az 
elbontási dijat, amely évenkint kb. 
1700 pengővel terheli az egyesü
letet beszámítva a kölcsön dijat is. 
Ez esetben a fürdőt nem kellene 
többé szétszedni, télen csupán a 
telelő helyre kellene vontatni. A 
költségek az első tévben nagydo
bodnak tehat ez évben a részvény
esek hozzájárulása részvényen-
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kint 8 pengő lesz, amely összeg 
évről évre csökkenni fog. A ma
gunk részéről szintén örömmel 
üdvözöljük dr Vas Jenő indítvá
nyát, mert ideje, hogy városunk
nak egy rendes és olcsó fürdője 
legyen és a már rendszeressé 
vált évi utánfizetés megszűnjön.

Ünnepélyes keretek között 
osztják ki a Hősök Napján 

a Háborús Emlékérmet.
— Az adományozottak névsora. — 
Azok is kérhetik, akik a szerb 
megszállás alatt internálva és bör

tönben voltak. —

Kormányzó ur Őfőméltósága 
rendelkezésére az ország összes 
városaiban ünnepélyes keretek 
között osztják ki a Háborús Em 
lékérmet azoknak, akik azt kérel
mezték. Mohács városában az első 
kiosztás a hősök napján lesz. 
Ennek programmján most dolgoz
nak és ha eddigi kérelmezők kér
vényei elintézést nyernek, úgy a 
polgármester fogja a Kormányzó 
megbízásából az érmeket a kitün
tetettek mellére tűzni, a Széchenyi 
téren.

A napokban érkezett meg az 
első névsor azokról, akiknek a 
Kormányzó a kitüntetéseket ado
mányozta, Ezek a következők:

Ambrus Imre rendőrtörzsőrmes
ter, A p á ti János rendőrtörzsőr
mester, dr. Bartók  Lajos városi 
aljegyző, Bukszár János rendőr
törzsőrmester, B áná ti István ren
dőrtörzsőrmester, Benczenleitner 
Péter bankszolga, Cseresnyés 
György rendőrtörzsőrmester, D ö
mötör János rendőrtözsőrmester, 
Fodor Sándor rendőtörzsőrmester. 
Golubics Vince rendőr, G yőri 
Sándor rendőrtözsőrmester, Gom
bos Andor főművezető, Horváth  
István fogtechnikus, Herger János 
műszövő, Hubay József szikviz- 
gyáros, K irá ly  József napszámos, 
Kemény Gábor v. műszaki tiszt, 
Kiss  Aurél városi tisztviselő, Kré- 
mer Lőrinc kereskedő, Krámer 
Jenő gyáros, Krám er Manó ke
reskedő, Leovics Péter korsós
mester, Miholek József nőiszabó, 
Menczinger József kovács, vitéz 
M arosujváry  Oszkár, M iklós  
József rendőrtörzsőrmester, M á r
ton János sütőmester, Rigó  
László rendőrlörzsőrmester, S to llá r 
Ferenc asztalos, S trah l Mátyás 
rendőrlörzsőrmester, Sperl János 
építőmester, Székely Balázs pénz
ügyi segédtiszt. Szulimán J nos 
rendőrtörzsőrmester, Topf Ferenc 
tűzoltó, Vorisek Lajos kereskedő, 
Vincze János rendőrtörzsőrmester, 
Zsuzsits András dohányárus.

Ezek az érmek váltságdíját v. 
Horváth  Kázmér dr. városi al
jegyzőnél a vitézek járási had
nagyánál mielőbb fizessék le, hogy 
a kitüntetés átadásának akadálya 
ne lehessen.

Többek érdeklődésére közöljük, 
hogy az emlékéremre mindazok 
reflektálhatnak, akik a szerb meg
szállás alatt hazafias magatartást 
tanúsítottak s mint ilyenek bántal
mazást (internálást, börtönt stb) 
szenvedtek.

Az emlékérmek adományozá
sára vonatkozólag felvilágosításo
kat vitéz H orváth  Kázmér dr. 
vitézi hadnagy mindenkinek ad.
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A kérvényt is mindenkinek szi- | 
vesen elkészíti.

Az eddigi hírek szerint, már is , 
Baranyában körülbelül 600-an 
kapták meg az emlékérmet, A I 
mohácsi kérvényezők száma ed
dig 90-n

A hadiérmet kaphatják:
1. akik a háborúban vagy a 

hadrakelt seregnél, illetve a mö
göttes országrészben katonai szol
gálatot teljesítettek,

2. a hadiözvegyek és hadiárvák,
3. akik a szerb megszállás 

alatt hazafiságuknak kitüntető 
jelét adták és ezért bántalmazást, 
meghurcoltatást szenvedtek, vagy 
nagy szolgálatokat tettek a haza
fias ügy érdekében.

— Budapesten legolcsóbb szo
bák és legjobb ellátás a vidéki 
tisztviselők, gazdálkodók, kereske
dők stb számára. Napi 4 P-től 
6 P-ig. (Lakás, reggeli, ebéd, va
csora s tb ) havonta 100 P-től 
180 P-ig. Átutazó szobák. Aján
latos érkezést levelezőlapon be
jelenteni. Tisztviselőotthon. Pod- 
maniczky ucca 41. Teréz-körut és 
Nyugatinál. Te l.: Aut. 131—87. 
„Ferenc József” keserűviz gyógy
szertárakban, drogériákban és 
fűszerüzletekben kapható.

— Mohácsi k iá ll í tó k  az Á ru 
m in tavásá ron . A május hó 4-én 
megnyílt jubiláris árumintavásáron 
Mohácsról Í6mét résztvett Krámer 
Antal Fiai cég jégszekrényeivel s 
mint értesülünk gyártmányaik 
után állandó érdeklődés mutatko- 
kozott. Ugyancsak résztvett az 
idén először a mohácsi Junó 
szappangyár is. A mohácsi ke
reskedők és iparosok az idén is 
sokan tekintették meg a nagy
szabású árumintavásárt.

— 639 pengő Credo zász
ló ra - A Credo zászlóra indított 
gyűjtés befejezést nyert s ösz- 
szesen 639 pengő gyűlt össze. 
A gyűjtést az agilitásáról ismert 
M árton  János és Petricsevics 
Lajos végezték dicséretre méltó 
buzgalommal. Az adakozó tagok 
névsorát hely szűke miatt csak 
jövő számunkban közölhetjük.

A s p ir in - c s o m a g o lá s á n
látható az a jel, amely a 
valódiságért és jóságért 
szavatol.—Kérjen mindig

Asp ír in-tablettákat
az eredeti BAYER- 
kereszttel ellátott csoma
golásban.
Csak gyógyszertárban kaphatók.
Aipirin felütm-jlhatatlan.

— Arany nyaklánc elveszett, 
a becsületes megtalálót kéretik 
adja át kiadóhivatalunkban.

— Megszépült az Ip a rosko r 
ke rthe ly isége . Mohács város 
legszebb kerthelyisége minden 
esetre a mohácsi Iparosok Olva- 
vasókörében van. A hatalmas 
dús lombozatu fák kellemes ár
nyékot, nagyszerű ózondus leve
gőt nyújtanak az alatt ülőknek s
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eddig is a közönség szívesen ke
reste fel a nyári időben. A veze
tőség most a kerthelyiség elejére 
magyaros stilusu kaput csinálta
tott, a villanyvezetéket újra sze
reltette, az oszlopokat és az asz
talokat átfestette, hogy még ked
vesebbé tegye ezt a helyet. Az 
ifjúságnak viszont azzal kedves
kedett, hogy a kert egyik részére 
közel az asztalokhoz cement alap- 
zatu tánchelyet készíttetett s 
terve szerint többször vasárna- 
ponkint tánc lesz. A figyelmes 

| gondosságért elismerés illeti 
Bognár Antal elnököt és agilis 

! tisztikarát, akik a Kört olyan 
gonddal szépitgették mintha sa
ját otthonuk lenne. Az így meg- 

[ szépített kertet csütörtökön dél
után mutatták be a sajtó képvi
selőinek, ímajd barátságos uzsonna 
vöt a tisztikar és a sajtó mun 
kásái részére.

—  A gy- és szivelmeszese- 
désben szenvedő egyéneknek 
a természetes „Ferenc József” 
keserűviz megbecsülhetetlen szol
gálatot tesz azáltal, hogy a bél
tartalmat kíméletesen távolítja el. 
Tudományos tapasztalatok két
ségtelenné tették, hogy a Ferenc 
József viz számos féloldali hű- 
désben fekvő betegnél is meg
tette a kellő hatást s Így nagy 
megkönnyebbülést okoz A Fe
renc József keserűviz gyógy
szertárakban, drogériákban és fű
szerüzletekben kapható.

—  N yári m enetrend. A Mo
hács—pécsi vasúton május
15 tői u j menetrend lép életbe. 
Mohácsról Pécsre indul reggel 
5°° és 723 órakor, délután 135S, 
1633 és 2013 órakor. Villányra 
érkezik reggel 547 és 8W órakor, 
délután 1442, 1729 és 21 órakor. 
Pécsre érkezik reggel 730 és 930 
órakor, délután 1548, 1903 és
2230 órakor. Pécsről Mohácsra in
dul reggel 503 és 803 órakor, dél- 

' után 1430, 1748 és 1935 órakor. 
Mohácsra érkezik reggel 70S és 
1019 órakor, délután 1632, 194S
és 2211 órakor.

— Zongora  hangolás miatt 
még pár napig Mohácson tartóz
kodom. Előjegyzéseket elfogad 
Fridribh nyomda vagy lakáso
mon Kazinczi-utca 7. Bingold 
Kálmán.

— M egnyílt a Szepessy park
ban a „Fülemüléhez" címzett 
vendéglő, a legkelemesebb ki
rándulóhely. Vasár- és ünnepna
pokon térzene.

— M enetrend változás az 
autóbuszokná l. Május 15-től a 
bátaszéki járat reggel 4'40 helyett 
4’35, déli l l -50 helyett 11‘40-kor 
indul. A pécsváradi járat reggel 
6'30 helyett 5'45 kor indul. Csat
lakozik ott Pécsre induló vonathoz.

—  T a lá lt tá rg y a k - Találtak 
egy pár bőrkeztyüt, két rózsafű
zért. igazolt tulajdonos átveheti a 
rendőrkapilányságon.

—  K ö n y v b a rá to k ! A közelgő 
Magyar Könyvhét alatt minden 
jóérzésü magyar ember az el
múlt év legjobb magyar könyvét: 
Kogutowicz K á ro ly : Dunántúl és 
kisalföld írásban és képben cimü 
művét vegye meg.

— Szenvedő nőkné l a termé
szetes „Ferenc József" keserű
viz könnyű, erőlködés nélkül va
ló bélműködést idéz elő és ezál
tal sok esetben rendkívül jótékony 
hatással van a beteg szervekre.
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— Még valam  . Lapunk más 
helyén cikket közlünk mindazon 
alkotásokról, amelyek a Keresz
tény Városi Párt többségi ideje 
alatt készültek. Ezek mind a vá
ros pénzén épültek s azért itt kü
lön még szükségesnek tartjuk rá- 
mutatni arra, hogy ez idő alatt 
épült a vámőrségi laktanya, meg
kezdték a teii gazdasági iskola
építését, a vármegye a szigeten 
gyümölcsöst létesített s már meg
kezdték azt a nagyszabású gyü
mölcs tpolasi akciót, amely hivatva 
van a gyümölcsössel rendelkező 
gazdiknak több jövedelmet juttatni 
gyümölcs után, okszerűbb keze
léssel. Ezek természetesen nem a 
varos pénzén történtek s csak 
annyiban van része ebben Ke
resztény Városi Partnak, hogy 
működésé bizalmat keltett a fel
jebb hatóságokban és siettek a 
varos közönsége segisegére vár 
megyei és állami intézmények 
létesítésével.

Uj könyv  Mohácsról. Vi
téz Horváth Kázmér dr. városi 
aljegyző, aki már eddig is több 
munkát irt Mohácsról, ismét egy 
korszak rajzaval ajándékozza meg 
varosunkat, .Mohács II. József 
korában" cim alatt 10 ev törté
netet írja meg a város életében, 
azt könyv alakban kiadja. A mű 
legrövidebb idő alatt megjelenik, 
megjelenésekor reá visszatérünk. 
Mivel csupán annyi példányban 
jelenik meg, ahany előjegyzés 
íesz reá, mindenki, akit a varos 
múltja érdekel, okosan teszi, ha 
előjegyezteti magat. Ára 2 pengő. 
Elöjegyeztetni lehet vitéz Horváth  
Kazmér dr. városi aljegyzőnél.

— H elyreigazítás. Lapunk 
műit vasárnapi számában sajná
latos sajtóhiba csúszott be, amelyet 
ezennel helyrehozunk. Ugyanis 
mi azt irtuk, hogy az állítólag 
takarékba tett ügyészi pótillet
mény eddig még „az egyik bank
ban nincs." A szövegből az „az“  
maradt ki, ami sajnálatos félre
értésre adhat alkalmat. Mindig 
csak az igazat keressük és írjuk, 
nincs szükségünk általunk nem 
tudott, nem ismert, valónak meg 
nem állapított tények leközlésére 
s ezért —  bár erre senki által 
fel nem kérettünk —  a magunk 
részéről sietünk ezt a hibát helyre
igazítani, nehogy félreértésre ad
hasson alkalmat.

— Nem d ö n tö tt még az igaz
ságügyi tanács Baloghné ügyé
hen. Mint megírtuk az országos 
bírósági vegyész megállapította, 
hogy ifjú Balogh János exhumált 
holttestmaradványaiban :) arzén 
volt. Ezt a véleményt az ügyész
ség felterjesztette az országos 
•gazságügyi orvosi tanácshoz an
nak megállapítása végett, hogy a 
talált mennyiség okozhatta-e a 
halait. Azóta ebben az ügyben 
nem történt további intézkedés, 
mert az orvosi tanács még nem 
döntött. Balogné egyébként néha 
zavartan viselkedett a fogházban, 
amiért megfigyelték, de megálla
pították, hogy elmebajban nem 
szenved

— Nyolc és fél m illió Pécs 
város adósága. Pécs város zár
számadásában eddigi összes adó
sága 8 és fél millió pengővel sze- 
repel a  város vagyona 56 miliió 
Pengő.

— A szikvizayártás vasár
napi engedélyezése. A keres
kedelmi miniszter megengedte,

hogy május hó 4 tői szeptember 
14 ig terjedő idő alatt a szikviz- 
gyárosvk vasárnap is gyárthassák 
a szódavizet és házhoz hordhas
sák

—  Fe lakasztotta  magát. 
Még a multehó 26-án történt, 
hogy Hauck Tamás 52 éves 
máriakíméndt napszámos össze
veszett a családjavai és eltávo
zott. Hauck azóta nem tért vissza. 
A múlt heten aztán megtalálták 
az erdőben egy fára felakasztotta 
magat.

— A nyakönyv i bejegyzések 
szerin t 1930. évi május hó 3 tói 
1930. május hó 19 ig. Születések: 
B il i István, Jikus Julianna, 
Gyafcsa Ju'iama és Erzsébet iker. 
M ika i István József, Alföldi Ilona. 
Házasságkötések : C s íp j Ferenc 
és Kulutacz Mária, Fehér Mihály 
és Kovácsics Marii, K ész Sándor 
és Schneidler Mária. Halálozá
sok : Berdar György 20 napos, 
Major István 3 hónapos, Vcrban 
János 14 napos, Pejakity Ferenc 
30 éves. Balatinácz Márton 33 
eves (holtnak nyilv.), Gyafcsa 
Julianna 2 napos, Korpusz Te
réz 9 éves, Gyafcsa Erzsébet 2 
napos

SPÖÍ?R
Bácsalmási S. C. — Mohácsi T. E. 

5 : 1 (3 : 1)
Bajnoki. Bíró: Büchler.

Bajnoki mérkőzését az MTE 
vasárnap Bácsalmáson játszotta. 
Kezdés után az MTE lendül tá
madásba és nagyon szépen dol
gozik. A 10. percben Mózer meg
szerzi az MTE-nek a vezető gólt, 
0 : 1. A mérkőzés legszebb gólja. 
Egy percre rá óriási kavarodás 
az MTE kapunál, gólba is nyom
ják a labdát, Pazaurek azonban 
kifejeli. A biró a játékosoktól 
nem látta az esetet és így nem

S ző lőh egy i autóbuszjárat
15 én indítja járatait. Koronától indul.

Bar felé 4.35 11.40 d. u. 2 —
vissza érk. 930 d. u. 3 este 6.20

Paprikamalom felé indul 5.45 és
vissza érkezik 9-kor és

Kedvezményes bérletjegyek válthatók, 25 jegynél 10%, 
jegynél 20%, 100 jegynél 25% engedménnyel.

Teljes tisztelettel
Felvilágosítások tel.: 1—03. VAA?G.4 F-

N Y IL T T É R  Eladó
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal

felelősséget a szerkesztőség).

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben boldo

gult felejthetetlen édes atyáin
E r s z in g e r  F e r e n c

elhalálozása alkalmával mélységes 
fájdalmamat részvétük kifejezé
sével, avagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is a leg- 
hálásabb köszönetemet.

Dunaszekcső, 1930 május 7.

Erszinger József.

Egy szép uj
gyermekkocsi

kéz alatt eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

ítélte meg a gó’t. Ezután az MTE 
fokozatosan visszaesik, a BSC 
mindjobban felnyonul és hatalmis 
fölénybe kerül. A 34. perc meg
hozza az annyira megérdemelt 
kiegyenlítő gólt, 1 : 1 .  M ijd  2 
perc múlva vezetéshez is juttatja 
csapatát, 2 : 1 .  A 33. percben 
Fényes szaporítja a gólok számít,
3 : 1 re. Szünet után folytatódik 
a BSE fölénye. Egy beadást a
10. percben Pazau-ek kifejel a 
labda Wiasitshoz kerül, az pár
lépést tesz vele és a hálóba rúgja,
4 : 1. A 15. percben Kovácsovics 
jó helyzetben kanja a labdát, de 
a régi szokásához híven elkényel- 
mesked'. Majd W asits, a 35. 
percben beállítja a véger.dményt.

5 : 1. A BSC lendületes és fris 
játék iv i l  teljes mértéiben megér
demelte a győzelmit és egy kis 
szerencsével az őszi 6 : 1, ka
matostól visszaadhatta volna. Az 
MTE unott és léleknélküli játéká
val rászolgált a csúfos vereségre,

B T C  — M TE . Május 11-én, 
vasárnap a Bátaszéki T. C. jó- 
képességü csapatavai játsza baj
noki mérkőzését a Mohácsi T. E. 
A papír forma ugyan győzelmet 
ígér, emiatt azonban nem szabad 
elbizakodnunk, mert az MTE for
mája nem valami biztató es köny- 
nyen kudarccal végződhet a mér
kőzés. Döntetlen eredményt vár
nak Tekintettel az olasz— magyar 
mérkőzés iránt való nagy érdek
lődésre, az MTE a pályán két- 
harom hangszóróval közvetíti a 
mérkőzést. — Kezdete délután 5 
órakor.

Szerkesztői üzenetek.
L. t Hálás köszönet. Jövő számunk- 

ba soroztuk. _____________________
Feic.ós sz e r k e s z t i  : 

Z S Ü Z S I T S  A N D R Á S .
L jn cu la id o n o *  é t k iad ó  t 

FRIDR1CH  O SZK ÁR

d.

este 6-kor 
és 8.50-kor

I. u. 1 kor 
u. 430-kor 

50

e g y  te l je s e n  ~  

b e ü l t e te t t
az előhegyen, présházzal, teljes 

felszereléssel. — Bővebbet:

D r .  S c h m id t  M ik ló s  
ügyvédnél, Mohács.

Malomátvétel.
JELENCS1K ISTVÁN csele- 

pataki Korsós malmát átvettem. 
Akinek nevezettől valami köve
telni valója van, azt nálam 8 nap 
alatt jelentse be.
I f j .  L E T T N IO O  A L A J O S .

E ladó  ház.
Kossuth Lajos u. 12. sz. ház 

eladó, feltételek megtudhatók j
B o s n y á k  J á n o s

tu lajdonosai!.

Ügyes tam/lólányokat
keres D e á k  d i . 'a t á r u h á z  

M o h á c s -

Újságárusnak
hadiárva 1 3 — 15 éves fiút 
keresek. ZSÜZSITS tőzsde.

K iadó lak ás .
2 nagy uccai szobi, egy elő

szoba, konyha és cselédszobából 
álló lakás augusztus 1-re, esetleg 
julius 1 éré is kiadó.

K lo m b a u e r  F r a n c is k a  
Kossuth Lajos ucca 83.

M ajdnem  uj csodáshangu
fekete, kereszthuros, vörösréz, 
sodrású, elefántbillentyüzetü v i
lághíres hangverseny

EHRBAR Z O N G O R A
alkalmi áron eladó

Radits Zoltánnál
Szekszárd, Major u. 7.

DARSIN
arsenes perm etezőszer,
mely a gyümölcsfák s a szőlő 
permetezésére kivünően bevált 

szer,

a S chm id t
patikában kapható

Mohács megyei város polgármestere^  
2 4 0 7  1 9 3 0 .  s z á m .

Hirdetmény.
A város polgármestere fel

hívja az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy az 1930. évi újon
nan megállapított általános 
kereseti adótételekről készí
tett kivetési lajstrom folyó 
évi május hó 12-től 26 ig 
bezárólag a városi adóhiva
talban (em. 35. sz.) alatt 
közszemlére van kitéve. Ezen 
idő alatt a lajstromot bárki 
megtekintheti és mások adó
jára vonatkozó észrevételeit a 
lajstrom közszemlére való kité
telének napját követő 15 nap 
alatt a m. kir. Adóhivatalnál 
beadhatja.

Mohács, 1930. évi május 
hó 3-án.

Dr. Margitay Lajos
polgármester.

F úeladás
a Margittaszigeti Ármentesitö 
és Belvízlevezetö Társulat 
m ohácsi gá íszak aszán .

Árverés utján eladásra kerül 
május hó 19-én, azaz hétfőn és 
május hó 22-én, azaz csütörtökön 
a dunaszekcsői határtól a Lukac 
rámpáig terjedő rész.

Az árverés 19-én, azaz hétfőn 
délután 2 órakor a VI. sz. őrház
tól felfelé, 22-én, azaz csütörtökön 
délután 2 órakor a VI. sz. őrház
tó l lefelé fog megtartatni.

Igazgatóság.



MOHÁCSI HÍRLAP

A mohácsi k ir. járásbíróság mint 
telekkönyvi ha 'oság______

3639 193a tkvl szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Hungária Általános Biztosító 

R. T. végrehajtatónak Petz Antal 
liptódi lakos végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatoság 
végrehajtási árverést 833 pengő 
40 fillér tőkekövetelés és járulé
kai behajtása végett a mohácsi 
k ir járásbíróság területén levő 
Liptód községben fekvő s á l .  
liptcdi 94. sz. tkvi betétben 364. 
hrsz. alatt felvett legelő 27 48- 
ad részre 125 pengő, a 365. 
hrsz. alatt felvett szőlő 27 48-ad 
részére 120 pengő kikiáltási ár
ban, II. a liptódi 504. sz. betét
ben 446 l  a hrsz. alatt felvett 
szőlő felerészére 60 P, az u. o. 
446 2 a hrsz legelő felerészére 
22 P 50 f kikiáltási árban, III. 
a liptódi 1264. számú betétbeli 
1115 58. hrsz. szőlő felerészére 
240 P, 2592. hrsz. legelő fele
részére 280 P, a 2590. hrsz. le
gelő felerészére 180 P kikiáltási 
árban, IV. a liptódi 1346. számú 
betétbeli 395/1. és 395 2. hrsz. 
szőlő felerészére 70 P kikiáltási 
árban, V. a lip tódi 1441. számú 
betétbeli 512 1., 512,2, 512 3., 
512 4. hrsz. szőlő és legelő fele- 
részére 92 P 50 f, a 492 2. hrsz. 
hrsz. pince felerészére 7 P 50 f, 
az 510. hrsz. legelő felerészére 
100 P, az 511. hrsz. szőlő fele
részére 70 P kikiáltási árban,
VI. a liptódi 189. sz. betétbeli 
298., 299. és 300. hrsz. szőlő, 
kert, ház és udvar felerészére 
482 P. 50 f kikiáltási árban el
elrendelte.

Az árverést 1930 évi junius  
hó 23. napján délelőtt 9 órakor 
Liptód községházánál fogják meg
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan- 
részek a kikiáltási ár kétharmadá
nál alacsonyabb áron nem ad
ható el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10" 0-át készpénzben, vagy az 
1881 LX. t.-c. 42. §-ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek eiőleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni. 
1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. 
(§§. 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett, 
ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási 
ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni (1908: XLI. t.-c. 25. §.).

Mohács, 1930. évi március 
25. napján.

D r. W E 1S Z s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Leopold Ferenc

kiadó.

6 _________ ___________

Ingyen szóöavLkeszitö-
iiuoffp lf me6érkeztek és ismét 
UVOgCA kaphatók mig a készlet 
tart VAR6A FERENCNÉL.

T a k a r í tó n ő t
keres a rendőrőrszemélyzet. Je
lentkezni lehet a Dobozgyár 

udvarában.

A já iB < lc ltá í
melyen leszállított áron 

?ANCSITS ÉKSZERÉSZNÉL YEHETi 
Nagy raktár: arany, ezüst függők 
láncok, karkötők, gyűrűkben 
Ezüst és Alpacca ridikül, ciga 
retta szelencék, sétabot, evőesz

köz, dísztárgyakban.
Órák és double árukban. 

Ugyanott javítás, vésés és kőiog 
lalás készül.

M ély k u tfu rá st
modern uj rendszerrel, legol

csóbban vállalok.
V A R G A  FE R EN C .

Ha fuvarost keres
ott a

:,DliN Á" Szálliiási vállalat
az

a legpontosabb és legolcsóbb. 
_______ Telefon 114,_______

Kereskedelmi érettsé
givel rendelkező, 

perfekt németül tüdő 
fiatalember

á llá s t  keres.
Cím a kiadóhivatalban.

LEGJOBB. PRÍtflA
m in ő ség ű  d ió -k o k s z ,  
p o ro s z  s zén  és m in 
den m in ő s é g ű  öl fa ,  

a p r i to t i  fa  
kapható jutányos árban 
nagyban és kicsinyben. 

S zász  és T ársa  
tűzifa és szénkereskedök 

Báró Eötvös ucca 19. szám. 
Teiefón 117.

Kossuth Lajos ucca 37. számú 
házam üzlethelyiségének

p o rtá ljá t eladom.
L oschert Lajos

■■■■■■.

riB
Tea, rum, likőrök nagy választékban 

szardínia, ringli, déligyümölcsök

F e lv á g o t t a k ,  s a j t o k  
mindennemű csemegék állandóan frissen

R O S E N T H A L  L Á S Z L Ó
f ű s z e r -  és c s e m e g e  k e r e s k e d é s é b e n  k a p h a tó k .

S a já t érdekében felhívom figyelmét állandóan

fr isse n  p ö rkö lt kávém ra .
M e r t a  k á v é  a k k o r  jó , 
H a R o s e n t h a l t ó l  v a ló ,

TELEFON 101. TELEFÓN 101. ■
=  ■rassm=—  ■■■■■

■■

FRIDfiICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS.

M

Kiadó üzlethelyiség.
Meltzer drogéria üzlethelyisége 

kiadó. Bővebbet
M l t i O L E K  J Ó Z S E F

háztulajdonosnál 
Szenthárom ság ucca 7. sz.

K ia d ó
Perényi ucca 32. számú ház
ban két szoba, konyhas lakás 
mellékhelyiségekkel, 2 padlás, 

istálló és félkert.
Lakás május hó 1-ére kiadó.

L ászló  M árton.

Mohács megyei város polgármesterétől.
2613/1930 szám.

Hirdetmény.
A város a régi városháza 

Bezerédy-íéle

üzlethelyiségének
folyó évi augusz'us hó 9-éföl 
1932 évi október hó 31 óig
terjedő bérbevételére pályá
zatot hirdet. Zárt ajánlatok 
folyó hó 20-án déli 12 óráig
a város gazdasági ügyosztá
lyánál adhatók, ahol az aján
latok felbonlása ugyanakkor 
fog megtörténni.

Mohács, 1930. évi május 
hó 9-én.

Dr. Margitay Lajos sk.
polgármester.

Üzlei felhagyás végett
kiárusítom az összes férfi, női és 
fiú  cipőket, szandálokat és papucso
kat, amelyek olcsó áron kaphatók. 
Egy jó varrógép, amely úgy ci
pész, m int szabónak is igen 
megfelel, egy modern fürdőkád 
melegítő kályhával együtt, egy 
használt üvegajtó fokkal és vásári 

ládák olcsó áron kaphatók
N ETUSCHIL K Á R O LY

cipészmesternél, Mohács.

H áze lad ás .
Á rok ucca 4  sz. ház eladó

: m m h
-1 I I K V H

■ ■

1930. május li.

Piaci árak: a szerdai 
heti ptacoa

Búza —  —  - -  19.— p
Zab —  —  - -  1 0 . -  p
Rozs —  —  - -  11—  p
Á rpa —  —  - -  10.50 P
Tengeri m. —  - -  9 -  p
Bab —  —  - -  30—  p

Értesítem a mélyen tisztelt vá- 
sárló közönséget, hogy a volt

S E P A T Z  ÖDÖN féle

fűszerüzle te t
átvettem s saját nevem alatt fogom 
tovább vezetni. Vevőim iránt 
m indenkor a legnagyobb előzé
kenységgel viseltetem és kérem 
szives jó indulatú pártfogá ukat 
Könyvre vásárlókat szívesen fo.

gadok.
Teljes tisztelettel
POSZT JÁNOS

Bauer Károly cég I. segédje

Szentháromság uccában

sarokház eladó.
Érdeklődni lehet a

ZSUZSITS tőzsdében

H ázeladás.
Jókai Mór uccában 37. számú 
házamat, szabad kézből eladom

Érdeklődni lehet
a  tu la jd o n o sn á l.

Mohácsi volt llrbéres Erdőköz
birtokosságától

35.— 1930. sz.

Hirdetmény.
A „Mohácsi volt Úrbéresek 

közös Erdöbirtokossága“ köz
hírré teszi, hogy a tulajdonát 
képező volt V ida féle mezőgaz
dasági művelés alatt álló a vá
rostól m integy P/2 kilométernyire 
elfekvő ingatlanát, mely a mo
hácsi 1. számú betétben 18471, 
18472., 18474 1.18475 1,18476 1. 
és 18473/1. hrsz. alatt felvett egy 
tagban levő és a tkv szerint 51. 
kát. 228 □  öl kiterjedéssel bir a 
rajta levő gazdasági épületek 
használati jogával együtt 1930 
évi október hó 1-től 1936. évi 
szeptember hó 30-ig vagyis egy
más utáni 6 évre zárt ajánlat* 
versenytárgyalás utján haszon
bérbe adja.

A zárt ajánlatban a katasztrális 
holdanként megajánlott évi ha
szonbért szokvány minőségű 
búzában kell kitüntetni és azt 
legkésőbb 1930. évi janius hó 
7 déli 12 óráig Mohácson az 
Erdőbirtokosság irodájában hi
vatalos órák alatt erdőbirtokos
ság jegyzőjének átadni; hol a 
részletes feltételek is megtud
hatók.

Utóajánlatnak helye nincs.
Mohács, 1930. évi május hó 4.

V á la s z t mány.

L a k á s  kiadó-
Az Apponyi ucca 20. számú 

házban egy 3 szobás uccai lakás
összes mellékhelyiségekkel 
együtt kiadó.

P r e d á c s  A n ta l
tulajdonos.


