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Az uj\ képviselőtestülethez.
Az ujeszterdő mindenki 

leikébe uj elhatározásokat, 
uj elgondolásokat, terveket, 
vágyakat, reményeket ültet.
A szürke téli napon nem 
venni észre az esztendő vál
tozását, csak a naptár mu
tatja, csak a számok változ
nak s mégis mindenki lelké
ben megmozdul valami.

Mohács városa az uj esz
tendőhöz uj képviselőtestü
letet is kap, ha nem is teljes 
egészében. Ennek a képvi
selőtestületnek a figyelmébe 
ajánlanánk ezt az uj eszten
dei érzést, amely bizonyára 
mindegyik lelki világában 
megjelenik és szeretnénk, ha j 
ezt az érzést ne csak egyéni 
életükre, hanem a közért, a 
város közönségéért végzendő 
munkájukra is vonatkoz
tatnák.

Mohács városa az utóbbi 
években szinte rohamos fej
lődést mutatott. Nem akarjuk 
ezeket ismételten felsorolni, 
hiszen tudjuk, látjuk vala
mennyien, hanem csak figyel
meztetésül említjük meg és 
példának állítjuk oda az uj 
képviselőtestület elé azzal, 
hogy ezt a foiyamatot, a 
városnak ezt az egészséges 
élni akarását nem szabad 
megállítani,

A város fejlődése két té
nyezőn alapszik. Az egyik a 
képviselőtestület, a másik a 
város vezető tisztviselőkara,
A két tényező harmonikus 
együttműködéséből, munka
készségéből, lelkesedéséből 
születhetnek csak uj eszmék, 
uj alkotások s ezért ezt a 
harmóniát meg kell találni és 
meg keli őrizni a képviselő- 
testületnek.

Mi úgy szeretnénk az uj 
testület működését látni, hogy 
ne csak a város adminisztrá- I 
ciójának ellenőre legyen, ne 
csak a kész előterjesztések 
felmbirálója, hanem a képvi
selőtestület is eszmékkel j 
álljon elő, ötleteket adjon, ’

amelyekkel a várost előbbre
vinni, nagyobbá tenni lehetne.

Ez lenne az igazi ut, ha 
mindkét tényező keresi a 
fejlődés útját, ha mindkettő 
részéről a tolytonos haladás 
eszméi kerülnének a város 
közvéleménye elé s igy meg
rostálva, megtárgyalva min
dennap egy újabb lépést je
lentsen. Ha nem megyünk 
előre, akkor visszamegyünk. 
A megállás mindenkor visz- 
szafejlődést jelent, mert az 
idő közben tovarohan s az 
elmulasztott időt soha vissza
hozni nem lehet.

Amikor elismerjük a nagy 
fejlődést, ugyanakkor rá kell 
mutatnunk azokra a hiányos
ságokra is, amelyek még 
mindig megoldatlanok. Már 
régóta sürgeti a város köz
véleménye a dunai átkelés 
megoldását s bár ennek elő
munkálatai állandóan folynak, 
látjuk is az akaratot a város 
vezetőségében a kérdés meg
oldására, mégis meg kell 
állapítani, hogy hosszú évek 
sora múlott mór el és még 
mindig nem készült el. Fon
tos közérdek ez, ne tekint
sük ezt csak a gazdák kér
désének, mert a városnak a 
szigettel való szorosabb ösz- 
szeköttetése, bensőségesebb 
kapcsolatn lelki, gazdasági és 
közérdekű tényező s fontos 
eszköze a város egységének 
teljes kiépítése érdekében.

A téli kikötőt a város ipara 
és kereskedelme várja már 
régóta s téli forgalmának 
csökkenését szeretné ezzel 
meggátolni. Istenadta kitűnő 
helyünk van hozzá, okos, 
előrelátó és meggondolt ötlet 
kell csak a megvalósításhoz, 
amely az anyagiakat is meg
felelően előteremti.

A szabadkikötő a transitó 
kereskedelem révén hozna 
anyagi előnyöket a városnak, 
fontosságát emelné. A meg
kezdett tervezgetéseket, az 
előmunkálatokat teljes erővel

folytatni kell, hogy mielőbb 
megvalósuljon.

Szeretnénk nagyobbsza- 
I básu terveket látni gyümölcs- 

termelésünk minőségi meg- 
j javítására, csemegeszőlőnk 
I értékesítésére; borunknak, 
j amely minőségben közel áll 

a villányihoz, piacot kellene 
keresni és még mennyi ily
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Fölényes győzelmet aratott 
vasárnap a Keresztény 

Városi Párt.
Lanyha érdeklődés a városi választások iránt. —  A Városi 

Part egy kerületben győzött, a másodikon osztózkodik.
' Emberemlékezet óta nem volt 
! oly csindes, izgalommentes vá

lasztása Mohács város közön
ségének, mint a vasárnapi. Itt, 
ahol néha a legkisebb állásba 
való beválasztás is nagyobb, 
szélesebb hullámokat szokott 
verni, most alig lehetett a váro
son észrevenni, hogy választás 
van. Ha ennek okát keressük, 
az első bizonyára az, amit va 
sárnapi számunkban is közöltünk: 
A városi közgyűlési terem falai 
közölt meglehetően ledőltek a 
politikai választóvonalak s a 
pártok minden fontosabb városi 
kérdésben találkoznak.

A Keresztény Városi Párt lisz- 
tája is ebben a szellemben készült, 
de ennek nyomait találtuk a 
Városi Párt jelölései között is, 
amelyen az első kerületben ott 
szerepelt Bánfay József, a III. ke
rületben pedig ugyancsak jelöl
ték Vida Dezsőt és Pavkovics 
Jánost. így tehát nem lehetett 
állítani azt, hogy éles politikai 
különbségek állanak fenn a pár
tok között s inkább arról volt 
szó, hogy személyében ki kép
viselje a választókat a képviselő- 
testületben.

Ezt igazolja az első kerületben 
futott külön liszta is, amelyet 
Petrovics Károly ir.ditott el. Pet- 
rcvics Károly a választás előtti 
megbeszéléseken az ifjabb sokac 
ger.eiáció jeölése mellett volt és 
az első kerületben Jánity Antalt

Szavazatok száma leadatott Kereszt. Párt Városi Párt
I. kerület 1320 434 380 123
II 926 334 118 202
IV. J, 1350 420 317 100
V. ff 839 95 70 25
III. »» 1061 331 — —

kérdés van, amelyek megol
dásának — úgy érezzük — 
a város vezetősége körébő’ 
kell kiindulni.

Megmondjuk a végén igen 
egyszerűen is: Azt szeret
nénk, ha nem adminisztrálna 
a képviselőtestület, hanem uj 
elgondolásokkal, uj eszmék
kel, uj életet hozna a városba.

1 szerelte volna jelöltetni. Mások 
viszont Mohácsán Mátyás mel
lett voltak s ennek jelölése ma
radi is meg, miért aztán Petro
vics elfogadva a többi jelölést 
Jánity Antal jelölésével külön 
tisztát készíttetett.

Ennek folytán az első kerület
ben talán élénkebb is volt a vá
lasztás, amennyiben az ifjabb 

1 sokacság teljes nekilendüléssel 
feküdt neki és sikerült is jelölt
jét behozni.

A választás egyébként réggé* 
9 órakor kezdődött, a teljes lany- 
haság jegyében. Nagyon kevesen 
érdeklődtek a választás iránt s 
délig az összes kerületekben 
csak vontatottan folyt a szavazás 
A legtöbb szavazat 150 körül 
járt a déli órákban.

Valamit emelkedett a szava
zás folyamata az ebédutáni órák
ban. Ezúttal is az első, de mellette 
a negyedik és a harmadik kerü
letben is. A negyedik kerület fö
lényes győzelemre dolgozott, 
ami sikerült is, a harmadikban 
pedig Menczinger József és Pa
taki József között fo'yt a harc, 
de a szót a legbékésebb érte 
lemben véve.

Délután 4 órakor mindenhol 
lezárták a szavazást és megkez
dőit a szavazatok összeszámo
lása, amely munkával öt óra 
után az összes kerületekben el
készültek. Az összeszámolás 
eredménye a következő:
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F Ez utóbbi 331 szavazat kere
tén belül Vida Dezső és Pavko- 
vics János, akik mindkét lisztán 
jelölve voltak az első és máso
dik helyen, mig Menczinger Jó
zsef a harmadik helyen lett meg 
választva s igy e szerint nem 
állít hatók be a szavazatok.

A megvá asztott képviselőles 
tületi tagok a következők a fen
tiek alapján

I kerület: Bánfay József, 
Fridrich Os;kár, Rubint József, 
Jánily Antal lendes tagok, Láng 
Aladár és Andries Mátyás pót 
tagok.

Ii kerület : Pánity Milán, Búb 
reg l lés rendes tagok, Zsuzsics 
András póttag

III kerület: Vida Dezső, Pav- 
kovics, János, Menczinger József 
rendes tagok, Bán Pcter, Szrimácz 
György póttagok.

IV. kerület: Bükkös Ferenc, 
dr Horváth Lajos, Makai Mihály,
D Szabó Ferenc rendes tagok, 
ifjú Hcréb István. Moró Lajos 
póttagok

V. kerület: Gyenis Péter, 
Kvála István rendes tagok, 
Gyurek Antal póttag.

A Keresztény Városi Párt lisz- 
tája tehát csak a második kerü
letben maradt le, máshol min
denhol bekerüllek jelöltjei. A 
harmadik kerületben is a Keresz
tény Városi Part lisztáját kell 
győztesnek venni, mert csak 
egy név maradt le, a többi, a 
póttagokkal együtt a Keresztény 
Városi Párt jelöltje volt.

A választás lanyhaságára jel
lemző, hogy az 5496 szavazat
ból mindössze 1644 szavazat 
lett leadva, ami kb. 30% nak- 
felel meg. Megjegyezzük még, 
hogy a leadott és a nyert sza
vazatok közötti külömbözetet az 
érvénytelen szavazatok alkotják.

Az uj képviselőtestületi tagok 
kzzül nyolc teljesen uj, a többiek 
mára régi képviselőtestüiet tagjai 
között is szerepeltek

A választás kiküldött vezető 
elnöke Öllé István vármegyei fő
jegyző volt, aki kerületekből be 
futott választási eredményeket 
átvéve, jegyzőkönyvet vett fel és 
még aznap este visszautazott 
Pécsre.

Reméljük, hogy úgy az uj, j 
mini a régi képviselőtestületi ta
gok a csendes választás után a 
megértés szellemében fognak 
dolgozni a város jövője érdeké
ben és minden ügyet minden
kor a város polgársága érdeké- ' 
ben és a város fejlesztését tartva 
szem előtt, fognak letárgyalni.

— Adomány a szim foniku
soknak. Tihanyi János nagy
szerű adomanya buzditóan hatott 
másokra is. Mint örömmel Érte
sülünk a szimfonikusokhoz újabb 
adomány futott be. Trebitscher 
.Imre gyáros 35 pengőt juttatott 
a szimfonikusokhoz azzal, hogy 
ezen az összegen a hiányzó 
brácsát vegyék meg. A nemes 
szívre valló adományt további 
példaképen állítjuk mások elé

— A Mansz magyar estje. 
A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége február hó 22-én tartja 
szokásos farsangi mulatságát. 
Ebben az evben a Mansz nevé
hez illően magyar estet rendez. 
Az előkészületek már meg is 
kezdődlek és a rendezőség m n- 
dent elkövet az est sikeréért.

Négyszázezer pengő összegű 
közmunka 1936. évben.

Ulépilések. kastélyálalJkitt!. hálózat áthelyezés alb. Buloa 
a kórházi építkezés is. -  110 000. pengő 0TI kölcsönre van 

Liiótáa a knmn modernizálására.
Amint az egyes ember ilyen 

kor az év első napjaiban előre
néz az ujesztendőbe és szeretné 
tudni, hogy milyen esz, ahogyan 
terveket készil, reményeit rákos- i 
gatja, igy van a közéletben is, 
a köz munkásaival Minket az 
érdekelt, hogy milyen lesz a 
város ujesztendeje, milyen tervek 
vannak készülőben, mi vár vég 
rehajtásra ? Fontos dolgok ezek, 
hiszen tétlenül állott munkás 
kezek foglalkoztatásáról van szó, 
a kisipar megrendeléseiről, a 
kereskedelem eme kedő forgal
máról, vagy csökkenéséről.

Éppen azért felkerestük Fehér
váry István városi műszaki ta
nácsnokot és érdeklődtünk, 
hogy milyen munkálatokra szá 
miihatunk az 1936 évben. A 
beszélgetés eredményének na
gyon megörültünk s bizonyára 
szívesen hallják a dolgozni vágyó 
iparosok, munkások, hogy

az 1936. évben közel 
400 ezer pengős munkát 
bonyolítanak le a város
ban.

Fehérváry tanácsnok elsorolása 
szerint ezek a következők:

A Király utcai villanyhálózatot j 
— mint azt a Mohácsi Hirlap 
már jelezte — átépiiik olyképen, : 
hogy az oszlopokat teljesen el | 
tüntetik az utcáról. Ennél a mun- I 
kánál inkább munkásemberek 
vannak érdekelve. Ennek összege 
15.000 pengő.

Városi vámliáz és kertészlakás 
építéssel azonban a kőműves és 
ezzel összefüggő más szakmák 
kapnak munkát, bár ennek ősz- 
szege nein olyan nagy, amennyi 
ben 5000 pengős építkezés az 
egész.

De már nagyobb munka és 
kereseti lehetőséget jelent a kas 
tély épület átalakítása,

ahol kőműves, vízvezeték 
és csatornázás, padlózati 
munkálatok elvégzése 
várja a mohácsi iparo
sokat.

Ez az építkezés 30.000 pengős 
költségelőirányzattal indul el.

Nagyobb összegű járda, út
építés bonyolitódik le az ujesz- 
tendőben, amennyiben ilyen cí
men 38.000 pengőt költ el a 
város.

Ebben az évben programm 
szerint a következő utak és jár
dák kerülnek sorra:

Erzsébet tér rendezése. A 
MFTR hajóállomás körüli részt 
a város teljesen rendezi, parko
sítja és, — mint a város egyik 
belépő állomását — kicsinosítja.

A Jókai Mór utcát folytatólag 
kis kockával kikövezik egészen 
a Baross utcáig.

A Sarok és a Munkás utcák 
úttestét terméskővel kikövezik.

A három tétel 17.000 pengős 
munkát jelent.

A szigeti rihai ut földmunká- 
fatait elvégzik, amelyre 8000 
pengő van előirányozva s na- 
gyobbrésze természetesen mun
kabért jelent.

Az 1936 évben kiépül a Király 
ut járdája, amelyre 13 000 pen
gőt költ a város.

Mindezen munkálatokat a tavasz- 
szal mindenhol elkezdik s igy a 
tavaszkor munka zajával és lük
tetésével lesz tele a város

A fenti és a város költségére 
folyó munkákon kívül a tavasz- 
szal megkezdik

a „László" közkórház 
kibővítési munkálatait, 
amelynek tervei teljesen 
elkészüllek és mintegy 
300 ezer pengős költség- 
vetéssel végzik azokat-

Itt is a helyi iparnak nagy 
munkalehetőségei lesznek és sok 
csendes műhely válik ismét han
gossá. Kőműves, asztalos, víz
vezeték, csatornázás, központi 
fűtés berendezési, stb munkála
tok elvégzése várja iparosainkat.

Az eddig felsorolt munkálatok 
388 000 pengőt jelentenek, ami 
pótmunkával bizonyára kikereki- 
tődik ajd 40G 'zer pengőre.

Van azutan kilátás további 
munkára is. A fentiekre ugyanis 
már

teljes fedezet áll úgy a 
város, mint a vármegye 
rendelkezésére.

Valószínű azonban, hogy eb
ben az évben sor kerü. a komp 
modernizálására is, A város ké
relmet intézett a kormányhoz, 
hogy erre a nagyfontosságu 
munkára kötcsönt kaphasson és 
úgy a pénzügyminiszter, mint a 
belügyminiszter is

megígérték, hogy az O H  
alapból 110  ezer pengőt 
kap a város.

Ez a kérdés hamarosan eldől 
s akkor a város műszaki osz
tálya hozzáfog a régóta vajúdó 
kompmodernizálásnak. Fehérvá
ry műszaki tanácsnoknak van 
már saját elgondolása a moder
nizálást illetőleg, azonban az a 
terve, hogy annak idején a meg
oldást illetőleg mindenkit meg
hallgat a város, hogy a legcélsze
rűbb, a legjobb kerüljön meg
valósításra.

Ha ezt a hatalmas munka
anyagot átnézzük, meg kell álla
pítanunk, hogy 1936 év hatal
mas munkát jelent majd a mér
nöki hivatalnak. A hatalmas- 
összegű városi építkezés rész
leteinek kidolgozása, a munká
latok vezetése minden munka
erőt igénybevesz s a magunk 
részéről úgy véljük, hogy a már 
szóbakerült második mérnöki 
állás rendszeresítése ebben az 
évben nagyon aktuálissá válik.

Örömmel vettük Fehérváry 
István tanácsnok közléseit s bi
zonyos, hogy a város közön
sége osztatlan megelégedéssel 
fogadja majd a hatalmas munka- 
tömeget, mert ez közvetve m in
denkinek forgalmat, pénzt és 
jövedelmének gyarapodását je
lenti.

Az uj
városépitésilgyi törvény.
A városok és községek sza- 

bályozási és építési ügyei ha
zánkban teljesen rendezetlenek.
E kérdésekkel csak helyhatósági 
szabályrendeletek foglalkoznak 
és még a városok közül is csak 
igen kevés város rendezte e 
fontos kérdéseket Mindenképen 
indokolt, hogy más európai álla
mokban bevált intézmények 
példájára országosan szabályoz
zák nálunk is az építési ügyeket. 
Meg kell tehát alkotni nálunk is 
a városépitésügyi törvényt, hogy 
véget vessünk a városok és köz
ségek fejlődésében ma általában 
tapasztalható rendszertelenség
nek és ötletszerűségnek. A ma 
gyár városépitésügyi törvény 
tervezete hosszú éveken ál ál
landó felsőbb hatósági ígérgeté
sek után végre elkészült és az 
uj iparügyi miniszter annak be
terjesztését a legrövidebb időn 
belül tervezi.

A tervezet szerint minden 
község és város tervszerű fe jő 
désének és szabályozásának elő
relátóan való biztosítása végett 
meghatározott határidőn belüj 
tartozik elkészíttetni :

1. A helység területéről víz
szintes és magassági felvételt,

. 2. a területbeosztási tervet,
3. a belsőségnek szabályozá

sáról és fejlődéséről a részletes 
tervet.

A határidő megállapítására, 
városokra nézve, a belügyminisz
ter illetékes.

A területbeosztási tervet a 
í helység fejlettsége és területének 
| nagysága szerint 1:1000, l;10.000 

méretarányokban kell készíteni
, és ezen fel kell tüntetni a vízfo

lyásokat, állóvizeket, közkutakat, 
árvizgátakat és árterületeket,

! azonkívül a fontosabb magaslati 
pontokat.

Ezen terv elkészítése alkalmá
ból gondoskodni kell a követ
kező területek kijelöléséről: lakó
területek, amelynek céljára árvíz
mentes és egészséges területeket 
kell kijelölni, a közlekedés céljára 
mint közúti, vasúti, kisvasúti, 
hajózási és légiforgalom céljaira 
szükséges és előreláthatólag 

í szükségessé válható területek, 
gyáripari célokra szolgáló terü
letek, a szárazföldi és viziközle- 
kedési vonalak, égtájak, uralkodó 

, széljárásra való tekintettel, a bá
nyaterületek, melynek azonban 
gondoskodni kell megfelelő te
rületekről kavics, homok, agyag
és egyéb építkezési, vagy feltől 

, tési anyag kitermelésének .cél- 
I jaira, azonkívül az épülettörme

lékek, földanyag, szemét és fer
tőző anyagok kihordására alkal
mas területről, zöld területek és 
pedig mező, erdő vagy kertgaz
dasági terület és legelőkről, kis-

; kerti területek, temetők, közcélú 
parkok, kertek és más a nép
egészséget és üdülést szolgáló 
területek, játszó és sporttevék, 
vízművek számára szükséges 
területek.

A területbeosztási tervek elké
szítése folyamán a tervező a 
szükséghez képest az illetékes 
Államépitészeti hivatal, Kultúr
mérnöki Hivatal, Erdészeti és 
Bányahivatalok, különböző Ka
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marák és az érdekelt közlekedési 
vállalatok véleményét kikérni 
tartozik. A területbeosztási tervet 
elsősorban a képviselőtestületi 
közgyűlés tárgyalja le, az elfő 
gadott tervet 30 napra közszem 
lére kell kitenni, utána pedig az 
alispánhoz felterjeszteni, aki a 
tervek letárgyalására hely szni 
tárgyalást tűz ki. A tárgyalási 
jegyzőkönyvet az esetleges fe- 
lebbezésekkel és észrevételekkel 
az alispán a törvény hatósági kis- 
gyűlés elé terjeszti, a kisgyülési 
határozat megyei városban bel
ügyminiszteri jóváhagyást igényel

A területbeosztási terv elké
szítésével egyidejűleg vagy annak 
megállapítását követőleg, záros 
batáridőn belül el kell készíteni 
a belsőségeknek és környékének 
szabályozási tervét is. A szabá 
lyozási tervet 1:1000. de leg
alább is 1:2880 léptékű rajzon 
kell elkészítem. A szabályozási 
terven szabályozázi vonalakkal 
határolandók a közlekedési cé 
lókra szolgáló területek u. m. 
utak, utcák, terek; üdülési és 
egészségügyi célokra szolgáló 
területek, u. m. közkertek, játszó 
és parkterületek stb.; külön tör
vényekkel elrendelt közintézmé 
nyék, u. m. vásártér, piactér, 
temető, közvágóhíd, gyepmesteri 
telep, szérüskertek stb.; a beépi 
lésre szánt területek, külön fel 
törtetve az építési vonalakat, 
amennyiben azok az utcaszabá 
lyozasi vonalakkal t.em esnek 
össze. A szabályozási terven a 
terepszint magassági viszonyait 
és a vizlevezetés módját is fel 
kell tüntetni Gondoskodni kell 
továbbá a közlekedés mértéké
nek és jellegének megfeleő mé 
retü utakról, utcákról, a terület 
beosztási tervnél mar felsorolt 
területekről, továbbá templomok, 
isko'ák, középületek és egyéb 
közintézmények előrelátható 
szükségleteiről Városok szabá
lyozásai tervében a telkek fel
osztását is szabályozni kell. 
Háztelkek csakis a területbeosz
tási tervben kijelöl! lakóterüle
teken és csak az építésügyi ha 
tóság által megállapított felosz 
tási terv szerint alakíthatók. A 
telekkönyvi hatóság, házhelyek 
céljára való telel-felosztások, te 
lekkönyvi keresztü.vezetését csak 
akkor eszközölheti, ha a vonat 
kozó felosztási terv hatósági, 
jóváhagyott záradékkal bir.

Fehérváry István. 
(Folytatása következik)

Vakmerő beiores
Szilveszter éjszakáján,
12 zsák lisztet loptak el 

Fecsujlics moinartól.
Újév reggelén Pecsujlics Milán 

molnár feljelentést leli ismeretlen 
tettesek ellen a mohácsi állam
tér dörségen, nogy

Szilveszter éjszakáján 
házának lezárt kapuja 
alól 12  zsák nulás lisz
tet loptak el,

azonkívül Korsós utcai házából 
mintegy 59 métermázsa búza 
hiányzik, amelyről azonban nem 
tudja, hogy mikor lopták el, való
színűleg bctegeskede=e a laf, ami
kor nem tudott utánanézni üzleté
nek.

A rendőrségié! a detektívek 
azonnal a helyszínére S'ettek es 
megkezdték a nyomozás', amely 
még mindig tart. A rendőrség 
teljereróvel dolgozik az ügy ki- 
■1 . n, n bán c. yclőre fel- 
v tagosítást ne.n ad'ak a nyomo
zás jelenlegi állásáról.

A vakmerő betörés Ilire még 
aznap szétterjedt a varosban s 
mindenhol sokat beszéltek róla. 
Ugyanis egyenesen vakmerőség 
kellet; a tettesektől eppen Szil
veszter éjszakáját választani ilyen 
lopás végrehajt tsira 12 zsák 
lisztet kivinni es bármerre vinni 
ezen a mozgalmas éjszakán, 
amikor minden vendéglőben mu
latnak, sok csalfd szilveszterezik 
s igy sokan járnak is az utcán 
egy ik helyről a n isikre, tu gos 
kockázatot jelentett

Ezzel szemben igaz, hogy 
Pecsujlicsnak a Dumára nyíló 
haza, illetve az alacsony vaske 
rites alka Hasnak látszanak ilyen 
betöréses lopás ed .. 
mert a Du a par.jaii nem sokan 
járkálnák éjjel.

A közvélemény mindenesetre 
érdeklődéssel v írja a rendőrség 
ryomozasát, hogy kik lehettek a 
vakmerő tettesek?

Gróf Benyovszky Móric főispán 
levele a polgármesterhez
Dr. Margílay Lajos polgár

mester a következő levelet kapta 
válaszul gróf tíenyovszky Móric 
főispánnak' küldött uj évi üdvöz
letére:

Tisztelt Barátom!
Ma jutok csak hozzá, hogy 

úgy a Saját, mint a vezetésed 
alatt álló Tisztikar valamint 
Mohács Közönségének nevében 
hozzám juttatott szives üdvözlé 
sért és jókivánatokért Neked

1 őszinte köszönetét mondhassak.
Ugyanis egészségi állapotom 

bán, sajnos az utolsó 2—3 hét 
alatt valamelyes visszaesés mu
tatkozott amely körülmény foly 
tán kénytelen voltam minden 
levelezést és egyéb szellemi 
munkát félbeszakítani. Ma mái 
a lassú, de remélem a biztos 
javulás utján vagyok. Kérlek 
Téged, hogy az előttünk álló uj 
esztendőre úgy Neked, mind 
becses Családodnak, valamint a 
vezetésed alatt álló Tisztikarnak 
és Mohács város egész Közön 
s égének legjobb kivánataimat 
fogadd és légy szives megfelelő 
módon tolmácsolni.

Azt kívánom Neked, hogy az 
eiőtiünk álló uj esztendőben is 
olyan eredményes és közhasznú 
tevékenységet fejthessél ki a 
gondjaidra bízott városban, mint 
aminő szép eredményekre tekint 
lietsz vissza a most lezárandó 
évben Légy meggyőződve arról, 
hogy ebben a közhasznú tevé
kenységben, úgy Te, mint 
Mohács város egész Közönsége 
ott Jog talá ln i engemet is Vele 
tek együtt minden jó  ts igazsá
gos ügy szolgálatában.

Add át kérlek legmélyebb 
tiszteletem Onagyságának, Téged 
iegőszintébben üdvözöl

Budapest, 1935. december 30.
Készéges híved: 
Benyovszky s. k.

A levél szeretetre méltó hangja 
bizonyára örömet keit a város

j közönsége körében.

.1 c se c se m ő
címmel tartott dr. Ónody György, 
varosunk törekvő szimpatikus 
csecsemő- es gyermekorvosa ki
tűnő es érdekes előadást a csü
törtöki liccális clöadison.

Óriási nagy ludomar.y mos! 
mar a gyermekkel kapcsoa os 
orvosi gyakorlat és az azokkal 
járó eredmények, ep ezért külö
nös fgyeimet érdemel az előadó 
szem.ellető praktikus előadása a 
magzatnak születésétől, annak 

: kétéves koráig terjedő életnyilvr 
r ulásairól. Általános elv feltette 
nül az abszolút tisztaság ú.jy az 
anyánál, a csecsemőnél, mint 
annak környezetében. A inasod.k 
sarkaihtos tétel pedig: kísérjük 
Állandóan figyelemmel a csecsemő 
fejlődései, a kiválasztó szervek 
működését, ügyeljünk különösen 
az etetési.él, a fürdésnél, a pó- 
lyázas:. .', figyeljük állandóan a 
csecsemő bőrének esetleges ham 
lásat, súly báni gy arapodását, nő 
vésel, s inkább hívjunk előbb 
orvost, mint amikor mar késő és 
nem lehet segíteni, mert egészen 
természetes, hogy a csecsemő 
gyenge, apró szervezete nem bir 
ki olya ; küzdelmet a kcrokk-l, 
mint egy felnőtt szervezet. Kü 
lönös gondot igényel a cs. csen.ő 

. szobájának praktikus, hygienikus 
berendezése, A padló lebeóeg 
ii oieummai legyen hevei .va, vagy 
ha parkettos a padió, aksur tö
kére.esen tiszta legyen, különösen 
fontos ez, amikor a kisbaba 
csuszaalni kezd. A szoba hu.ner 
séklete pedig lehetőleg állandó 
legyen s a fürdés kivetelév.l ne 
haladja meg a 22 Celsiust, de ne
süycűjen le 18 Celsius ala.

A csecsemő fejlődésére legfon
tosabb tényez annak tf.píe.lasa. 
Nincs rossz anyatej, tehát ha az 
anya nem szenved szervi h.o.iban, 
vagy esetleges fe tőző betegsé
gekben, akkor minden áron azon 
kell lenn:, hogy a csecsemő anya
tejet kapjon s bar sokszor hosz 
szadrlmas es türelmes kezelést 
igényel, mindent meg kell tenni, 
hogy a csecsemő anyatejet kap
jon. Ha máskép nem megy, akkor 
kapjon a csecsemő szoptató da| 
kai, ez uioboi esetben azonban 
szakértő orvos meghallgatása és 
aa jo s  vizsgálata nélkül óv.mód 
junk a szoptató dajkák félfoga
dásától, m trt vegzetes lehet a 
csecsemőre. A szopiato anya ét
kezése altalánossagban nem be 
fjyáso lja  a tej minősegét, elte
kintve a bróm, arzén tartalmú 
orvosságoktól, mégis kívánatos, 
hogy az anya ilyenkor vhamin- 
dús, de ameilett lenetőieg köny- 
ryebb eleiekkel táplálkozzék.

A rosszul, sokszor helytelenül 
iu táplált csecsemő bizony szó 
moru látvány, mert huru.os be- 
te?seeek mellett bőrén kiü.esek 
kele aeznek stb.

Fontos a csecsemőnek a leve
gőre vitele, de óvakodjunk a túl
zásoktól s csak derűs tiszta idő
ben vigyük levegőre. Es i órak 
bán csak aztrt, hogy a csecsemő 
jói aludjék, setaltatasa roppant 
káros.

Még sok más oldalról is meg
világította az előadó a csecsemő 
körüli problémákat igy különösen 
a helyes nevelésről s előzd.savai 
nagyon kedves estet szerzett 
hallgatóinak.

Csütörtökön Kemény Gábor a 
Gáz es légvédelemről tart előadást 
s k vuiiatos volna, ha ezen elő
adási nagyon sokan meghallgat- 
nák, mert más államokban mar 
a polgári lakosság tökéletesen ki 
van . épezve, míg mi nagyon is 
a kezdetén vagyunk. „Sí. dr."

Mulatott Mohács 
Szilveszterkor.

Régi kabaia, amely lassan nép
szokássá vá t, hogy Szilveszter 
éjszákaját mulatozással kell töl
teni, mert ha j kedvben várják 
m g a megszületendő ujesztendőt, 
az egtsz ev szerencsés és jó
kedvű lesz.

A mohácsiak szót is fogadtak, 
amennyi b. n igen vig hangulat 
uralkodóit mindenhol. A Magyar 
N mze i Kaszinó pikniket rende
zeti, mim minden évben, ame
lyen szép számmal vettek részt 
a tagok és csaladjuk. A hangulat 
kitűnő volt és hajnalig, egyesek
nek reggelig tartott. Ugyancsak 
vígan voltak a Mohácsi Iparosok 
O vasóköreben is, ahol a Kör 
tagjai és ifjúsága mulatott. Kitűnő 
jókedvben érték meg az újévét 
es a mulatság belenyúlt, messze 
az ujesztendö első napjába A 
Korona kavéház szépen feldisz • 
telt helyiségében is jókedv ural
kodott. Zene, hangulat várta az 
ujesztendőt, amely csupa mo
solygós, jókedvű arcokkal talál
kozott. A Belvárosi Borozó is 
sikerüli szilveszteri összejövetelt 
rendezett s a megjelentek jóked
vűen várták meg az újévet.

Majd minden kisebb nagyobb 
vendéglőben folyt a mulatság, 
sokan pedig családi körben ültek 
meg az év u.olsó napjai es az 
ujesztendö hajnalát.

B ír vaióra valna a kabala és 
a jókedv ragyogna mindeneire az 
egesz ujesztendón kérész,ül.

— Karácsonyi ünnepély 
Belső Rihán. A belső-rihai rk. 
elemi iskolában jól sikerült kará
csonyi ünnepélyt rendeztek. Zsú
folásig megtelt az iskoíaterem. 
Az ünnepéllyel kapcsolatban ke
rült kiosztásra a szegény gyer
mekek karácsonyi segélye. Az 
ünnepélyen két jól sikerült szín
darab is bemutatásra került. Az 
elcaadas ts az ünnepély megren
dezése Decleva G.za es /akab 
Gyula belsó-rihai tanítók érdeme.
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Misszió-Calicó est.
Az immár hagyományos, sike

rekben gazda)', finom Ízlésű Misz- 
sziós táncest ez idén egészen ér
dekes tónusban nyitja mez a 
mohácsi farsangot. A meghívottak 
aztalán fekvő meghívók piros és 
kék pettyei olvasás nélkül is el
áruljak, hogy az idei Missiós 
táncest Calico-babos bál lesz. 
Bizony ügyes és okos gondolat 
volt ez a rendezőségtől, mert el
tekintve az anyagi előnyét a bált 
hangulatossá és főleg családiassá 
teszi — Albrecht királyi herceg 
legfőbb védnöksége melletti fő
védnökök, diszelnökök és véd
nökök biztosítják az est erkölcsi 
és anyagi sikerét

A bálrendezőség nyomatékosan 
megkért bennünket annak közlé
sére, hogy a műsort pontosan 

9 órakor kezdik s fenntartott 
hely nincs, tehát az elhelyezke
dés az érkezes sorrendjében lesz 
valamint azon kérésnek is kife
jezést adott a rendezőség, hogy 
a hölgyek lehetőleg mind Calicó 
tuhaban jelenjenek meg, mert ez 
adja meg majd a bál igazi l.ed
vés hangulatát, annal is inkább, I 
mert a terem is pettyesen van 
díszítve.

Műsor: A bécsi mennyasszony. 
Vígjáték 3 rövid felvonásban. 
Szereplők: Pomóthy Krisztina: 
Tasnady Viktória; Pomóthy Ágos
ton : Dettkó Karol ; Pomó'hy ! 
László: Csongor Béla; Margit: 
Dárdai Ilonka; Abahazi Ábel: 
Kanyó Imre; Auerhammer ezre
des : Zeitvogel Antal; Karolina a 
leánya: Merkner Etelka; Valihóra 
plébános: Pazar Ferenc; M ari; 
Bán Piroska; István : Magos Gy ula; 
Komisszárius: Kálmán Döme.
Szin: 1844 körül a Pomóthy 
kastélyban. A műsor kezdete 
pontosan 4 9 óra. Személyjegy : 
1.50 P., családjegy (3 személy)
4 P., tancosjegy 1 P. Felüliize- 
teseket a jótékonycélra való te
kintettel köszönettel fogad és hir- 
lapilag nyugtáz a rendezőség.

— Adomány. Sziberth Ferei c 
5 pengőt adományozott a Szociá
lis Misszió szegényeinek. A 
Misszió vezetősége ezúton is 
megköszöni a nemesszivü ado
mányt.

— Eljegyzés. Rózsa Piroska 
orvostanhallgatót (Bonyhád) elje 
gyezte dr. Hugi Ádám klinikai 
tanársegéd, megbízott hórházi fő
orvos, (Ptcs-Mohács). (Minden 
külön értesítés helyett)

— A Szociális Misszió g y ű 
lése. Foly ó évi január hó 8 án 
délután 5 órai kezdettel, a tűz
oltó laktanya tanácstermében 
gyűlést tart a Szociális Misszió 
mohácsi szervezete. A tagokat 
ezúton is kérik a teljes számban 
való megjelenésre.

— Halálozás. Magyarteleken 
73 éves korában elhunyt nemes 
Kammerer Ferenc földbirtokos, 
aki évtizedeken keresztül tevé
keny részt vett a vármegye köz
életeben. Tíz even at volt elnöke 
a varmegye lótenyésztési bizott
ságának és szakértelme nagyban

hozzájárult a baranyai lótenyész
tés országos híréhez. Halálát fe
lesége sz. Nádosy Mária és szé
leskörű rokonság gyászolják. Mo
hácsról dr. Beck Alajosné nagy
bátyját gyászolja az elhunytban. 
Temetése kedden délelőtt volt 
Magyarteleken, ameiyen a vár 
megye is képviseltette magat-

— Országos F rontharcos 
Szövetség m ohácsi főcsoportja  
vasárnap este fel 6 órakor tag
gyűlést tart a Frontharcosok 
székit zaban. E lőadok: Jahoda 
József, aki a viiflgháborus élmé
nyéiről es dr. Vitéz Horváth 
Kazmér aki Magyarotszag kü l
politikai helyzetéről tart előadást.

— Elkészültek a fogadalm i 
templom körü li árkádsor terve i 
Árkát/ Bertalan a napokban kül
dötte meg a mohácsi fogadalmi 
templom árkádsorának terveit. 
Ezen ieivek szerint a varmegyék 
cm .re i az araadsoroaon nyernek 
elhelyezést es minden arkadpillér 
elé a mohácsi csata egyik hősé
it k szobra kerülne. Mivel ily- 
formán a varmegyék által a cí
merek elkészítésére felajánlót 
összeg elsősorban az árkádsor 
felépítésére használható fel, min 
den remeny megvan arra, hogy 
ez még ebben az evben elkészül 
és u Széchenyi tér megkapja 
végleges aiakjat.

— A II. Lajos Muzeum Egye
sület közgyűlése Hétfőn este fél 
6 órai kezdelfel, a városháza 
közgyűlési termében tartotta évi 
rendes közgyűlését a II. Lajos 
Muzeum Egyesület dr. M argitay  
Lajos polgármester elnök veze
tésével. Elsőnek Vitéz dr. Hor 
váth Kázmér titkár tette meg 
jelentését, amelyben rámutatott, 
hogy bár a tagok száma 214, 
nagyon sokan nem tesznek ele 
get tagsági kötelezettségüknek 
Petrovics Károly javasolta, hogy 
a tagokat vegyék revízió alá, 
amit a közgyűlés el is fogadott. 
Ezután a közgyűlés kegyelettel 
adózott két elhunyt munkás tag 
jának: néhai Visy Pá nak és 
Zd iild r Oyörgynénak s emlékű 
két jegyzőkönyvben örökítették 
meg. Ezután Brand Ede a mu- 
ztunt igazgatója számolt be az 
egyesület <letérői, majd Vitéz dr 
Horváth Kázmér előterjesztette 
az 1934. évi zárszámadást. Az 
egyesületi muzeum jelenlegi lel
tara hozzávetőleg 10 ezer pengő 
értéket képvisel. A múlt évi 
egyengleg 57 pengőt mutat a 
33 ezer pengő tőke levonásával. 
Ezen összegből a közgyűlés 30 
ezer pengőt nyújtott kölcsön 
képen Mohács városának. A 
költségveiést a közgyűlés 900 
P összegben elfogadta, majd 
a tisztujilást tartották meg, amely 
változatlanul hagyta az eddigi 
tisztikart. Uj tagokként kerültek a 
választmányba Kuzmics Ferenc 
gimnáziumi igazgató, Simon 
Vendel történelemszakos tanár 
és Pamlériyi János r kapitány.

— Közgyűlés. A Mohácsi 
Fóldnrivesek Olvasóköre folyó 
évi január hó 12-én tartja évi 
rendes közgyűléséi, délután 2 
órai kezdettel. Amennyiben ezen 
a napon a közgyűlés határozat- 
keptelen lenne, úgy az; a követ
kező vasárnap tartják meg.

— Talált nyaksál. Egy férfi 
nyaksál találtatott. Igazol; tulaj
donosa a rendőrségen átveheti.

— A MPV mohácsi főnöksége 
Mártagyüdért. Igaz örömmel lát 
juk Mohács város közönségének 
dicséretreméltó lelkesedését a 
máriagyűdi akcióért. A nemes 
versengés és lelkesedés példáját 
a héten a MPV helyi főnöksége 
mulatta meg a város közönsé
gének, amikor az összes alkal
mazottak. tisztviselők Horváth 
József főnökkel az élen teljes

i számban ajánlottak fel 1 — 1 pen
gőt, három éven át. A felaján
lás 19 pengőt jelent egy évben 

j A szép megmozdulás önmaga 
i bán hordja dicséretét. A felaján

lók névsora: Horváth József 
állomásfőnök, Tasnádi Ferencfo 
intéző, Oerdei Ignác intéző, 
Czetti István főraktárnok, Dankó 
Ignác főraktárnok, Schreiber La
jos raktárnok, Rapi András pálya- 
felvigyázó, Schneider Ferenc áll. 
felvigyázó, Hartmann Komád fő 
kalauz, Gröbl Gyula főmozdony 
vezető, Szettek Mátyás váltóke
zelő, Dévai József fűlő, Cziegler 
Tamás h. váltókezelő, Érdi Ja
kab h. váltókezelő, Hoch József 
h. váltókezelő, Koleszár János 
h. váltókezelő, Radányi Konrád 
váltókezelő, Petre József váltó 
kezelő, Pobisch Lambert vasúti
vendéglős. — özv Wasszmger 
Jánosné 1935-re 1.—, Lcháza
Margit Kispest 1935-36 37 évre 
3 .— pengőt juttatott el szerkesz
tőségünkbe a máriagyűdi akció 
céljaira, amit rendeltetési he yere 
juttattunk.

—  A Stefán ia közgyűlése. 
Múlt hó 30 án, hétfőn a Stefá lia 
Szövetség mohácsi fiókja rendki- 
vü i közgyűlést tartott a város 
háza közgyűlési termében. A köz
gyűlés egyetlen tG jy a  a szövet
ségnek a minisztérium rendeleté 
erielmeben való átalakulása volt 
s ei nek következtében az alap
szabályoknak megfelelő módosí
tása. A közgyűlést dr. Margitay 
Lajos polgármester, elnök ny i
totta meg s u'.ána Nemeskéri Fe 
rer.c pénztáros ismertette az uj 
alapszabályokat, majd ezek elfo
gadása után megtörtént a tisz újí
tás, amelynek eredménye a kő 
vetkező: E n ő k : Dr. Margitay 
Lajos f o ’garmes er, társelnök: 
Schmidt Karoly né es Mayer V,,- 
mosné, alelnöxök: dr. Schmidt 
Miklóst.e ts  Horváth Miklosne, 
pénztáros: Nemesxeri Ferenc, 
sz. mvízsgalók: Keesz Jó.sa, 
Sehveininger Sandorné és Langer 
Antalné. Megalakul a szövetség 
keretében a szociális szakosztály, 
amelynek elnöke le t t : Visy Paine, 
tagok: Kugycray Teréz, Netnelh

1 Ferencné, dr, Faltay Jánosi:?, dr. 
Rüll Miklós ne, dr. Btrger Lász- 
lóné. Az alapszabaiy érteimében 
az i6azgatós..g tagjaivá a regi 
vaiasztmanyi tagokat választoltak 
meg és a :agok szamát 32 re 
emeltek.

— Mozielőadás. Szent Ferenc 
11 Kérdjenek rendezésiben foiyó 
hó 8 án £s 9 én ' í46 es órai 
kezdettel, a szokott helyarakkal 
bemutatási a kerül a Madarász 

I című látványos operett. A tiszta 
jövedelmet a püspök templom 

I javára és a III. Rend céljaira
! fordítjuk.

— Felm entették az Iparos- 
k ö r  vá lasztm ányát. Dr. Papp
Lajos volt mohácsi ügyvéd be
csületsértésért feljelentette az Ipa 
roskör választmányát, mert az 
kizárta tagjai sorából az annak

idején nagy feltűnést keltett 
cikke miatt, amelyben furcsa ok
fejtéssel foglalkozott a hősi kul
tusszal. Pénteken W íVz József 
kir jarásbiró tárgyalta az ügyet. 
Dr. Papp Lajost dr. Szabó Ka
roly képviselte, az Iparoskor 4S 
választmányi tagját dr Schmidt 
Miklós védte. A járásbíróság fel
mentette a vádlottakat bűncselek
mény hiányában. Az Ítélet gyö
nyörű indokolásban vedte meg a 
hősi halottak emlékét s meg 
visszatérünk ismertetésére. Hatasa 
ala.t a vádlottak önkéntelenül 
megéljenezte.-, a bírót — amiért 
azonban rendreutasítást kaptak, 
mert a bíróságnál a tetszést nem 
szabad hangosan nyilvánítani. — 
Az ítélet ellen a fómagánvadló 
felebbezést jelentett be.

— Kukor cát loptak Sátor
helyen. Frigyes főherceg sátor 
helyi uradalmában a tengeri gcrél 
feltörték es 140 kg. csöves ten- 
gerit loptak el. A csendörség 
megindította a nyomozást és 
Megállapította, hogy a lopást 
Szekér György es Berta József 
uradalmi cselédek követtek el, 
akik tettüket beismerték. Az el 
járás megindult ellenük.

—  Közgyűlés. A Mohácsi I. 
Katona Betegsegéiyző Egyesület 
f. évi január 12 én, határozatkép
telenség eseten január 19-én, va
sárnap délután 2 órakor a 
Scháll r fele vendéglőben levő 
egyesületi helyisígében tartja 43. 
évi rendes közgyűlését a köve- 
kező tárgy sorozattal: 1. Elnöki
megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Zár
számadás és a jövő évi költség
vetés előterjesztése. 4. Számvizs
gáló bizottság jelenlese. 5. Lel
tár felolvasása. 6. Vidéki Hadas- 
tyan Egyletek Országos Szövet
ségének előterjesztése 7. Kivo
nulások szigorítása. 8. Egyesületi 
székház vásárlása. 9. Általános 
tisztujitás. 10. Indítvány ok.

— Halálra égett egy öreg
ember- Nagy nyaradon . Borza- 
mas halait ha t penteken Nagv- 
vadi Andor 76 éves nagynyaradi 
lakos, aki teljesen munkakeptelen 
volt és a község gondoskodott 
eltartásáról. Az öreg ember a 
nyito tt tűzhely mellett elaludt s 
közben egy parazs esett a ruhá
jára. A ruha lassan lanralobbant 
s m re az öreg ember felébredt, 
már teljesen lángokban állott. A 
magával tehetetlen ember nagy 
nehezen kivánszorgott az udvarra, 
ahol segítségért kiáltott. Az össze
futott szomszédok vizes takarókat 
dobtak rá, azonban a segítség 
már későn jött és az öreg em
ber sérüléseibe belehalt.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1935. évi december hó 
27-tól 1936. évi január hó 3 ig 
Születések; Frőhiitjg Ferenc es 
Ruppert Katalin gyermeke József, 
Biutnenreich Károly és Láng E r
zsébet gyermeke Éva Rozália, 
Bősz Lajos és Bayer Margit 
tyetmeke Ilona Margit, dr. Csúcs 
László és Kiss Márta gyermeke 
Marta, Benedek András és Drex 
ler Maria gyermeke Zoltán. H á 
zasságkötések: Magyarosi Ferenc 
es Gazdag Etelka, Polgár Ferenc 

, és W alfart Anna, Pazaurek 
Győző és Holicsek Mária. H alá 
lozások: Takács lmréné 72 eves, 
özv. Kovács Jánosné 78 éves, 
Kiló Andrásné 62 éves, Líhl Ist
vánná 40 éves, Halena Sandorné 
65 éves, Kovács Jánosné 50 éves.



1936. január 5. MOHÁCSI HÍRLAP s

A g á z h á b o ru  
tö r té n e te .

Ttl: KÉMÉIT GÁBOR linsi ligiiitlai előadó.
A franciák már a világháború 

előtt is rendelkeztek gáz puska-
lövedékkel melyeket 1912 ben a 
gonosztevők ellen sikerrel is 
használtak, de a 19 cm bróm- 
ecetesternek (ennyi volt egy 
puskagránát töltése) csak zárt 
helyen volt hatása s igen nagy 
tömegben kellett a kis 28 mm 
gránátokat kilőni. A háború ki
törésekor a franciáknak 30 000 
ilyen puskagránátjuk volt, ezeket 
az Argonneokban ki is lőtték. 
Az eredmény jelentéktelen köhö 
gés és könnyezés volt. Ez a 
kísérlet hívta fel azonban a német 
hadvezetőség figyelmét az újszerű 
harceszközre és ez a kezdetleges 
gáztámadás egyben rámutat arra 
is, hogy a mérgező gázok ha
tása nagyrészt a kellő tömény
ség biztosításától függ 1915 ta
vaszán a franciák már puska
gránátok helyett bróm és chlór- 
acetonnal töltött ágyugránátokat 
lőttek a német állásokra, mert a 
marnei csata után többé kevésbé 
áilóharc alakult ki, ez pedig nem 
volt a francia hadvezetőségnek 
Ínyére, miután tüzérségi felké
szültségét nem használhatta ki 
kellő módon. Azonban a franciák 
technikai felkészültsége a gáz
harcokra még nem ütötte meg a 
kellő mértéket, pedig a francia 
hadügyminrszteriumnak már 1914 
augusztusában is hatásos harc
gázokat ajánlott E. I. Meller és 
~ híres chemikus, a melinit fel
találója, Turpin is. így aztán 
ennek a nagyhatású harceszköz
nek igazi felismerése a néme
teknek jutott, akik ugyancsak a 
marnei csata után foglalkozni 
kezdtek a vegyi harceszközök 
gyártásával.

így következett be a modern 
gázharc első igazi esete: az 
„Yperni fekete nap “ 1915 április 
22 én este felé mintegy 6 kilo
méteres szélességben megfelelő 
tüzérségi gránát előkészítés után 
sárgásfehér gázfelhő hömpölygött 
a francia-angol állások felé, amely
nek hatása rettenetes, borzasztó 
volt. A németek chlórgázzal töl
tött vaspalackokat építettek a 
legelső hadállásokba s miután a 
szél elég kedvező és erős volt, 
megnyitották a csapokat és a ki
szabaduló chlórgáz futólépés 
gyorsasággal kúszott a föld felett 
a meglepett ellenség felé.

A német hadvezetőség még 
nem sejtette, hogy ez a gáztá
madás milyen szörnyű pusztítást 
fog végezni a francia angol sán
cokban, mert ha tudta volna azt, 
hogy majdnem két hadtest sem
misül meg egyszerre, akkor b i
zonyára felgöngyölte volna a 10 
km. szélességben szétrombolt 
ellenséges frontot és az angol
francia haderők közé mély éket 
vert volna. Habár ez a gáztá
madás csak 6 km.-nyi szélesség
ben indult meg, mégis 5000 ha
lott marad, a lövészárkokban 
és az entente vesztesége a ha
lottakkal együtt mintegy 15.000 
emberre rúgott, nem is szólva a 
németek által zsákmányolt gép
fegyverekről és ágyukról.

Az első yperni fekete nap 
tehát elindította azt a szinte vég
nélküli folyamatot, amit mi gaz

harcnak nevezünk, s azok az 
eredmények, amelyeket a világ
háborúban ezen a téren elértek 
méltán okozhatnak aggodalmat 
a polgári lakosságban, mert biz
tos, hogy a jövő háborújában a 
mérgező gázok még nagyobb 
szerephez fognak jutni, mint a 
világháborúban és nemcsak a 
fronton levők lesznek állandó 
veszedelemben, hanem a polgár
ságot is meglephetik váratlan 
légi gáztámadások, amelyek pusz
tító hatása — kellő felkészültség 
nélkül — könnyen elképzelhető.

SP O R T -
A tenisz szakosztály évi 

eredménye.
Az MTE tenisz szakosztálya 

két éves múltra és munkára te
kint vissza és ezen idő alatt 
eiég szép eredményt tuu felmu
tatni. A kastélykerti sporttelepen 
két modernül felszerelt pályával 
rendelkezik, ahol 30 tag űzte a 
tenisz egészséges és szép sportját. 
A ta ;ok a szórakozás mellett, 
sportszerűen is teniszeztek, mert 
a megrendezett háziverseny ko
moly munkára késztette a ver
senyen résztvevőket. A sportszel
lem, küzdeni akarás, együvé ta r
tozás érzése, nagyon kifejlődött 
a tagokban, amit még fokozni 
fog és lehetőve tesz az, hogy 
városközi és klubközi versenye
ket lógnak rendezni, ami nagyobb 
eredmények elérésire biztat.

Az utánpótlás és nevelés kér
dése oiykép nyert megoldást, 
hogy a polgári iskola növendékei 
ingyenes tanításban részesültek.

Ezen gondoskodás biztosítja a 
jövőben is a tagok létszámát és 
kilátás van arra, hogy a tagok 
száma a jövőben nemcsak, á l
landó marad, de növekedni is fog.

A jövőre vonatkozólag a szak
osztály edzőt igyekszik szerződ
tetni egy hónapra, akinek sikeres 
működése előmozdítja a verseny
zők tudását, lehetővé teszi azt, 
hogy a tervbevett versenyen si
keresen megállják helyüket.

A hivatalos tarulasi idő után 
ingyenes háziversenyeket óhajta
nak rendezni, hogy ezáltal a 
közönség megszokja a mégjszokat- 
lan teniszversenyek látogatását.

Súlyos veszteség érte a szak
osztályt Huth István elhunytéval, 
aki értékes versenyzője és agilis 
intézője volt az egyesületnek.

A tenisz szakosztály fejlődő 
szép eredménye nagyrészt Kosen- 
thal István szakosztályvezető ér
deme, aki minden dicséretet meg
érdemel és követendő példaként 
szolgáljon a többi szakosztály- 
vezetőknek.

Felelósszerkeszté : 
B Á N  A N D R Á S .

Laptulajdonos ét kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

i
VÁROSHÁZ-UTCA 3. sz. emeletes és a 
KOSSUTH LAJOS U. 87. sz. földszintes 
házakat ÖNKÖLTSÉGI ÁRON ELADJA A 

PÉCSI TAKARÉKPÉNZTÁR 
ingatlan kezelési osztálya PÉCS, 

Síéchenyí-tér 9— 10.

N Y IL T T É R
A ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség,.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett jó 

férjem, illetve édesatyánk

CSIDA GYULA
nyugalmazott körjegyző

elhunytával a temetésen való 
megjelenésükkel, hoszoní, virág, 
küldeményükkel és résvétnyil- 
vánitásukkal mélységes fájdal
munkat enyhíteni szívesek voltak, 
— ezúton is hálás köszönetét 
mondunk

Mohács, 1935. december 29.
A gyászoló család.

H — B *1 május hó 1-re 5 szoba,
Bw B M l BB fürdőszoba (vízvezetékkel) és

■  "  mellékhelyiségekből álló

1 úri lakás■  bán az emeleten.
£  Esetleg autógarage és istállóval.
2  Részletes feltételek D r. Ném et Is tván  ügyvédnél
Q megtudhatók.

íj tZ L E T U E O N T IT Á S .
Mohács város és környéke nagyérdemű közönségét értesítem, hogy’

' özv. Peck Qusztávné kertészetéből 17 évi működés után kiléptem és 
| Mohácson, Kossuth Lajos u. 95-97 szám alatt Huth-féle házban
U mű és kereskedelmi

jj kertészetet nyitottam
' Mindenféle csokrok és koszorúk kötését a legolcsóbb árban
I vállalok Különféle cserépvirágokat tartok raktáron. A nagyérdemű
I közönség szives pártfogását kérve maradok
i teljes tisztelettel
j  BE.XES E M IL.

D

E ladó
v a d á s z f e g y v e r

1 d rb  5 lövetű 16-os B raun ing  fegy,- 
v e r  sörétes.

C ím  a k ia d ó h iv a ta lb a n .

Kölesei ucca 1. szám alatti

k o r c s m a
üzletemben megfelelő óvadék
kal ü z le tvezető t keresek

Varga Pál.

Eladó
a Vármegye utca 19-es 
számú 2 szoba konyha 
és mellékhelyiségekből 
álló ház azonnali beköl
tözéssel Érdeklődni lehet

B a la tin ácz  A n ta ln á l, 
B l |  Rózsa utca 7. szám

Mohács megyei város poígírmesterétól.

6833 1935. szám.

H ird e tm é n y :
A város polgármestere közhírre tesziz 

hogy a régi városháza Kellermann-, 
Marton-, Szitár-, Rupp és Schweller- 
féle üzlethelyiségei 1936. évi m ájút 
hó l-től kezdódőleg újból bérbeadásra 
kerülnek. Ugyancsak kiadó a Király u. 
2b sz. bérház Fischer-féle üzlethelyisé
gének kettéosztásával nyert közepes 
nagyságú helyiség, amely azonban 
azonnal is beköltözhető.

Zárt, írásbeli ajánlatok január hó 
13-án déli 12 óráig bezárólag a pol
gármesteri iktatóhivataiban adhatók be.

Mohács, 1936. évi január hó 2.

Dr. Margitay Lajos
polgármester.

R ik k an cso t
ó v a d é k k a l fe lv e s z

Bán tőzsde .
Ném etbóly község

legközelebbi országos
á l la t -  és

kirakodó vásárját 
fo lyó évi ja n u á r  hó 
IO-én, pénteken tartja
meg.

másolást, kézirat után vállalok.
Cim: Bán tőzsdében.
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Buz» — — 1.7.— P
Zab — — 15 5(1 P
Bo is  -  -  15 — P
Árpa — — 16— P
Tengeri m új 1370 P
Tengeri csöves 10 30 P 
Bab -  2 7 .-  P

3390- 1935. sz.

Pályázati hirdetmény.
BÁR község elüljárósága a

b á b a = á llá sra
pályázatot hiidet. Az állás java
dalma évi 400 pengő készpénz, 
1 szoba, konyha és kamrából 
álló lakás, 1 öl puha tűzifa, 5 
pengő jutalom az 1 év és kőit 
elért gyeimekek után, jasadamat 
10° o fizetéscsökkentés terheli.

Pályázati kérelmek a kölkedi 
körjegyzőhöz (székhelye; Mohács) 
1936. évi január hó 15-ig 
nyújtandók be és azokhoz a szü
lésznői oklevél, erkölcsi és mű 
ködési bizonyítvány csatolandó. 
Német nyelv tudása szükséges

Az állás azonnal elfoglalható.
Bár, 1935. évi december hó 20. 

Községi elliljaróság.

Mohács megyei város polgármesterétől

121 — 1936. szám.

Pályázati hirdetmény.
Mohács megyei városnál _ 1936. évi 

március hó l én megüresedő

k e r té s z i á llá s ra
pályázatot hirdetek. Az állás javadal
mazása az állami rendszerű szakaltisz- 
lek illetményei, továbbá havi 60 pen
gős pótlék és természetbeni lakás, 
amely utóbbi azonban csak 1936. évi 
november hó 1-én foglalható el és 
amelynek használata ellenében a ker
tész, illetve hozzátartozója a vámosi 
szolgalatot is köteles ellátni. A pályá 
zati kérvények I9J6. éri január hó 
2S-én déli 12 órait nyújtandók be a 
város polgármesteri hivatalában.

A pályázók magyar állampolgárságu
kat életkorukat, képesítésüket, egészségi 
állapotukat, erkölcsi és politikai maga
tartásukat - a proletárdiktatúra és 
illetőleg idegen megszállás alatti időre 
is kitetjedőleg — hatósági bizonyítvá
nyokkal, illetve okmányokkal tartoznak 
bizonyítani.

Pályázhatnak mindazok a 40 életévü
ket még el nem ért magyar állampol
gárok, akik legalább a kertészképző 
szakiskola sikeres elvégzését igazolják.

Elönjben részesülnek azok, akik 
megfelelő városi kertészeti gyakorlatot 
tudnak igazolni.

Közelebbi feltételek a polgármesteri 
hivatalban tudhatok meg.

Mohács, 1936, évi január hó 3-án.
Dr. Margitay Lajos

polgármester.

Eladó.
Szivó-nyomó kutszerkezet, alig 
használt lószerszám francia szár
ral, házi bútorok, berendezési és 
felszerelési tárgyak költözködés 
miatt eladók, II. Lajos ucca 
16 szám alatt.

E ladó
a Barát ucca 23. sz. ház, 
mely 2 szota, konyha, pince, 
egy műhely es mellékhelyisé
gekből all. Érdeklődni lehet

b á n á tz  lstvánnénál
Vadasz ucca 43. sz.

I
F O T F C IT F M  a nagyrabecsült vevőimet, hogy 
E K 1 l-ö I IL . /» I  Benesch Emil kertészem január hó 
1-én szolgálatomból kilépett, vele továbbra semmi néven 
nevezendő összeköttetésben nem állok. .

Nagyrabecsült vevőim igényeit a jövőben, még job
ban kielégítem, 10 éves nagyvárosi gyakorlattal rendelkező 
k é p ze tt k e rté s z t alkalmaztam és így módomban van a 
legkényesebb ízlésnek is megfelelően
k e rte k  és s íro k  tervezését, rendbehozását, 
buxusok n y írá sá t és m in d e n n e m ű  v irá g o k  
k iü lte té s é t nagyon m é ltányos  á ré r t  v á lla ln i.

Ezenkívül csokrok , koszorúk , e ljegyzés i 
és a lk a lm i kosarak  készítését is a lég ju tá 
nyosabb  á ré r t  mindenkor vállalok.

További szives párlfogást kérve vagyok

L

i°gy B  
r hó B  
éven B

özv. Peck Gusztávné.J
1. és IV. po lgáris ta  fiu k  és leányok részére csoportos elő

készítő oktatás kezdődik január hó folyamán a gimnázium 
V. osztályához szükséges különbözeti vizsgára. Meg
beszélés D r. VASSKÓ  tanárnővel délelőtt a gimná 
ziumban, délután lakáson, 11. Lajos utca 2, szám

FIGYELEM!

ÍÍL

Orát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  á  I I  C H i  í  S I I  á  6
M ohács Ú jváro sh áza .

Javítást, vésést gyorsan és olcsón személyeson készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g sram  égő, c s illá r , 
rá d ió  és v illan y szere lés i anyag kaphatók

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

ÍT E L FO R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n agyobb  cégeinél.
Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás4* szervezetet

Tagja lehet minden hitelképes egyén, jelentkezni lehet’,

B á n  A n d r á s  h i t e l i r o d á b a n ,
vagy az egyes hivatalokban levő m e g b íz o t tn á l.

Szén és k o k s z  e la d á s !
Szén és koksz minden mennyiségben kapható

Túrj ma J e n ő
tüzelőanyag kereskedőnél, Telefon 58. 

Előjegyzéseket a „Hitelforrás" szervezet tagjai 
részére is elfogad Rosenthal Lajos röföskereskedö

M ohácson.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint tel ek 
könyvi hatóság.

12598 1935. tk. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Délbaranyai Bank r t. végre- 

hajtalónak Treutz Károlyné szül 
Konrád Anna végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 220 pen
gő tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a mohácsi kir. 
járásbíróság terü'etén levő Nagy- 
nyárád községben fekvő s a 
nagynyárádi 935. számú betét
ben A -)- 10. sorszám 1 701 rész 
erdőilletőségre 50 pengő kikiál 
tási árban, de az ezen betétben 
10. sorszám alatt felvett ingatlan 
Treutz Adám és neje Trinter 
Erzsébet javára bekebelezett 
szolgalmijog feltétlen fenntartá
sával és végül az A +  10 sor
szám alatt felvett ingatlanokból 
kisk. Treulz Katalin és Ilona fele 
részére a C 18. sorszám alatt 
özv. Treutz Károlyné szül. Kon
rád Anna javára bekebelezett 
özvegyi joggal terhelten, úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
özvegyi jogot rangsorban meg
előző tehertételek fedezésére 
szükséges 3764 pengő valószínű 
összeg be nem folyna úgy az 
árveiés hatálytalanná válik és az 
ingatlanok nyomban a C 18 
sorszám alatt bekebelezett öz
vegyi jog néikül lesznek árverés 
ala bocsátva.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek N agynyárád község
házánál megtartására;

1936 évi január hó 15 nap 
jának délelölt 10 óráját tűzi ki
és az árverési feltételeket az 1881: 
LX. t. c 150. § a alapián a kö
vetkezőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlan 
és pedig a házaadó alá eső in
gatlan kikiáltási ár felénél, egyéb 
ingatlan a kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet (1908 : XL1. t.c. 26. §.)

Mohácsi Ipari és Gazdasági 
Hitelszövetkezet legkisebb vétel
ár nélkül árverezhet, Délbaranyai 
Bank r. t. vei szemben a legki
sebb vételárat 2678 pengőben 
állapítja meg.

2. Az árverezni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10%-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes énékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881 : LX. t. c. 147., 150., 
170. §§; 1908 :XLI. t. c. 21. §.)

Az aki az ing tlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki serrr 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa ígért 
ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25 §.).

Mohács, 1935. évi november 
hó 2. napján.

Dr. Hadler s. k. járásbiró
A kiadmány hiteléül •

H a rs á n y i iái.
telekkönyvvezető.

Frid rlch  Oszkár könyvnyomdája, Mohács
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