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A m a tú ra  és az élet.
Nem tudunk komolyan | 

megbotránkozni, nem tudunk j 
valami nagyon siránkozni, 
nem kiabálunk a szörnyű 
igazságtalanságért, hogy Hód
mezővásárhelyen érettségi bi
zonyítvánnyal a zsebében, 
végzi a köztisztassági mun
kálatokat egy fiatal ember.

A dolog úgy történt, hogy 
Hódmezővásárhely polgár- 
mestere utcaseprői állásra hir- 
detetett pályázatot. 12 ilyen 
állás volt s az egyikre pá
lyázott Száraz Nagy Mihály, 
aki a pályázathoz hozzácsa
tolta érettségi bizonyítványát 
is. A polgármester ki is ne
vezte s most ezzel az annyira 
áhított, annyira vágyott pa
pírral a zsebében viszi a 
nagyseprüt Száraz Nagy Mi
hály és tolja maga előtt az 
ismert kiskocsit.

Mondjuk, nem tudunk ezen 
siránkozni, mert hát az tör- j 
tént csak, hogy akadt valami 
munka és arra egészséges, 
bizonyára megfelelő fiatal
ember. Hivatal akadt, mert 
nálunk még az utcaseprői 
állás is hivatal, amelynek 
rangja, hatásköre van. Há
nyán estek melléje a hiva
talnak, hányán néztek a dön
tés elé vágyakozva, mert a 
napszám az bizonytalan, de 
az utcaseprői fizetés, az meg- i 
jár minden elsején, ha ren
desen végzi dolgát az ember.

Nem kiábálunk botrányról, 
mert hiszen nem botrány az 
ha valaki dolgozik, ha mégis 
szóvátesszük ezt az esetet, 
sokszor hangoztatott állás
pontunkat kívánjuk leszögezni 
arról a tülekedésről, amely a 
szellemi pályák, helyesebben 
az állasok után folyik. Rá 
akarunk mutatni arra, hogy 
bármennyire is szép lenne az 
átlagos kulturnivó emelése, 
nem okvetlenül szükséges és 
a legvérmesebb reménykedő 
sem úgy gondolta a dolgot, 
hogy érettségivel a zsebben 
seperjék az utcát.

Oda akarjuk állítani ezt a 
példát azoknak a szülőknek, 
akik csak a matúrán, az ál
lásokon keresztül látják biz
tosítva gyermekeik jövőjét. 
Ezeket szeretnénk odaállítani 
az utcát seprő Száraz Nagy 
Mihály mellé, aki ha bele
törődött is már uj hivatalába, 
soha az a megnyugodott, i 
becsületes munkájával, elért ■ 
eredményeivel, kenyerével 
mezelégedett ember nem lesz.

Száraz Nagy Mihály ami
kor elindult más remények- i 
kel, más vágyakkal lépett az [ 
iskola falai közé. Amikor ta
lán éjszakákon keresztül ta- J 
nult és raktározta el azt a 
sok tudományt, amelyet elő
írnak a matúrához, más ál- | 
mókát álmodott, más célokat ! 
tűzött maga elé.

Valahol egy hivatali szó- ! 
bát látott, amelynek Íróasztala 
mellett fog ülni, vagy kated
rát, amelyen tanitani fog. 
Lehet, hogy tovább is gon- j 
dőlt, hogy orvosi rendelő, | 
ügyvédi iroda volt vágyai 
netovábbja, a kiskocsit, azt 
sohasem látta álmaiban.

És hányán indultak igy el 
és hányán mennek ma is 
ezen az utón és ha majd el
érkeznek a matúráig, a dip
lomáig, akkor néznek csak 
fel és akkor látják csak, hogy 
ez a megcsonkitot ország j 
nem bir el ennyi szellemi 
munkást, akkor látják csak, 
hogy az egyik proletár sors
ból felverekedték magukat a 
másikba.

Amikor Száraz Nagy Mi- ; 
hály esetét ideállitjuk, sze
retnénk sok-sok szülővel be
szélni. Szeretnénk megmon
dani nekik, hogy a világon 
más pálya is van, mint a 
hivatalnoki, mint a szellemi 
pálya. Még ebben a csonka 
országban is, még ezekben 
a nehéz időkben is van ' 
annyi életlehetőség, van 
annyi gyakorlati pálya, ame
lyet eddig elmulasztottunk 
müveini, amelyet nem lát

tunk s amelv a becsületes, 
dolgozni akaró embernek biz 
tositja a kenyerét.

Mennyi munka vár, még 
a maga emberére, mennyi 
gondolat a megvalósitasra, 
amelyhez két dolgos kézre, 
szakavatott munkásra van 
szükség, amelv szakavatott- 
ságot érettségi nélkül is meg 
lehet szervezni.

az utcaseprői állás ta
X  X  X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  X X  XAz OMSE és az Ipartestestül! vegye kezébe a téli kikötő megépítését.

A kereseti adó 5 0 o-os pótléka felerészben fedezné a 
felveendő kölcsön annuitását.

Kaptuk a következő levelet:
A Mohácsi Hirlap múlt heti 

vezércikk-éhen megemlíti a téli 
kikötő ügyét és az uj képviselő 
testület tagjainak figye'mébe 
ajánlja, mint mielőbb megvaló
sítandó tervet. Nagyon helyes 
lenne, ha az uj képviselőtestü
let megszívlelné és mielőbb 
hozzá is fogna, mert hiszen évek 
óta húzódik már ez az ügy, 
sokszor beszéltek róla, de ko
moly terveket nem láttunk még.

A magam részéről azonban a 
képvisesőtestület tagjain kívül 
Mohács város kereskedelmének 
és iparának két képviseletére 
gondoltam, mint amelynek hiva
tása lenne a téli kikötő mozgal
mát megindítani és lefolytatni. 

az O M K E  és az Ipar- 
testület, mert a legjobban 
az ipart és a kereske
delmet érinti a téli ki
kötő ügye.

Amikor a nyilvánosság előtt 
felszólítást intézek a két testület 
vezetőségéhez, a magam részé
ről egy ötletet is adnék, amelyen 
el lehet indulni a megvalósulás 
utján. Ez pedig az, hogy

az iparosok és kereske
dők ajánlják fe l kereseti 
adójuknak 5°lo-át a téli 
kikötő költségeinek fede
zésére felveendő kölcsön 
törlesztésére.

Véleményem szerint ez az 
összeg, amely egyenkint nem, 
jelentene el ntm viselhető terhet 
mert hiszen minden 100 P kere
seti adó után 5 pengő évente 
nem olyan nagy összeg amikor,

lán mégis csak elindítja ná
lunk is az egészségesebb 
élet felfogást, talán sok szülő 
másképen látja majd a gyer
mek elé állítandó életcélt, 
talán elindul egy uj világ kis 
porszeme, hogy lavina legyen 
belőle s akkor Száraz Nagy 
Mihály, ha az élete keservé
vel is, de hozzásegített más 
ezer és százezer embert a 
reálisabb élethez.

minden valószínűség szerint 
mindenki forgalma emelkedik 
majd annyira, hogy ezt az öf 
pengőt meg is keresse.

A téli kikötő létesítésére úgy 
tudom még nem készültek ter
vek, de a szakkörök szerint 
mintegy 80— 100 ezer pengőre 
lenne szükség. Ha ezt az össze
get sikerülne hosszu'ejáratu köl
csönnel megszerezni s azt h i
szem ez nem is lenne oly lehe
tetlen, mert nemcsak helyi, ha
nem országos érdek is az, hogy 
az ország területén maradjanak 
télen a hajók és ne külföldön 
teleljenek, — 5 %-os annuitást 
számítva 4 — 5 000 P-t kellene 
évente számítani és előteremteni a 
törlesztéshez. A kereseti adó öt 
százaléka a mostani leromlott 
kereseti viszonyok mellett is 
2500—3000 pengőt jelentene

A  valószínűség azonban 
az, hogy a téli kikötő, 
amely igen sok ipart 
foglalkoztatna, emelné az  
iparosság, a kereskedők 
jövedelmét, tehát az adó
alapot és igy a hozzá
járulást is.

Ami különbözet maradna, azt 
1 a városnak kellene a költségve

tésbe beállítani, de úgy tudom, 
hogy a hajók némi illetéket is 
fizetnek, ami szintén jövedelmet 
jelent és igy megkönnyíti a meg

I valósítást.
Én a magam részéről — olyan 

a foglalkozásom — azt hiszem 
semmi jövedelem emelkedést nem 
nyernék ugyan a téli kikötő léte
sítésével, de szívesen hozzájá
rulok a törlesztéshez, mert na



MOHÁCSI HÍRLAP 1936. január 12.

gyón fontosnak kérdésnek tar
tom, amelv a város fejlődését 
nagyban előmozdítaná.

Mohács városa nagyon sokat 
veszített az elcsatolt délbaranyai 
községekkel. Iparunk és keres
kedelmünknek nagyon hiányza
nak Dályok, Izsép, Herczegmá- 
rok, Vörösmart stb, amely köz 
ségek idegravitáltak, lakói itt 
rendeltek az iparosoknál.

a vesztességet egész 
biztosan pótolná a téli 
kikötő, mert majd m in
den bekötő uszályon, hajón 
van ja  vitám valós ezeket 
a lel folyamán a telek ben 
szoktak elvégeztetni.

Öt etem ebben a pillanatban 
csak általános, éppen azért mon 
dottam, hogy a két érdekelt 
testületnek kellene a kezébe 
venni és pontosabb, részletesebb 
terveket kidolgoztatni. Ha ezek 
elkészülnek, akkor tisztábban 
látjuk, hogy mit jelent költséget 
a létesítés, milyen jövedelemre 
lehet számítani és tudjuk-e meg 
valósítani, amire előre is igennel 
felelek. Aláírás.

A magunk részéről szívesen 
adtunk helyet a fontos, közér
dekű levélnek és szeretnénk, ha 
az OMKE és az Ipartestület ve 
zetői tényleg meg is kezdenék a 
mozgalmat. A varosháza termé
szetesen támogatni fogja, hiszen 
Mohács város téli csendje, meg
csappant forgalma helyett életet, 
kereseti lehetőséget és fejlődést 
jelentene a lakósságnak. Minden 
hozzászólásnak szívesen adunk 
ezután is helyet.

A fogadalmi templom 
építése 1936. évben.

Városszerte nagy érdeklődés 
előzte meg a Mohácsi Fogadalmi 
Templom Epitőbizottságának 
gyűlését, melyet január 7 én tar
tottak meg a városháza kista
nácstermében.

Dr. Margitay Lajos polgár- 
mester mint társelnök nyitotta 
meg algyülést, üdvözölte a meg
jelenteket, ma]d Tihanyi János 
plébánoshoz fordult s kérte, 
hogy mint elnök ő vezesse to
vább a templomépités ügyét.

Tihanyi János válaszában el
mondotta, hogy milyen nagy 
meglepetés volt számára Mo
hácsra érkezésekor az a nagy 
munka, ami a fogadalmi temp
lom építése körül folyik. Hálás 
szavakkal emlékezett meg előd
jéről Frey János apálplebánosról, 
aki kezdeményezője volt ennek 
a hatalmas munkának Köszö
netét mondott dr. M argitay  
Lajos polgármesternek és külö
nösen dr. Vitéz Horváth Káz 
mér titkárnak, azért a szívós, k i
tartó munkáért, mellyel legyőzte 
az akadályokat. Megemlítette be
szédében, hogy bár a fogadalmi 
templom országos emlékmű, de 
elsősorban mégis csak a mohá
csiaké, éppen ezért az egyház- 
községnek erejéhez mérten hozzá 
kell járulni a templom felépí
téséhez.

Beszédét nagy tetszéssel fo 
gadták. Dr. Margitay Lajos kö
szönte meg az elismerő szava
kat. Ezután dr. Vitéz Horváth

Kázmér titkár beterjesztette a 
számadatokat. Az évi bevétel 
30.841 P 25 f. A kiadás 26857 
pengő 60 fillér volt A jövő évi 
építkezéshez kb. 40 00 pengő áll 
rendelkezésre megajánlások for
májában. Az 1936 év program m 
megvalósi'ásához azonban 80 000 
P re lenne szükség. Ezért az uj 
országos akció megindítása el 
kerülhetetlenül fontos lenne. A 
programúi a következő: a kupola

Misszió bál.
Kissé vontatottan indult, 

mennyire is kérte a rendezőség a 
pontos megjelenést, a mohácsia
kat erre nagyon nehéz rászok
tatni s igy bizony, amikor már 
kezdeni kellett volna, alig néhá 
nyan voltak a teremben, de azért 
a végén ismét az volt a Misszió 
bál, ami már évek óta: Mohács 
város és környéke elitjének ta
lálkozója a farsang első bálján.

A Misszió ezúttal is kitett 
magáért, hogy erkölcsileg is si
ker kisérje A terem díszítése 
finom, Ízléses és mindenki a leg
nagyobb dicsérettel illette. Sike
rült is minden belépő lelkében 
az első lépésre kellemes hangú 
latot ébreszteni.

A bált megelőző színdarab 
megválasztása is szerencsés volt 
Orbók Békeffi „A  bécsi meny- 
asszony“ c. vigjátéka végig le
bilincselte a néző közönséget. A 
szereplők nagyon jól voltak. 
Megszoktuk, hogy a Misszió 
mindig a legjobbat adja, de ezen 
az estén a műkedvelő gárda több 
volt, mint műkedvelők ez estén 
művészek voltak. Vidéki viszony
latban hivatásos színészek sem 
adták volna jobban a darabot. A 
címszereplő Merkner Etelka na
gyon bájos volt és osztatlan 
sikere volt. Tasnádi Viktória Pó- 
móthy Krisztinája vérbeli tehet 
ségre vall. Beszéd technikája, 
játéka, megjelenése ezúttal is 
művészi igényeket kielégítő volt. 
Dárdai Ilonka sem maradt el 
parlnernőitől és osztozik a siker
ben. Bán Piroska helyes kis cse 
lédke volt és biztató ígérete a 
jövő műkedve'ő gárdájának. A 
férfiszereplők közül Csongor 
Béla játéka kimagasló volt. Játék
készsége, mndenkor kitűnő ala
kítása a legmelegebb dicséretet 
érdemli. Mellette Dettkó Károly 
nagyszerűen megrajzolt Pomóthy 
Ágostonja régi sikereit öregbiti. 
Kitűnő volt Kanyó Imre, akinek 
Abaháziját színész sem adhatta 
volna jobban. Igen sok nyílt- 
színi tapsot kapott. Pazar plebá- 
uosa, Magos Gyula nagyszerű 
Istvánja, Zeitvogel Antal ezredese 
és Kálmán Döme komisszáriusa 
is dicséretet ,érdemelnek, min
denki a maga helyén elsőrangút 
adott.

A darab szépen gördült. A 
rendezők: Krivitz Tamásné, özv. 
Földváry Adolfné és Csongor 
Béla elismerést érdemelnek nagy
szerű munkájukért. A terem Íz
léses díszítését Krivitz Tamásné, 
özv. Földváry Adolfné, Dr. 
Schmidt Miklósné, Úrkövi Jó- 
zsefné és Schneider Lajosné vé
gezték, a bálrendező felelős tisz
tét dr. Szkladányi László látta el 
nagy agilitással a nagyszámú 
rendezögárda élén.

szigetelése és burkolása ez kb. 
15.000 P be fog kerülni, a ku
pola és a kápolnák közti rész 
kiépítése, a szentély ablakainak 
beszereése kb. 8 000 pengőt 
igényel A többi pénz már előre 
egy bizonyos célra felajánlva 
érkezik pl. szentélyablak, címer, 
kápo'naépités stb

A bizottság jóváhagyta dr. V. 
Horváth Kázmér munkaprogram
ját és ezzel a gyűlés véget ért.

És utána — tánc! E-úttal is 
jókedvbe i, hangú atban virrada
tig. A calicos hölgyek szépek 
vo'tak. Szint, jelleget kap ott ezzel I 
a bál. A peltyes ruhák a táncolok 
forgatagában ha lo igó , szellő 
sóhajra bólongató virágként 
hat attak. Biztos, hogy sok fejet 
elcsavartak viselőik.

A M'sszió vezetősége mag 
lehet elégedve, mert a bál gyö
nyörű sikere sotáig kedves em
léke lesz az ott megjelenteknek.

A bálon megjelent hölgyek 
közül a következőket sikerült 
feljegyezni:

Asszonyok: Balázs Mihályné, 
Bán Adrásné, Bánfay Józsefné, 
Bánfay Sándorné, dr. Bartók La
josné, Bankos Ferenceé, Bauer 
Károyné, Csongor Istvánná, 
Csauscher Jakabné, Csémy Fe- 
rencné özv Földváry Adolfné, 
Fridrich Oszkárné, Gálszécsy 
Tivadarné, dr. Gyarmathy Imréné, 
Herger Zoltánná, Herger Aranka, 
Holló Sándorné, Horváth M ik
lósné, dr. Horváth Lajosné, Já
vor Károlyné, Jehn Miklósné, 
Kiss Ferencné, özv. Krivitz Ta
másné, dr. Kontra Miklósné, özv. 
Koszter Antalné, Kubatov 
Györgyné, Langer Antalné, Leh
man Lajosné, Lerch Ferencné, 
Márton Károlyné, Megyeri M i
hályné, Merkner Lambertné, 
Pamlényi Jánosné, Pálos Józsefné, 
Páncsics Márkné, Pávay Rezsőné, 
dr. Papp Ferencné, Petrovics 
Rezsőné, Fohli Ferencné, özv. 
Puppi Jánosné, dr. Rüll Miklós
né, Sarló Antalné, Sohl Jakabné, 
Schmidt Lajosné, dr. Schmidt 
Miklósné, Schmidt Károlyné, 
Schneider Lajosné, Schlitzer 
Emilné, Szieberth Ferencné, V i
téz Szőnyi Alajosné, Tasnádi 
Ferencné, Tóth Ernőné, Tóth 
Lajosné, Ursits Alajosné, Urkövi 
Józsefné, Varga Ferencné, Végh 
Józsefné, Vöő Andrásné, Zeit
vogel Ferencné.

Leányok: Balázs Ili, Balázs 
Mariska, Blauhorn Györgyike, 
Csauscher Bözsike, Csémi Gizi, 
Csikós Eszti, Csongor Bözsike, 
Csongor Nellike, Dárdai Ilonka, 
Dózsa Ilonka, Földváry Magda, 
Geringer Manyi Lerch Bözsike, 
Lerch Klári, Lichtener Ica, Me 
gyeri Sári, Matkovics Teri, Merkl 
Melinda, Merkner Eta, Novak 
Duckó, Pohli Ilonka, Puppi 
Magda, Reichenauer Mária, 
Reichenauer Ica, Rótt Kató, Rótt 
Mancika, Schmidt Márta, Schlit
zer Kató, Tasnádi Viktória, 
Trischler Annuska, Tóth Nóri, : 
Tóth Lujzi, Ursits Ilonka, Varga 
Sári, Varga Ili, Vörös Margit, 
Vöő Janka, Zemplényi Márta.

H ir d e s s e n  a
Mohácsi Hírlapban !

Gyógyszertárakban kapható

Frontharcos vM élután,
Nagy látogatottságnak örven

denek a mohácsi Frontharcos 
Szövetség kéthetenkénti gyűlései 
A szerencsésen megválasztott 
témák esetről esetre megtöltik a 
székház termeit.

A Frontharcos szövetségnek 
két célja van ezekkel a gyűlések
kel. Össze akarja gyűjteni Mo
hácsnak háborút járt férfiait és 
hogy a világháború eseményeit, 
saját élményeiken keresztül hivea 
ismerje meg a későbbi generáció. 
Politikai és egyéb országos 
problémákról szóló előadásaival 
tájékoztatást akar nyújtani tag
jainak, hogy a számtalan szel
lemi és politikai felfogás, irány
zat között megvédje tagjait az 
eltévelyedéstől.

Minden jel arra mutat, hogy 
ez Mohácson teljes mértékben 
sikerülni fog. Vasárnap lahodz 
József főtitkár volt az előadó. A 
déli front összeomlásáról beszélt, 
melyet ő Macedóniában élt vé
gig. Szemléletesen festette a 
háború utolsó idejének hadtáp- 
szolgálatát, a komitácsik harcait, 
a szandzsák és macedón terüle
tek kiürítését Ő háromszor se
besülve 1918-ban került Ipekre 
majd a Decsani kolostorban lett 
különítmény parancsnok. Itt érte 
a hir, hogy a bolgárok letették 
a fegyvert, s ennek következté
ben pár nap múlva a francia 
és szerb csapatok a tenger felé 
szorították őket. Nagy harcok és j 
nélkülözések után hat nap múlva S 
érkezhettek csak meg.

Utána dr. Vitéz Horváth Káz- í 
mér tartott előadást Magyaror- I 
szág külpolitikájáról. Az 1936 j 
év nagy politikai kérdésekkel j 
köszöntött ránk. A politikai fe
szültség majdnem akkora mint 
1914 ben, nem látjuk tisztán 
egyetlen államnak sem ezévi 
szereplését. Német és Francia- 
ország kapcsolata nincs még 
tisztázva. Az olasz és angol 
helyzet is bizonytalanságban 
tartja egész Európát. Japán és az 
orosz helyzet sem megnyugtató.
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Magyar szempontból a követ
kezőképen osztályozhatjuk a 
nemzeteket Ellenséges államok: 
Románia, Csehország, Jugoszlá
via, Oroszország. — Barátság 
tálán államok: Francia, Török, 
Oörögország és Livland Bizony 
tálán a helyzetünk Angliával 
szemben az olasz és angol ellen
tétek miatt — Semleges ; Dánia, 
Belgium, Hollandia, Norvég és 
Svédország, Spanyolország és 
Svájc. — Barátságos államok: 
Bulgária, Albánia, Finnország, 
Észt és Lettország. — Szövet
ségesek : Ausztria, Olaszország, 
Németország és Lengyelország.

Helyzetünk nem mondható 
hisz egy ellenséges gyűrű vesz 
körül. Mintegy 200 milliós b'okk 
áll velünk szemben, igaz hogy 
egy ilyen erősség mellettünk is 
áll, de ez már gyengüli az olasz 
abesszin harc következtében. 
Külpolitikai helyzetünk elég ké 
nyes ahhoz, hogy senkit sem 
követhessünk vakon, hanem bele 
kell illeszkednünk abba a poli 
tikai irányzatba amit az európai 
államok nagyrésze követei.

A nagy tetszéssel fogadott 
előadás után a tea délután meg 
beszélése következett. A követ 
kező gyűlés január 19 én lesz.Polgári légvédelem.
címmel ismertette Kemény Gábor 
légvédelmi előadó a csütörtöki 
liceális előadáson országunk 
helyzetét, más államok légi ere 
jével szemben és szomszéd álla
mok légi támadása esetén véde 
kezési lehetőségeinket.

Szemléltető képekben mutatta 
be a bombavető repülőgépek 
félelmetes bombáit a gyújtó, gáz, 
repesztő és robbanó bombákat, 
melyek közül az 1000 kg. os 
bombák a leghatalmasabbak és 
legtöké'etesebben épített háztöm
böket is rombadönthetnek.

Végigvezette hallgatóit az aktív 
légvédelmi eszközökön, melyek 
közül ma kétségenkivül a négy 
csővel ellátott s valóságos tech 
nikai csodát magában rejtő lég- 
elhárító ütegek már komoly el
lenállást fejthetnek ki légi tárna 
dás ellen.

Hathatós aktív légvédelmi esz
köz a vadászrepülőgép is, de 
mindezen, bár egészen modern 
konstrukciójú gépek, még sem 
nyújthatnak kellő védelmet a 
polgári lakosságnak és éppen 
ezért létkérdés a polgári légvé
delem megszervezése, mely eső
sorban hivatott a pánik kikü
szöbölése mellett a polgári la- 
kósság megvédésére. Mrna min 
denkinek nemcsak honpolgári 
kötelessége, de elsősorban saját 
élktével szemben is elsőrangú 
parancsa, hogy légi támadások 
ellen berendezkedjék s fogalma

legyen a legelemibb védelmi 
eszközökről, igy a gázálarcról és 
annak használatáról, a tűzmen- 
tes és biztos menedéket nyújtó 
pincéknek építéséről és beren
dezéseiről és a sok felesleges lim 
lomot őrző padlások kiküszö
bölésével, a tüzmentes lehetőleg 
vasszerkezetű pad ások megépi 
téséről, mert rendszeres meg
fontolt s légi támadások esetén 
fegyelmezett intézkedésekkel a 
légi támadások erejét és félel
metes pusztító hatásait csak 
nem száz százalékban ki leh t 
küszöbölni, főleg az emberi élet 
biztonsága szempontjából.

A kitűnő előadás azt hisszük 
ismét közelebb hozta lakóssá 
gunkat az általános polgári lég
védelem megszervezéséhez, mely 
előbb utóbb végleges és kötelező 
lesz.

Csütörtökön dr. Patton János 
tart Svájcról vetitettképes elő
adást. „S í  dr."

Telekálalakitás és hatarkiiga- 
zitds, más szavakkal a hatósági 
telek és telekhatárrendezés lé
nyege az, hogy egy bizonyos 
rendezést igény.ő és magánosok 
tulajdonát képező terület köz- 
igazgatási eljárás utján kerül 
szabályozás alá. A közlekedés 
és üdülés céljára szükséges te 
rületek a szabályozási terv sze 
rint kihasitandók, a fennmaradó 
területet pedig a szabályozás ke
resztülvitele után a tulajdono
soknak ki kell osztani. A telkek 
értékét a rendezés megkezdése 
előtt meg kell becsülni és azok 
bizonyos részét az utak és zöld 
területek céljára a városnak kell 
átengedni. A szabályos tormákba 
osztott telkeket a rendezés befe 
jezése után újból fel kell be 
csülni és azokat a lényegesen 
felemelkedett értékben kell újra 
kiosztani. Arra kell törekedni, 
hogy a telektulajdonosok lehetőleg 
ugyanolyan fekvésű és értékű 
területet nyerjenek vissza mint 
amilyenekkel a rendezés előtt 

i bírtak. Ha ez nem sikerül úgy 
,az érdekelteknek pénzbeli kárta
lanításra van joguk. Az átalakí
tási eljárásnál oirói beavatko
zásnak helye nincs. A tervezet 
ezen fejezete részletesen taglalja 
a telekátalakitás és hatarkiigazitási 
eljárások lefolytatását.

A kisajátításra vonatkozó 1881 
évi X l I. törvénycikk, az eljárások 
nehezkes hosszadalmas es költ
séges volta miatt varosszabalyo- 

[ zást célokra nem alkalmas. A 
töivénytervezet szerint, a szabá
lyozási terv jogerőre emeikedé 
senek napjától kezdődöleg, a 
közlekedési és egyéb közcélokra

kijelölt területek a város által 
kisajátítási eljárás utján igénybe 
vehetők. A kisajátítási jog 
külön engedélyezésére nincs 
szükség és a város nem 
köteles a terv szerinti közcélokra 
kijelölt összes területeket egy 
idejü’eg igénybe venni. Kisajáti 
tásái jog engedélyezhető oly 
iugatlanokra, melyek a szabá 
lyozási tervnek és a beépítési 
módnak, terjedelmüknél vagy 
alakjuknál fogva nem alkalmasak, 
melyek használati módja nem 
felel meg a szabályozási tervnek, 
illetve az abban feltüntetett épi 
tési módnak, feltéve hogy a tu
lajdonos záros, legfeljebb két 
éves határidő alatt kötelezettsé 
get vállal annak szabályszerű 
beépítésére; továbbá közegész
ségre ártalmas területekre vagy 
épületekre, gyáripari telepek el 
helyezésére valamint avégből, 
hogy a város a jövő fejlődésé 
hez szükséges és a helység bel
sőségének szélétől számított 3 
kilométeres körzeten belül fekvő 
területeket a város tulajdonát 
képező területekkel kicserélhesse 
és végül oly ingatlanokra, ame
lyeken telekkönyviig biztos tott 
jogok az átalakítás keresztülvi
telét megnehezítik Ha a k sajá 
titást szenvedőre a kisajátítás túl 
nagy terhet jelentene és eddigi 
léttenntartását veszélyeztetné, 
vagy pedig ha a kisajátítás kész
pénzzel való kártalanítása a vá
rosra róna túlságos megterhelést, 
a kártalanítás csereingatlannal is 
történhet A törvénytervezet rész 
letesen felsorolja azokat az elté
réseket, amelyeket az 18S1 XLI. 
t. c rendelkezéseitől eltérőig 
kell alkalmazni.

Febérváry István- 
(Folytatása következik)

— Föpásztori elismerés. Leo- 
vits János, a Mezőgazdasági és 
iparbank vezérigazgatója 21 éven 
át volt a belvárosi templom gond 
róka. Becsületes, törekvő mun 
kassága méltó elismerésben ré
szesült, amennyiben Virág Ferenc 
nte yéspüspök főpász'ori elisme
rését nyilvánította.

— Credógyülés. Folyó hó 
18 en, vasárnap délután 4 érakor 
a Legén egyletben credóiaggyü- 
líst tanunk. Az előadó Tihanyi 
János plébános, credo elnök lesz. 
Kér,ük a tagok pontos megjele
nését. Elnökség.

— Szakorvosi etm enged i-  
lyezése. Tischer Béla alispán, 
dr. Lendvay István mohácsi fog 
orvosnak a szakorvosi cim hasz- 
naiarát engedélyezte.

ES PAPÍR
— Előléptetés. A kormányzó 

a belügr miniszter előterjesztésére 
dr. Gyöngy Lajos rendőríogal- 
ntazói címmel felruházott rendör- 
segedfogalmazónak a rendőrfogai 
mazói jelleget adományozta Dr. 
Gyöngy Lajos nehány evvel ez
előtt Mohácson teljesített szol
galatot.

A tfaria Kongregáció első 
idei gyűlését ja i.u ir 13 an, hét
tőn 1 46 órakor a belvárosi elemi 
iskolácan tartja, amelyre a tago
kat ezu'o 1 hívja meg az elnökség.

— Halálozás, özv. Klombauer 
Alajosáé sz. Petrovics Katalin 
eleiének 83 ik eveben, vasárnap 
ejjel elhunyt. Temetése kedden 
de után 3 orakor volt mely rész
vét mellett. Halalat a Dankó, 
Leovris, Szedlak es Igó csaladok
g\aszóink. — Adler József cuk 
r. sz, eleiének tíö-ik evében, szer
dán reggel meghalt. Temetése 
pei teken délután volt altalános 
részvét melleit. Halálát özvegye, 
gyern.tkei és széleskörű rokon
ság gyászolják. — Böhm György- 
né szül /anó Emma életének 
30-ik évében folyó hó 8 án este 
Pécsett meghalt. T.metese szom
baton délután 3 órakor lesz Mo
hácson a Rókus kápolnából. Az 
elhuny tban /anó Imre dunaszek- 
cső kerületi keményseprő mester 
leányát gyászolja. — Dr. Gödé 
Lever.te dunaszentgyörgyi ügyvéd, 
a tolnai református egyházmegye 
alügyésze, szekszárdi kórházban 
meghalt. Mohácson Gödé Sándor 
öccsét gyászolja.

— Inczédy Károly pénzügyi 
felügyelő e hó 10 én Pécsett 53 
éves korában elhunyt. Halálát 
két leánya: Inczédy Elvira és 
Inczédy Erzsébet okleveles tani- 
tónők és felesége gyászolják.

— uiajs kibővíti a katolikus 
tem plom ot. A majsi R. Kát. 
Egyházközség elhatározta, hogy 
templomát kibővíti. Az atalakitas 
14.000 pengős költséget jelentene, 
amelyhez a politikai község 500 
pengővel Járult hozzá. A határo
zatot a varmegye kisgyülése 
jóváhagyta.
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— Felflgyelöbizottságl tag
választás. A Mohácsi Mezőgaz
dasági és Iparbank r. t. folyó hó 
5-én, vasárnap rendkívüli közgyű
lést tartott. A közgyűlés egyetlen 
tárgya felügye őbizottsági tag vá
lasztás volt Ugyanis Margitay 
Lajos dr. polgármester a belügy
miniszter rendelete értelmében, 
amely köztisztviselőknek nem en
gedi meg igazgatósági és fel
ügyelőbizottsági tisztségek viselé 
sét, lemondott a bankban viselt 
felügyelőbizottsági tagságáról. A 
közgyűlés helyébe Hajdinák Jó
zsefet választotta meg.

— Sportbál. Az in már hagyo
mányos sportbáit a Mohácsi 
Torna Egylet február l én ren
dezi meg az Iparosok Olvasóköré
nek összes helyiségeiben. A mai 
nehéz gazdasági helyzetet, a tűz- 
ködést igyekszik elfelejtetni és a 
szép idők vig hangulatát és de
rűs jókedvét igyekszik visszava
rázsolni egy éjszakára a sportbál 
agilis rendezőbizottsaga. A fényes 
nek igerkező est bálbizottsaga 
hatalmas propagandával és agilis 
munkálkodás val arra törekszik, 
hopy ezen szigorúan zártkörű 
bál ne csak anyagilag, hanem 
elsősorban erkölcsileg sikerüljön 
és az idei sportbál az idei báli 
évadnak is a legjobban sikerült 
bálja legyen és azon kivétel nél
kül minden meghívott jól mulas
son. A hagyományos sportbal a 
jól megalapozott szervezőbizott
sága révén már biztosítja a bál 
sikerét, amit fokoz az, hogy a 
legnagyobb rendezőgárdával ren
delkezik. Az agilis vezetőség 
azon fáradozik, anyagiakat nem 
kímélve, hogy valami kedves, felejt' 
heteden kellemes meglepetésben 
részesítse a bálban megjelenőket, 
így tehát a farsangi idény lég 
szebb báljának ígérkezik a sport
bál.

— Dunaszekeaőnek m ár
cius végé ig  k i k e ll fize tn i 
függő kölcsönét. Dunaszekcső 
nagyközségnek 18 ezer pengős 
lüggő kölcsöne van, amelynek 
visszafizetését illetőleg a képvise
lőtestület úgy határozott, hogy 
1936. végére halasztja. Most tár
gyalta ezt a határozatot a vár
megye kisgyülese s tekintettel 
arra, hogy Dunaszek csőnek már 
1935. végén kellett volna a függő 
kölcsönt visszafizetni, csak már 
cius végéig edott halasztást, ez- 
időre azt ki kell fizetni.

— Köszönet. A Szociális 
Misszió Társulat helyi szerveze
tének elnöksége ezúton mond kö
szönetét özv. Peck Gusztávnénak 
aki a Misszió bál termét és a 
színpadot virággal díszítette fel, 
teljesen díjtalanul. A szép virá
gok, a kitűnő ízlésre való díszí
tés nagyban hozzájárult a siker
hez és a nemes szívre való gesz
tus, hogy díjtalanul végezte, elis
merést érdemel.

— Postai közlemény. Uj táv 
beszéld előfizetők; Kádár János 
dr. járási és városi m. kir. állat
orvos 53. Pakusz Gyula dr. 
ügyvéd 73. özv. Pauer Ferencné 
cukrász 127.

— Bár) község te le fón ja  Bár 
község képv.selőtestülete e'.haá 
rozta, hogy telefont vezet be a 
községházára. A vármegye kis- 
gyűlése azonban ezt a határoza
tot nem hagyta jóvá, mert a köz
ség költségvetésében megfelelő 
fedezetet nem latolt erre.

Az Iparoskor 
és a hősi kultusz.
Múlt számunkban röviden meg- 

emlékestünk amohácsi kir járás 
bíróság Ítéletéről, amellyel a vá
lasztmány tagjait felmentette, 
mert dr. Papp Lajost kizárták a 
tagok sorából. Az ítélet indoko , 
lását lapzáriunkra,való tekintettel 
nem közölhetlük, de úgy érezzük 
hogy dr. Papp Lajos annak ide
jén nagy port felvert cikke, il
letve különös okfejtése után elvi 
jelentőségű és bizonyára széle
sebb köröket fog érdekelni, ezért 
fontosabb megallapitasait itt kö
zöljük ;

A Kör — mondja az Ítélet — 
a kegyelet és hála nemes érzel
meitől vezetve, emléktáblával örö
kítette meg hősi halált halt tagjai 
emlékét. Dr. Papp Lajos cikke 
ezzel a kegyelettel szemben a 
hősi halottak nagy részét úgy 
tünteti fel, mintha azok viselke
désükkel szigorú megrovást érde
meltek volna, mert egyesek a 
parancs egyenes megszegésével 
cselekedtek, oktalan hősködésből 
őrültségekre vállalkoztak s többé 
vissza r.em tértek, de, ha étve 
maradiak volna, ott volna helyük 
a hadbirósagok vádlott nésoraban.

Mar mega ez a tényállítás, 
hogy a hősökként emléktáblára 
vésett nevek egy része nem méltó 
a megörökítésre a Kör belső 
csendjének és békéjének megza 
varasara alkalmas. Ehhez járult 
még a cikk azon állítása, hogy 
az ily köröknek nincs joguk a 
neveknek emléktáblán való meg
örökítésére, mert ezek csak kár
tyázásra, ivasra alkalmasak s ily 
emléktábla leleplezést csak azért 
foganatosítanak, hogy alkalmuk 
legyen ünnepi vacsorára, ezeket 
az egyesületeket kegyeletrombo
lóknak nevezi, akkikel szemben 
rendelettel keli megvedeoi a hő
sök emlését.

Ezen tényállítások a Kör éle 
lére nemcsak békezavarók, ha
nem erkölcsi létjdgosultsagát is 
ketségbevonja, ennélfogva a Kör 
választmánya, amikor az alap 
szabályok azon rendelkezése 
alapján, hogy a csend és béke
zavarók kizárhatók, Dr Papp 
Lajost kizárta, bűncselekményt 
nem követett el.

Az Ítélet úgy az Iparoskörben, 
mint mindazoknál, akik a hősök 
emlékének ilyen tárgyalását nem 
helyeselték nyugalmat és meg- 
elégedest váltott ki.

— N yári m enetrend m egái 
lapttás. A MÁV. igazgatóságá
nak forgalmi főosztálya csütörtö
kön délelőtt fél 10 órakor a pécsi 
üzletvezetőség tanácstermében is 
mertette a pécsi üzletvezetőség 
alá tartozó vonathálózat nyári 
menetrendjét, a meghívott érde
keltségek előtt. A menetrend tér 
vezet kiindulási alapja a műit, 
1935. évi nyári menetrend. Mo
hács városát dr. M argitay  Lajos , 
polgármester képviselte az érte
kezleten. A poigarmester az erte 
kezleten felszólalt s megköszönte 
a 7 óra 30 pe ces vo ia t bealli 
tását, kérte azonban, hogy a 
vonat 9 óra előtt, menetrendsze
rűen be is érjen Pécsre, hogy az 
ügyvédek és a jogkereső közön
ség elérje a bírósági tárgyalásokat.

— A walesi herceg mohácsi 
e já rdéka . Hermann Jőzsefné 
sokác babákat készit, amelyekből 
mar igen sok, előkelő hely re ke
rült A Magyarországon oly nép
szerűvé vált walesi herceg buda
pesti látogatása után egy ilyen 
sikerült, szép sokac babát küldött 
a hercegnek is Most érkezett 
válasz a küldeményre, amelynek 
magyar fordítása következő: „A  
walesi herceg kívánságára nyug- 
taton a december hó 10 én kelt 
levelét és köszönöm a szép bá
bát, amelyet őfensége megtartani 
méltoztatott." — A levelet a her
ceg magántitkárja irta alá. — Így 
aztán szép sokac népviseletünk a 
jövendő angol király lakását 
díszít i.

— A frontharcosok teaes 
tSlya iránt nagy érdeklődés mu
tatkozik már most is. Az intéző 
bizottság határozata értelmében 
a teaest február 9-én lesz. A 
programút nagyjából már elké
szült. Egy báb rus darab mellett 
Rflffay Mihályné a legszebb há
borús énekszámokat fogja előadni 
és a mohácsi magyar bokréta is 
ezen mutatja be először az ősi 
magyar táncokat. így a teaest 
nagy eszménye lesz Mohács vá 
rostnak.

— Köszönetnyilvánitá . A
mohácsi szeretetházra felügyelő 
szegénygondozó bizottság elnöke, 
dr. M argitay  Lajos polgármester 
a bizottság nevében hálás köszö
netét nyi.vánitja mindazon nemes- 
szivű adakozóknak, akik szent 
Karácsony estéjét és ünnepét, 
adományaikkal a szegények szá
mára is kedvessé, bőségessé és 
feledhetetlenné varázsoltak: P. 
Unyi Bernardin házfőnök dohány
nemű, dr. R.ÜU János: fűszer, 
kávé, cukor, Éva László tanács- I 
n ő k : nragakészitette Betlehem,
Horváth József álíomásfőnök: 1 
drb tyuk, K riv itz  Tamásné : kará
csonyi cukorka, a Kisgazdák 
Tejszövetkezete-, vaj, sajt, özv. 
A lt  Gyuláné: dió, mák, az A lt 
bőrgyár tisztviselői: 4 P és egy 
papucs, Seregly Erzsébet: do- ’ 
hány, M olnár Éva : 10 kg hal, 
Lauly M árta : 1 pár csirke és
cukorka, Speizer Liza : sütemény, i 
Stranczinger Sándor: alma, Cse 
linácz Iilésné: I pár tyuk, Márton 
Juc i: alma és dohány, H eintith  
Ferenc bábosmester: mézeska- j 
lács. Nemes gondolatuk s ado
mányuk magában hordja a lég 
szebb dicséretet.

— Iparosok figyelmébe 1 
Mohács város műszaki tanács-, j 
noka Fehérváry István főmérnök,, 
az ipartestület vezetőségének fel-’

| kérésére folyó évi január 16-án 
csütörtökön este 7 órakor és ja- 

i nu r hó 23-án este 7 órakor az 
[ ipar.eslüiet székhazában iparos 

érdekeket érintő előadásokat tart.
I Az Ipartesteiét vezetősége felhívja 
I az összes építő és rokonszakmabeli 

iparosokat, hogy az előadáson 
saját jól felfogott érdekükben je
lenjenek meg Az előadás tárgya:
1 Az uj kózszallilási szabályzat 
fsn.ertet.se kül ? ös it ki .tete i a 
tavasszal megii du ó nagyobb 
t ra iy u  középitkezéstkre. 2. Az 
épületek tatarozásával engedélye
zett edr kedvezményekre vonat
kozó rerdelet ismer etése és az 
uj építésügyi térvény. Az első 
előadáson reszt vehetnek azok is 
akik köztzálhtrsra pályáznak ( u- 
varosok, áruszállítók stb.)

— A Callco bá l műsorának 
m egism étlése. A Szoc. Misszió 
Társulat Bálbizottsága ez utón is 
közli, hogy vasárnap délutánra 
tervezett ,,A Becsi menyasszony" 
c. vígjáték megismétlése, — az 
ujabbi előadással femerülő és a 
bevétellel arányban nem álló k i
adások miatt elmarad. Rendezőség.

— N a g y a n y á n k  házában
mindig kéznél volt egy kis szek
rényke a legszükségesebb házi
szerekkel. Ezt a jó szokást a ma 
modern embere is megtartotta, 
mert meghűlés első jeleinél, rheu- 
más fájdalmaknál, fogfájásnál 
mindig jó, ha kéznél vannak a 
bevált Aspirin tabletták. Aspirin 
tablettákat évtizedek óta ered
ménnyel használjak fájdalmaknál 
nteghű ésnél. A valódi Aspirin 
tablettákon a Bayer kereszt lát
ható. Magyar gyártmány.

— Talá ltatott. Egy darab 
kesztyű, egy darab asztalterítő 
találtatott, igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságon átveheti.

—  Lépések az első bokréta 
m egalakítása felé. Szerdán este 
tartották dr. vitéz Horváth Káz- 
mér bevonása mellett a mohácsi 
katolikus magyarok műkedvelő 
gárdájának azon tagjai értekezle
tüket akik a régi magyar visele
tét fel óhajtják támasztani és a 
régi mohácsi magyar táncnak 
propagandát csinálni. Az értekez
leten megjelentek Schneider Lajos 
igazgató tanító, Treuer Ferenc és 
a Mohácsi Polgárok Olvasóköré
nek számos tagja. Az értekezlet 
elhatározta, hogy egyelőre ideig
lenesen megalakítja a Katolikus 
Magyar Bokrétát. E lnökül meg
választotta erre az idő re : Mat- 
kovics Mátyást, igazgatónak 
Schneider Lajost. Vezetőségi ta
gokul: Bartókné Vöő Erzsébet, 
Szolláiné Kosza Marit, Szűcs Ist
vánnál, Tadics Jánost, Tadics Já- 
nosnét, Bencsik Jánosnét, Orkits 
Mihály nét, Adamovics Józsefet és 
Fekete Pécsi Jánost. Működő ta
gokul : Gulyás Mariát, lloskics 
Ilonát, Sütő Erzsébetet, Szabó 
A nn.t, Gulyás Jánosnét, Kosza 
Máriát, Tadics Józsefet, Kósza 
Józsefet, S iücs Józsefet, Szűcs 
Istvánt és Bakó Jánost — A 
katolikus magyar bokréta mel ett 
rövidesen megalakul a mohácsi 
sokac bokréta is, amelyeknek az
után ebben az évben már az 
idegenforgalmi hivatal programra- 
jaban is szerep jut.

— A nyakönyvi bejegyzések 
sze rin t 1935. évi december hó 
27-től 1936. évi január hó 3-ig. 
Születések; Nem voltak. —  Há 
zasságkötések: Gajdos György 
és Tröszt Katalin. —  Halálozá
sok : özv. Kiombauer Alajosné 
83 éves, Kovács József 60 éves, 
Kummer János 32 éves, Adler 
József 66 éves, özv. Balint Pe
temé 80 eves, Topái Ferenc 10 
tves.

I Ü Ő J  Á R Á S
A  m o h á c s i  m .  Itlr . té li  

H a j d ú s á g i  i s l t o l a  m e t e o 
r o l ó g i a i  á l l o m á s a  j e l e n t i  
1935. jan. 3 tói 1936. jan. 10 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximuin-j- 1T8CU 
a hőmérsékleti m inim um— T4C°

csapadék 9 7 mm. vöd.
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fsn.ertet.se
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— Közgyűlés. A Mohácsi 
Torna Egylet vasárnap, folyó hó 
12 én délelőtt 10 órakor, a város
háza közgyűlési termében tartja 
évi rendes közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó 2. Jelentés a lefolyt év 
sport és anyagi eredményéről.
3. Tisztujitás. 4. Indítványok.

— K a to liku s  s ta tis z tik a  Az 
elmúlt 1935 évről a belvárosi 
plébánia területen a születések 
szánta 177 volt. Ebből 81 fiú, 
96 leány. Az újszülöttek közül 
22 törvénytelen. A halálozások 
száma 162, ebből férfi 70, nő 
92 A n u.t év legöregebb la lo ttja  
özv. Kender Karoly né volt, aki 
92 éves k( rabat) halt meg, a leg
fiatalabb Botár János, akt négy 
napot élt. Az esketesek szama 
58 volt, a katolikus hitre áttérés
4, kitérés 2. Az elmúlt évben 
21 000 áldozás volt a belvárosi 
templomban. — A külvárosi plé
bánia statisztikája a következő: 
Lereszeltek szama 86, ebből fiú 
41, nő 45, külvárosi 34, kórházi 
52. A külvárosi 34 bői fiú 18, 
leány 16 Anyanyeiv szerint ma
gyar és ré tié t 18, sokac 16. A 
halálozások száma 113 volt, férfi 
60, nő 53, külvárosi 64, korházi 
49 Esketesek száma 16. Áttértek 
a katolikus vadasra: 2. Beteglá
togatások szama 795 ebből a 
kórházban 726. Az áldozások 
szama 42 373, ebből a zárda
templomban 30 723, a püspök
templomban 11.650. — A külvá
rosi plébánia kimutatta a püspök- 
templom testauálására fordított 
összegeket is. Eszerint 1934. év
ben 4634, 1935 ben 4617 P. 55 
fillért használtak fel, összesen te
hat 9251 P. 55 fi.lerbe került a 
püspöktemplom. — A szent A n
tal perselyebe befolyt és a sze
gények részére kiosztatott 837.47 
P. részben teimeszetbeni ado
mányban, részben készpénzben.

— E lfo g o tt csavargó Szer
dán a varosban kolduláson érték 
Fehér Ferenc csavargót, akit a 
rendőr a kapitányságra kisért. Itt 
megállapították, hogy a pestvi
déki törvényszék lopásért keresi, 
miért is az ügy eszséghez szállítottak

— Lábát tö rte  favágás köz
ben. Schmidt Péter 20 eves köl- 
kedi napszámos fát vágott. Egy 
nagyobb fadarabot ékkel hasított 
széjjel, amikor az egyik elugró 
fadarab oly erővel vágódott bal 
lábához, hogy az eltörött. A 
„László" közkórházba szálitották.

— Közgyűlés. A Mohácsi So- 
kacok Magyar Olvasóköre folyó 
hó 12-én, vasárnap délután fél 
4  órai kezdettel évi rendes köz
gyűlését tartja, amelyre ezúton is 
a tagokat meghívja az elnökség.

— A város s z á llító i. A város 
polgármestere minden évben az 
egész évi különféle szükségleti 
cikkekre versenytárgyalást hirdet 
és a legolcsóbb ajánlattévő szál
lít az uj esztendőn át. Az idei 
szállítók a következők lettek : 
Fűszer és gyarmatáruk Ehrenfeld 
Antal és Fia és Rosenthal 
László, vasáruk: Bauer Karoly, 
faáruk : Roheim Jenő és Vida és 
Schwarcz cégek, cement és mész 
Schneider Testvérek, tégla és 
cserép: Schneider Testvérek és 
Rosenthal téglagyár, festékáruk: 
Meltzer Emil, kefeáruk: Schveller 
András, villamossági c ikke k : 
Weiler és Lévai, kovácsmukák: 
Menczinger József, bognármun

kák : Nagy Ferenc, szappanáruk : 
Neizer Béla.

— Megkerült betétkönyv. 
Resetdr Mátyás jelentést lett a 
rendőrségen, hogy egy 2500 pen
gőről szóló betétkönyvet, amely 
Spitzer Mer dunaszekcsői lakós 
nevére volt kiállítva, vagy elvesz
tene, vagy pedig elloptak tőle. A 
rendőrségen jelentkezett Rohn 
Béla mohácsi keresked , aki be- 
jelen'ette, hogy betétköny vet ta
lált, amely azonos volt az elve
szítene. s igy jogos tulajdonosá
hoz került vissza.

— F ia ta lko rú  to lv a jo k . A 
városi berhazban levő Adler cuk 
raszda részéről panaszt tettek a 
rendőrségen, hogy az udvaron 
volt vajat, süteményt és tejszínt 
elloptak. A letteseket a rendőrség 
fiatalkorúak személy eben elfogta. 
— Baja i István, 11. Lajos utca 
23. sz. alatti lakós 8 literes tejes- 
kannáját a tejjet együtt elloptak. 
Itt is fia'.alkotuak követtek el a 
lopást. Átadtak a fiatalkorúak 
bírósagának.

— Egy körözött bűnös ke
rü l t  kézre. A határőrség egy 
csavargót fogott el a jugoszláv 
határon, akit a mohácsi főszol
gabírói hivatalnak adtak át. Innen 
a rendőrségre került, ahol meg
állapítottak, hogy Guzsvanecz 
Ferenccel azonos, akit csalásért 
és lopásért a keszthelyi, balaton
kenesei csendőrség köröztet, de 
a székesfehervaii törvényszék is 
nyomozólevelet adott ki ellene. 
Átadták az ügyészségnek.

— M egszurká lta a b a rá tjá t. 
Mint a bajai lapok írjak, Báján 
Szilveszter éjszakáján Berki 
László volt titnars ged, aki egy- 
idő óta Baján dolgozott, hasba- 
szúrta Nuszpl István kőfaragó 
segédet. Mint a nyomozás meg
állapította Berki és Nuszpl együtt 
boroztak az egyik kocsmában s 
együtt mentek haza hajnalban. 
Közben veszekedtek valamin s 
egy szer csak Berki elővette a ké
sét s azzal Nuszplra támadt, 
akinek mar nem volt ideje véde
kezni. A szúrás oly nagy volt, 
hogy belei kiestek. Dr. Róna 
Dezső főtanácsos, kórházigazgató 
főorvos megoperálta Nuszplt, de 
még most is élet halál között 
van. Berkit letartóztatták. Az 
ügyészségi fogházban hisztérikus 
sírásban tört ki.

— Lopás a m oz itra fikba n , 
özv. Porgányi Gyuláné feljelen
tést tett a rendőrségen, hogy is 
meretlen tettes behatolt a mozi 
előcsarnokban levő dohányárudá
jába s onnan dohányárut ellopott. 
A rendőrség megindította a nyo
mozást és megállapította, hogy 
Lahos József moziszolga volt a 
tettes, aki beismerte, hogy több 
ízben, álkulccsal behatolt a tra fik
ba s összesen 30 pengő értékű 
dohányárut v itt el. Beismerte azt 
is, hogy a mozipénztárbó! 6 pen
gőt ellopott. A rendőrség a tet
test átadta a járásbíróságnak, 
ahonnan a pécsi ügyészségre 
vitték. Miután Lahos ellen kiuta- 
sitási eljárás is folyamatban van, 
büntetésének kitöltése után Ju
goszláviába teszik át.Asztalos vagy bognár

s e g é d e t  fe lv e s z e k  
VARGA g ép g y á r o s .

— Az éjszakai kaland táma
dóját felismerte a sérült.
Furcsa kaland játszódott le nem
régiben, éjszak a idején. Néhány 
óra különbséggel két panaszos is 
jelentkezett a rendőrséeen. Az 
egyik azzal, hogy valaki az éjjel 
megtámadta és leteperte, majd 
az orrába és fejébe karapott. Ez 
Musza Karoly mohácsi kályhás- 
mester volt, a másik Schmell 
Salamon hajós, a „Pécs" nevű 
vontatógőzös (ütője, viszont azzal 
jött, hogy valakit megfojtott az 
éjszaka. A megejtett nyomozás 
megállapította, hogy Musz és 
Schmell találkoztak össze. Schmell 
ittas volt és nem tudott vissza
találni hajójához. Közben talál
kozott Műszavai, akit megtáma
dott, beleharapott, de nem foj
totta meg. Most a napokban a 
„Pécs" t;evü gőzös ismét Mohá
cson járt és a rendőrség szembe
sítene is egy mással őket s Musza 
felismerte támadóját Schmellben, 
aki ellen ezekután súlyos testi 
sértés miatt indult meg az eljárás.

— Répát lop tak . Magyar 
János, Rákóczi utca 56 sz alatti 
lakós feljelentést tett, hogy kert
jéből ismeretien tettesek ellopták 
az ott elvermelt répát. A rendőr
ség megindított nyomozása két 
fiatalkorú személyében megtalálta 
a tetteseket, akiket át is adtak a 
fiatalkorúak bíróságának.

S P O R T .
A pécsi „Dunántúl** az 

MTE-röl.
Az ország egyik legnagyobb 

vidéki lapja a Pécsett megjelenő 
„Dunántúl" karácsonyi számában 
a délnyugati futballhelyzet ismer
tetése közben, az eddig általunk 
sokat hangoztatott dolgokat alá
támasztva, a következőket Írja a 
mohácsi fu tba llró l: „  Az elsőosz- 
tályu múlttal rendelkező mohá
csiak várakozáson alul szerepel
tek az ősszi szezonban, szinte 
érthetetlen, hogy egy húszezer 
lakosú város nem rendelkezik 
jobb futballcsapattal. Az a véle
ményünk, hogy rátermett, ügy
buzgó vezetőséggel Mohács csa
pata ismét elsőosztályu lehetne, 
mert megfelelő játékerő rendelke
zésre áll, csak erős irányitó 
kezek szükségesek I"

Ezen sorok megszivlelése és 
végrehajtása különösen most ak
tuális, amikor vasárnap, 12-én 
tartja az M TE tisztújító közgyű
lését. A közgyűlésen fel kell vo
nulni minden mohácsi sportfér- 
fiunak, hogy ezzel is dokumen
tálják a sport szükségességét 
Mohácson és olyan tetterős, aka
raterős vezetőséget válasszon, 
amely ügybuzgóságával minden 
sportot, de elsősorban a futballt 
a mély ből, a semmiből a legma
gasabb fokra viszi fel. A munka 
gyümölcseként pedig miként a 
most ünneplő Pécsi AC nak ismét 
sikerült szorgalmas munkával az 
első osztályba jutni, Mohács 
piros-fehér csapata is elérheti 
50 éves jub leumára az őt meg
illető elsőtosztályt.

Felelósizerkasitö : 
BÁN A N D R Á S .

Laptulajdono* * •  k iad* t
FRIDR1CH OSZKÁR.

Hagyatéki ingatlan árverés.
NJhai Götz Gyuláné Kossuth 

Lajos u. 7ö. számú háza szem
ben a járásbírósággal folyó évi 
február 10 én délelőtt 9 órakor 
a mohácsi Kir. Járásbíróságnál 
mint telekkönyvi hatóságnál 
Szepessy tér 1. sz. I. em. 1 ajtó) 
13060 pengő 06 tillér kikiáltási 
ár mellett elárvereztetik. Bánat
pénz ennek 10° „ a.

A Rákóczi utca 3 szám alatt 
levő korcsmái üzletemben egy 

megfelelő

csapost keresek
P é c s i  G r y « 'n -j»-y.

Az Előhegyen 700 □ -öl 
szőlő egy tagba ős 1000 
□  öl szántóföld 2 sz)ba 
pince és berendezéssel együt

e la d ó
Bővebbet Szt. Háromság u. 22Hirdetmény.

Legeiő társulat elnöke köz
hírré teszi, hogy 1936 január 
hó 2ó-án délután 2 órakor az 
Erdőbirtokosság helyiségébenévi rendes közgyűlést
tart, melyre a tagokat tisztelettel 
meghívom

Balázs István
társ. elnök.

5 —ó hold fö ld e t  
keresek megvételre 
Cím: a B án  tőzsdében.

T á r s a t
keresek 4 — 5.000 pengő tőké
vel, Pécsett 10 000 takarékos- 
sági vevővel rendelkező szak- 

üzlethez. Tőke biztosítva. 
Ajánlatokat:

Kiss E, Pécs, Nagyvárad n, fi.

R ik k a n c so t
ó v a d é k k a l  fe lv e s z

Bán tőzsdei

másolást, kézirat után vállalok.
C ím : Bán tőzsdében^
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FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P ii ii c H i < H n á 8
M ohács Ú jváro sh áza .

Javítást, vésést gyorsan es ölesén személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g sram  égő, c s illá r ,  
rád ió  és v illan y szere lés i anyag kaphatók

P i a c i  á r a k i  h.,*rX»
Búza — — 16.70 P
Zab — — 15 50 P
Bozs — — 14.60 P
Árpa — — 15.8U P
Tengeri m. új 14.—P 
Tengeri csöves -■— P
Bab -  -  27—  P

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

B a la tin á c z  A n ta ln á l, 
g£|| Rózsa utca 7. szám.

Kölesei ucca 1. szám alatti

k o r c s m a
üzletemben megfelelő óvadék
kal ü z le tv e ze tő t keresek

Varga Pál.

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

$  I
6 havi részletre készpénzáron

vásárol a

IT E L FO R R A S
Bevásárlási Szervezet igazolványával
Mohács város leg n agyobb  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás" szervezetei, 

ragja lehet minden hitelképes egyén. Jelentkezni lehel,i

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.

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

T a r j n u  J e n ő
tüzelőanyag kereskedőnél, Telefon 58 

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

Niohácson.

E lad ó
v a d á s z f e g y v e r

I d rb  5 lövetű  16-os B rau n in g  fe g y 
v e r  sörétes .

{ C ím  a k ia d ó h iv a ta lb a n .

Nem
találni ma már olyan kereskedőt és iparost, 
akinek nyomtatványokra nem voina szüksége

Nem
fogja sohasem megbánni azt, ha összes 
nyomtatvány szükségletét náí«m szerzi be

Soha
sem mellőzze nyomtatványrendelésnél tőién* 
is kérni árajánlatot. V ersenyképes á ra k i

FRIDRICH OSZKÁR
könyv-, zenemű- és papirkereskedés, könyvnyomda és könyvkötészet

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Fridrlch Oszkár k ön yvn yom d ája , M ohács.
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