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T IT K O K .
Nagy játék folyik odafenn, 

valahol. Hol? Még talán a 
helyet sem tudnánk ugv hir
telen megmondani, hogy hol. 
Csak érezzük, hogy történik 
valami. Halljuk, olvassuk a 
híreket, amelyek a modern 
technika minden vívmányán 
száguldanak, repülnek ország- 
ról-országra. Ma innen, bo'- 
nap onnan indulnak és visz- 
szaverődve elkerülnek a vi
lág minden részébe Minden 
nagyvárosába, minden kisvá
rosába s talán még a békés, 
álmodó tanyák téli csendjé
ben is visszaverődnek a lel
kek legmélyén.

Hírek, amelyek borzalma
kat rejtegetnek, rettenetes 
rémlátásokat sejtetnek, vér
fürdőt, gázhalált ígérnek, de 
csak úgy, mintha egészen 
rendes dologról lenne szó, 
mintha csak a napi n unka, 
a napi rend dolgaitól szólna.

Nem fenyegetnek itt sen
kit. Senki sem legény kedik. 
Paragrafusokról, szerződések
ről, megallrpcdásokról, meg
beszélésekről van szó. Az 
egyik azt állítja, hogy a má
sik nem tartotta be, a másik 
viszont köti az ebet a karó
hoz, hogy hiszen egyebet 
sem tett, csak betartotta. 
Amikor aztán elolva -uk, na
gyon sokszor ugyérezzük, 
hogy . . . nem is tudjuk mi

ről van szó.
Mintha idegen nyelven 

szólna az, amit már magyarra 
fordított a tudósító, mintha 
valahonnan más égitestről 
jönne, mert idegenül állunk 
de sokszor, majd naponta, 
egyik másik hir mellett.

Milliók és milliók sorsáról 
van szó. A rémlátók szerirt 
az egész emberiségről, mert 
hiszen ha most indulna meg, 
amikor az emberek tudo
mánnyá fejlesztették az em
berölést, an iker n üvészet 
lelt a gyilkolásból, rettenetes, 
beláthatatlan következmények 
jöhetnek. És sehol sincs 
gazdája annak, hogy tulaj-

| donképen ki indítja meg, ki 
| mozgatja tovább azokat az 

eseményeket, amelyek ezeket 
a borzalmakat sejtet’k. Tit 
kok, szörnyű titkok vannak 
elásva, hogy a nagy tömeg 
ne vegye észre, mi tö ténik.

Kinek az érdeke, ki akarja, 
hogy uj világ égés követ
kezzen? Ki akarja ismét a 
lövészszári, okba, ka ver rákba, 
a vakordokok n llé vinni az 
emberek millióit? Ki karja 
a büszke gépmadarat ölesre, 
gázbombak aiáh ji sara fel
használni, hogy pu titson, 
öljön, pedig az emberi láng
elme a-é 't teremtette, hogy 
meaközeiise vele a Leg- 
magasabbat!

A nyilvánosság e!őtt öt
hat név szerepe mindössze. 
Ezeknek hangját halljuk, 
ezeknek nyilatkozatait olvas
suk, üzengetéseit bíráljuk, 
szavaik értelmét boncolgatjuk 
és szeretnél k belevilágítani 
az azokba temetett rejtelmek 
közé és napvilágra hozni a 
bűnös szándékot, vagy a 
tiszta jóakaratot.

Pedig válószinű, sőt biztos, 
hogy ezek mögött hatalmas 
erőknek kell állani. Nem né
hány ember akarja a határok 
megváltoztatását, nem né
hány politikus rögeszméje a 
háború, vagy álma az en béri 
béke, hanem kell valahol 
még nagyobb hatalmaknak 
lenni a háttérben. Érezzük, 
hogy vannak, valami a fü
lünkbe súgja álmatlan töp
rengéseink idején, de beljebb 
hatolni az események mögé 
nem tudunk.

Titkok, titko'ódzasok min- 
derttt. Hónapok n ulrak el, 
mig az egyiket megfejtik az 
en,terek, de közben már egy 
másodikat teremtettek azok, 
akiknek szükségük van jóté
kony ködre, akik nem akar
ják, hegy intézkedéseik mögé 
láthassanak az embermillick, 
mert — bizony — hátha egy
szer jönne egy felelcsségre- 
vonás, hátha egyszer meg

mozdulna az a sok megmoz
gatott báb és megkérdezné a 
mozgatót, hogy ugyan, miért 
is tetted?

Megtudna e akkor fedni?
L'jrbb titok. Mi t megannyi 

ez is csak néhány ember, 
vagy hatalom titka, amelyet 
magábazártan visz magával 
és ki nem enged.

Keressük, vagy ne keres
sük ? Vagy inkább keressük
X X  X X X X X X X X X X X X X X X  X  X X  X  X  X X  XVégleges megállapodás történt szerdán a „László" közkórház kibővítése ügyében.
Fischcr Béla alispán személyesen jött el Mohácsra a meg- 
állapocas letfrpyalására. —  3E0.CC0 pergő az összköitseg- 

vtles —  Mohácsi iparosok kapják a munkát.
Szerdán reggel Mohácsra ér

kezett autón Fischtr Béla, Bara- 
nyavármegye alispánja, dr. H al 
József vármegyei tiszti főorvos, 
P/í j  Zoltán műépítész és dr. 
Barla  egyetemi magántanár tár
saságában. Dr. Barta egyébként 
— hir szernt — az üresedésben 
levő hót házi főorvosi állás leg
biztosabb pályázója A vátme- 
gyei autóval a Lász'ó« kótházba 
hajtottak, ahova csakhamar meg
érkezett dr. M argitay  Lajos és 
Fehérváry István műszaki tanács
nok. Ezután M ihátyfi István dr. 
kórházi igazgató főorvossal, va
lamint az osztálycrvosokkal 
megbeszélés kezdődött. Ezen a 
megbeszélésen

a „László* kórház ki- 
bővítésének összes ügyeit 
megbeszéltek és a végle
ges tervekben teljesen 
megállapodtak.

A kórház k bővítése még na
gyobb arányokban bontakozott 
ki az edoígiekrél, amennyten

a végleges költségvetés 
350 ezer pengőt jelent.

Ebbel az összegből a várme
gye 3C0CC0 pengőt fedez le, 50 
ezer pengős segélyt Mohács 
városától kér, azonban

a városnak nem kell 
kölcsönt felvenni, mert 
csak vállalni kell a tör
lesztéseket és a kama
tokat.

Miután a kölcsön hcsszulejá 
ratu lesz, ez úgyszólván semmi 
nagyobb terhet nem je'ent a

inkább a végcélt, amelyet ál
lítólag ők is elérni akarnak: 
Minden ember, minden nem
zet becsületes megélhetését! 
Mi azt hisszük, hogy ezt 
sokkal könnyebb volna meg
találni s ehhez nem kellene 
titkolózni, ehhez csak egy 
kis jóakarat, szív és ember- 
szeretet kellene s akkor az 
emberiség egymásra talál
hatna! . . .

városnak és egyáltalában nincs 
I arányban azzal az

óriási gazdasági jelen
tőséggel, amit a kórház 
átalakítása és megna- 
gyobbitása jelent a vá
ros közgazdasági vérke
ringésének.

Ezt a csekély terhet egyenesen 
öngyilkosság nem vállalni, mert 
hiszen a vármegye alispánjának 
Fifcher Bélának külön jóakarata, 
hogy a kibővítést Mohácson 
viszi kérésziül, tekinlve, hogy a 
vármegyének Siklóson és Szent- 
lőrincen is vannak kórházai.

A végleges terv a követke
zőképen alakult k i:

1. Kibővítik a szülészetet.
2. A jelenlegi kórházi igaz

gató főorvosi lakásra emeletet 
húznak, amelyben az apácákat 
helyezik el, akik részére egy kis 
kápolnát is építenek lakásaik 
mellett.

3. A jelenlegi fertőző beteg 
pavillcnra is emeletet húznak fel 
és a kórház vállalja az összes ra
gályos betegek felvételét és ke
zelését, amivel a városi járvány
kórház fe'szabadul.

4. Külön emeletes tüdőbeteg 
dispensairt építenek, 40 ággyal 
és a modern orvosi tudomány 
minden felszerelésével, hogy 
egyedülálló lesz az országban.

Ez a tüdőbeteg dispensair 
azért is egyedülálló lesz, mert 
az ápolási költségek nem tesz
nek ki többet, mint a rendes 
kórházi ápolási költségek Eddig 
ugyanis a szegényebbsorsu tü
dőbetegek nagy százaléka azért
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pusztult el, mert a közkórházak 
nak nem volt tüdőbeteg osztá
lyuk, viszont a szanatóriumok 
drága ápolási költségeit nem 
tudták megfizetni

A tüdőbeteg dispensair felállí
tásával kapcsolatban utalnunk 
kell arra, nogy nemrégen egy 
közgyűlésen dr. Róna Dezső fő
tanácsos igen hatásos beszédben 
mutatott rá, hogy erre milyen 
nay szüksége lenne a városnak 
A vármegye gondoskodása ré 
vén a felszólaló sürgetése igen 
rövid tdőn te ü l megvalósul

A kórházban megtartott meg 
beszétésen dr. Margitay Lajos 
polgármester kérésére Ftscher 
Béla alispán kijelentette, hogy

az építkezés összes mun
kálatait mohácsi iparo
sokkal fogja végeztetni.

Szinte kiszámithatatla i ennek 
a kijelentésnek a közgazdasági 
jelentősége, mert a nagyarányú 
építkezés igen sok kisiparosnak 
munkát és kenyeret fog jeenteni.

De nemcsak az építkezés je
lent gazdasági előnyöket a vá
rosnak, hanem a nagyobbitás is. 
Eddig a kórház évi 96 000 P t 
költött el Mohács városában 
húsra, kenyérre, lisztre, fűszer
árukra stb. ez az összeg a kibő
vítés folytán évi 120—140 ezer 
pengőre fog emelkedni. Oyan 
tétel ez, amelyet az ilyen kisvá 
ros nagyon is megérez és a 
gazdasági forgalom kölcsönös 
kicserélődése következtében m n 
den egyes polgárnak előnyt fog 
jelenteni.

A kórház fejlődésére érdekes 
lesz felemlíteni, hogy az erede 
tileg 87 ágyas kórház az utolsó 
bővítés folytán 172 ágyasra lett 
fejlesztve, a mostani építkezés 
után pedig

232 ágyas közkórházunk 
lesz.

Egészségügyi, gazdasági elő 
nyök járnak az építkezés nyo 
mán Az állam is etne.i a maga 
hozzájárulását, amennyiben az 
eddigi hozzájáruláson felül to
vábbi 36,000 pengőt folyósít a 
kórháznak támogatásképpen, 
amelynek legnagyobb részét 
szintén itt költik el.

Azt hisszük, hogy a most már 
véglegesen elhatározott és kiter
vezett építkezés hírét örömmel 
hallja a város közönsége s bi 
zonyosak vagyunk, hogy a tér 
hét alig jelentő városi hozzájá
rulást a város képviselőtestülete 
egyhangúlag fogja megszavazni.

— A fák és bokrok védelme.
A  város gazdasági ügyosztálya a 
közönség figyelmébe ajánlja az 
utcakon és a tereken levő fakat. 
Ezek mind városi tulajdont ké
peznek és bevagdosni, sem ki
vágni nem szabad. A kariokozók 
ellen a varos teljes szigorral fog 
lellepni és az anyagi kar inegté- 
rittetésén kívül bűnvádi feljelen
tést is tesz a tettesek ellen.

— 18 évesek bejelentése a 
rendőrségen A mohácsi rendőr- 
kapitányság vezetője hirdetményt 
bocsátott ki, amelyben felhívja 
mindkét nembeli 1918. évben 
született mohácsi lakosokat, hogy 
folyó évi január hó 31-ig bejelen
tési kötelezettségüknek annál in
kább tegyenek eleget, mert a 
mulasztók ellen kihágás indul.

OLVASD EL! ŐRIZD MEG!
A la p v e tő  m u n k á k  a g y ü m ö lc s ö s  

b e á llí tá s á n á l és ke ze lé sé n é l.
A tömeges gyümölcsfaültetés, 

mely a vármegyében megindult, 
igazolja, hogy nemcsak a házi 
szükséglet biztosítását szolgál
ják az ültetések, hanem azt a 
célt is, hogy a gyümölcsterme
léssel bevételi forrást is biztosit 
sanak a termelők magukrak. 
Haszonnal csak a tervszerűen 
kezelt és gondozott gyümölcsös 
járhat, miért is az alábbiakban 
reá akarok mutatni a legfonto
sabb intézkedésekre.

Az öregedő gyümölcsfákkal a 
legtöbb helyen nem törődnek 
mondván, hogy , csak teremjen 
még egv pár évig, azután kivá 
gom.“  Ezek az öreg elhanyagolt 
korhadt fák tanyáját képezik a 
kü ömböző férgeknek és megfer
tőzik a közéjük ültetett fiatal 
fakat.

Az 1935. évi almatermés, 
amint mindenki tapasztalhatta 
nem tartós. Férges, gyorsan 
romló A férgesed est az alma
moly kukac okozza. A férges 
alma egyúttal könnyen romló is, 
mert a megnyitott héjrészen a 
mindenkor leselkedő, jelenlevő 
gombakártevők behatolnak a gyü
mölcs belsejébe s azokat elrot 
hasztják.

Az almamoly irtásával azonban 
virágzás utáni permetezés (arzén
méreggel), a lehulott gyümölcs 
azonnali összeszedése ajánlható 
nem külömben ott, ahol gyü
mölcskamrák vannak az ablakra 
szúnyoghálónak az elhelyezése 
szükséges koratavasztól kezdve, 
hogy a férges gyümölcsből ki 
vándoro l s a kamra sarkaiban 
vagy máshol be'oábozódott vagy 
lepkévé lett almamoly ki ne re 
pülhessen virágzás idején a fákra.

Megfigyelések szerint az alma 
moly nagy része magán a fán 
te el át a kéreg repedéseiben, 
sőt berágja a kukac magát se 
kéiyen a kéregbe, be is takarja 
magát, igy marad egész télen 
keresztül.

Az évenként nagy számban 
megjelenő pókhálósmoly kukaca 
már nyár végén az idősebb ágak 
egyes repedéseibe húzódik és 
itt telel át.

Nemcsak az almamoly és pók
hálósmoly kukaca húzódik meg 
a fák kérgein, de a kártevők 
egész tömege is, maguk a gom
babetegségek áttelelő alakjai is.

Nagyon sokszor láthatni még 
nyár folyamán is összeaszalódott 
gyimölcsöket a fán az úgy ne
vezett gyümölcsmumiákat, ame 
lyek pedig a legkellemetlenebb 
gyümölcsrothadást idézik elő. 
Szedjük le ezeket a múmiákat s 
a földre hullottakat is, valamint 
a lehullott lombot gereblyézzük 
össze és égessük el, mert ezek 
mind tanyái a legkülömbözőbb 
gombabetegségeknek.

A gyümölcsfák kezelésének 
legelső és mondhatnám legfon
tosabb teendője, mint a fenntiek 
bői következik, a fák kérgének 
letisztogatása az erre a célra 
készült kaparóvassal és drótke 
fével, mert csak fél munkát vé 
gézünk akkor, ha ezt a kéreg
tisztogatást el nem végezzük

Ehhez kapcso'odk a száraz ág
részeknek az eltávolítása is. A 
lekapart kéregrészt össze kell 
gyűjteni és elégetni

A kéregtisitozatásnab most 
van a legjobb ideje télen Külö
nösen könnyen végezhetjük ezt 
enyhe időben, sőt a metszést 
is 2—3 fokos hideg mellett is 
nyugodtan elvégezhetjük. Reá is 
ér arra mos’ minden gazda.

Hangsúlyoznom kell azonban 
azt, hogy a fiatal fáknik a tőr 
zsét, ágait, melyek még nem kér
gesek, kaparni nem kell, mert 
ezzel csak kárt tehetünk bennük. 
A fiatal fáknál a permetezés ön
magában is elegendő.

Ha a kéregtisztogatással vé
geztünk, akkor kerülhet sor a 
permetezésre. Az úgynevezett 
téli permetezést rügyfakadásig 
végezhetjük egész télen át fagy 
mentes napon

A permetezés két célt szolgál. 
A lerakott tojások vagy bábok 
alakjában telelő kukacok végle 
ges elpusztítását, másrészt a 
gombakártevők át telelő alakjának 
elpusztítását, melyek az ágakon, 
a vesszőkön és törzsön tanyáznak.

H í a téli permetezést elmulaszt 
juk, akkor nagyon nehezen tu 
dunk megbirkózni a nyárt kár
tevők nagy tömegével.

A legu,abb megfigyelések sze
rint a legtökéletesebb permetező 
anyag téli permetezésre az úgy
nevezett téli mészkénléfözet, 
mely nemcsak beszivárogva a 
petékbe és az elrejtőző hernyók 
testébe azokat elpusztítja, de 
tönkreteszi a go.nbabetegségek 
áttelelő a akja t is.

Kizárólag gombaöiő hatású a 
bordói lé (télen 2 ‘ „ os.) A dend- 
rtnnek (gyümölcsfa karbolineum) 
csak féregőlő hatása van.

A permetezés legcélszerűbben 
társulás után volna megoldható 
különösen áll ez a mészkénieves 
permetezésnél, mert ehhez sárga 
ráz permetezőgép kell és a házi 
lag elkészithető permellevet ke
vés számú gyümölcsösoen nem 
érdemes készíteni.

Bordói lé és dendrin bármely 
permetezőgépből is permetez
hető, ezt tehát mindenki saját 
gépével is elvégezheti.

A fiatal ültetésü fát első 3 —4 
évben korona alakításban része
sít,ük. Amelyik fán ezt a mun 
kát el nem végezzük, azok a 
fák túlmagasra nőnek, későbbi 
kezelésű* nehézkes lesz. Ne fe
ledjük el, hogy nem erdei fát 
akarunk nevelni, hanem gyü
mölcsfát.

Nem akarok a fiatal fák met
szésével jelen eg foglalkozni, 
ebben a tekintetben csak arra 
utalok, hogy az érdeklődők te
kintsék meg a szigeti vármegyei 
gyümölcsösben most folyó met
szési munkákat, vagy délután 
folyamán keressék fel a téli gaz
dasági iskola gyümölcsös kertjét, 
ahol is a legnagyobb készség
gel mindenkinek bemutatjuk 
gyakorlatban a helyes korona- 
nevelési (őszibarack fákon is).

A gyümölcsfák kezelésére vo
natkozólag három kis füzetre

i hívom fel a figyelmet, amelyek
■ gondos áttanulmányozása után 
' mindenki tisztába jöhet a leg- 
i szükségesebb tennivalókkal.

• Útmutató uj gyümölcsösök te 
lepitésére< dr. Karácsony Qézá-

■ tói, ára 20 fillér, beszerezhető a 
Baranyavármegyei Gyümölcster
melők Egyesületétől Pécs, (kis 
számban a téli gazdasági isko-

{ Iánál is kapható); •Gyümölcs- 
termelési és gyümölcsvédelmi 
utmutató< kiadja a G /üm ö’cs-

[ termelők Országos Egyesülete 
! ára 6 fillér, »Utmutató a gyü

mölcs kezelésére* ez a földmi- 
velésügyi minisztérium ngyenes 
kiadványa. Két utóbbi füzet kap
ható a téli gazdasági iskolánál.

Ezekben akartam a gyümöl
csösök legfontosabb téli mun
káinak elvégzésére a figyelmet 
felhívni. Ne halogassuk a munka 
elvégzését, mert a tavasz hamar 
itt lesz s akkor már a leghatá
sosabb permetezést, a téli higi- 
tásu mészkénlevet nem lesz
módunkban használni.
Mohács. V ité i Horvátth Iván

téli gazdasági iskolai igazgat/, j növényvédelmi körzetvezető.

S p o r t  b á l.
A farsangi szórakozások egyik 

legjobban gyökerei vert mulat- 
' saga a sportba. Felfigyel ra a 
! város egész fiatalsága, a szorgo3 
[ rendezők lazan pedig szívesen 

osztozkodik a leanyseregek tö
mege, azzal a kedvesen türelmet
len varakozássil, amellyel szá
moljak és siettetik a napokat
fe b tu r  1 ig, a bál na p já t.

A tervek, elgondolások már 
megérettek, a rendezes serény 

l munkája a befejezes felé tart, az 
ujsagköztemények és az ailan- 
dean szemelőtt levő Ízléses pla
kátok, sokaiig érőén h ivogaljtk a 

i bal sikerét magukban hordó tán-
, cos fiatalságot.

Az elmu t évek tapasztalata 
kétségtelenül kivételes sikerrel 
biztat es éppen a múlt évek ta- 

j pasztalata fokozta tel azt a köz- 
' érdeklődést, ame y a sporbál 
i iránt megnyilvanu'. A Mohácsi 

Torna Egylet uj fejlődési vonala, 
izmosodása és komoly lete is 
egyik zaloga a várható sikernek, 
mert a táncoló fiatalságon kívül 
bizonyára mások is sietni fognak
majd, hogy filléreikkel erősttges 
sék a balt rendező Torna E gy
letet.

A nehéz gazdasági v.szotyok 
tudatában, a rendezőség, a belepő 
jegyeket a legminimálisabb Ö3Z- 
szegben állapította meg s ezzel 
lehetővé tette, hogy a sportked
velő közönség minden rétege 
résztvehessen azon a minden 
bizonnyal reggelig tartó hangu
latos farsangi „tornán” melyen 
nem a komoly „edző” , hanem az 

, örök mosolyu „Terpsichore”  lesz
a csapatkapitány.

— Az udvarlás vage. Petro- 
vics Lajos lókereskedő, asszony 
leányával együtt volt a hétfői 
németbólyi vásáron. A leánynak 
udvarolni kezdett Kolompár Mi
hály, azonban a fiataiasszo.ny 
nem vette jó néven a közeledést. 
Szóváltás lett belőle s apja is a 
leánya segítségére sietett, mire 
Kolompár egy nála volt életlen 
baltavai úgy fejbeütötte, hogy 
betört a feje. A mohácsi közkór
házba szállították.
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Svájc.
D r Patton Járos népszerűbe 

gére jellemző, hogy a csütörtöki 
iiceálts előadásán a nagyszámú 
közönség teljesen megtöltötte a 
tanácstermet. Az illusztris, köz
vetlen, de minden szavában nagy 
tudást és klasszikus n űveltseget 
eláruló előadó, rövid órán belül, 
végigvezette hallgatóit Svájc, en
nek az Ázsiából ideszakdt, büsz
ke és alázatos, szolgaságot nem 
isn erő Teli Vilmos decosságat 
megőrzött nép, trszágának termé
szeti, kulturális, klasszikus mű
veltségének minden szépségét, 
néprajzi és gazdasági érdekessé
gein Svájc a jóiét országa, bár 
kétségtelen, hogy az utóbbi ész
tét dőben a gazdasági válság, a 
n ur-kar.élküliség itt is lassan 
éreztetni kezdi szomorú követ
kezményeit, nti lyekr ek leginkább 
az óriási német kölcsön vissza 
nem fizetése, az idegenek meg
csappanása, a vasútépítések defi
citje az okozója, az általános vi- 
lágkrizis mellett s félő, hogy ha 
Svájcban felüti fejét a kommu
nizmus akkor az, tekintettel a 
svájci nép demokratikus hajla
mára, nemcsak Svájcra, hanem 
Európára is nagy kihatással lenne.

Svájc nem a nagy, hanem a 
kisebb, de ani.al rendezettebb, 
festői par.oramákkai, csodás füg
gőkertekkel rendelkező varosok 
országa. Városai úgy Bern, Zürich 
Basel, Genf, FreiLurg stb. a XII. 
X III. századokra vezetik vissza 
eredetüket, de nem egy közülük 
ntar a rómaiak idejében is', vagy 
katonai, vagy kereskedelmi köz
pont volt. Tele vannak e varosok 
a régmúlt patinás idők gazdag 
emlékeivel, de ugyanakkor a szá
zados épületek mellett egészen 
ultramodern épületekkel, így egé
szen modern stílben épült temp
lomokkal. Egészen érdekes saját
sága a svájci reformációnak, hogy 
a reformáció elterjedésével a ka
tolikusoktól elvett leglöbbnyire 
gót, barokk és román stílben 
épült templomok minden ékessé 
gél meghagytak, igy freskóit is s 
idegen emberre különösen külső
leg, katolikus templom benyomá
sát kelti. A legertekesebb és a 
legszebb katolikus templom a 
Márienseeli, a barokk stilben 
épült, csodás freskókkal ellátott 
kiásnom, a hires feketemarvany 
kápolnával és fekete Maria szo
borral.

Mindezen értékek melle t a he
gyek viiaga, ennek a napsugarak
tól ezer pompában játszó glecs 
cserei, színes virágflórái és ebbe 
az isten közelséget oly híven 
visszatükröző világba, ha felcsen
dül a svájci Jódier, akkor meg
tudjuk értem a svájci nép men
talitását és egészen különös népi 
sajátosságait.

Csütörtökön Huber Ferenc 
gimnáziumi tanár a stralosféra 
repülésről tart előadást s ismerve 
a stratoszfera repüléssel legujab 
bán élért sikereket nagyon érde
kesnek ígérkező előadás lesz.

„Sz. dr."

Szent az igazság)
Sportbál a legjobb mulatság 1
— Ta lá lta to tt egy darab hor

gony, igazolt tulajdonosa a rend
őrkapitányságon átveheti.

A vihar útjában.
Lukdcsy István kalocsai hitok

tató, a Mohácsi Hírlap kedves 
vendég-munkatársa, ezen cint alatt 
14 elbeszélést gyűjtött csokorba. 
Amikor a cimet elolvastuk a hó 
fehér feledü könyvön, viharzó, 
zajló eseményeket vártunk. Aztán 
sorra lapozva a könyv elbeszélé
seit, hófehér, a könyv színéhez 
hasonló történetekben gyönyör 
ködtünk, amelyek mély vallásos
ságtól átitatott költői lelek meg
látásaiban, almaiban fakadtak.

Könyv, amelyet minden aszta
lon ott kellene látni, ahol szeretik 
a tiszta, szép Írásokat. M .rt eb
ben a könyvben nincs betű, 
amely nem a szépségét szolgálná 
nincs szó, nics kifetezés, amely 
nem ihletett lélekből fakadt volna. 
Szépen válogatott kifejezése*, 
muzsikáló szavak, gyönyörködtető 
mondatok. Az elbeszélésekben 
Írójuk nem a szép meseszövésre, 
hanem az üdítő leírásra töreke
dett. Azt akarta, hogy az olvasó 
az Íróval együtt elvezze azt a 
szépít, amelyet tirendezgetett az 
Írásokban,

A mohácsiaknak külön cse 
inege a mohácsi vonatkozású el- 
beszeies.

Őszinte szí,vei, melegen alant
juk a kóny vet azoknak,akik azokta- 
tó, váltásos írásokat, szeretik, mert 
mé? azt is hozza keli tennünk, 
hogy a pap. az oktató, a vezető, 
vallást mélyítő pap lelke vissza
tükröződik minden egyes oldalról.

A könyvet kiadóhivatalunkban 
és Faragó Gábor tanítónál, vagy 
a Bán tőzsdében lehet megren
delni

J á rá s b író s á g !  í t é le t .

A Mohácsi Kisgazdák Tejszö
vetkeze.énéi viselt állasomból 
azonnali hatállyal kiléptem annak 
idején es hat havi illetményemért 
pert indítottam. A tejszövetkezet 
vezetősége most már másodízben 
bűnvádi feljelentessei igyekszik 
ezt a pert elgáncsolni. Ez első 
esetben 14 pengős könyvelési h ■

; tá t talált a tő vény szék s felmen
tett. Ugyancsak felmentett az
ítélőtábla is.

Időközben három, szintén ki
sebb hibát találtak. Az egyiknél 

| 64 P. 80 fülért az egyik helyi 
cég, keresemre, az én számiamra 
irt at, a másodiknál egy 9 P. 02 
fillér ossszegü teteit elnézésből 
csak fel év múlva fizettem ki, a 
harmadiknál pedig volt segéderőm 
jóhiszemű tévedése folytán 21 P. 
63 fillér hiány állolt be. Ezt az 
ügyet most tárgyalta a mohácsi 
kir. járasbirósag és bűnösnek 
mondott ki s az enyhilő körül
mények rtgyelembevetelével 100
P. pénzbüntetésre ítélt.

Nem akarom az Ügyet részle
tezni, — megteszik szivessegből 
mások — mert saját ügyeimmel 
nem akarom a lap úgyis szűk 
hasábjait elfoglalni.

Én hiszem, hogy a felsőbb biró 
ságnal sikerül igazamat bebizo 
ny itani és felmentő Ítéletet kapni.

Mindaddig mindazokat, akik 
eddigi újságírói működésemet 
megértéssel, esetleg megbecsülés
sel kisértek, valamint jóakaróimat 
arra kérem, hogy a felsőbb bíró
ságok döntéséig függesszék fel 
véleményüket. Báa Aadrát

A Mohácsi Sokacok
Magyar Olvasóköre 

közgyűlése.
Vasárnap délután tartotta a 

Mohácsi Sokacok Magyar Olvasó
köre évi rendes tisztújító köz
gyűlését. A közgyűlést a lemon
dott elnök és alelnök helyett 
Kalenics József vezette, aki üd 
vözölve a megjelenteket a köz
gyűlés. megnyitotta es bejelentette 
Pavkovics György alelnök le
mondása’, amit a közgyűlés el
fogadott.

A közgyűlés ezután elfogadta 
az 1936. évi költségvetést és a 
pénztarosnak a felmentvenyt 
megadta.

Ezután a választmány hataro 
zatotat tárgyalta a közgyűlés, 
amellyel javasolja a közgyűlés
nek, hogy mohácsi Nemet Kálmán 
dr. lemondott elnököt, aki öt évin 
keresztül vezette az egyesüle.et, 
örökös disztaggá válassza meg 
A közgyűlés egyhangú lelkesedés
sel határozattá emelte a választ
mány javaslatai.

Az évi rendes tiszíujitás követ
kezett, amelynek során az alá’ b 
tisztikart választónak m g: E ök: 
Petrovics Károly, aleii. -k : Pav
kovics Antal Pál, pénztáros : Pav 
kovics Fűiöp, jegyző: if;u Vér
tan János, 11. jegyző: Kalenics 
József, könyvtáros; Tompity Má
tyás, Gazda: Pantya • A ’ drts, 
választmányi tagos: Br.glovics 
Imre, Budzsakiia Lukacs, Ceernics 
János, Csuptcs Lukacs, Cseiinácz 
Ama , Cselinacz Marián, C.e inácz 
Peter, Gyurek András, Gyurek 
Füióp, Janiiy István, Janiy Antal, 
Jancsics István, Jaksics M ity rs , 
Jaksics János, Ka kan János, Ku- 
vacstcs Péter, Ku rovszky Mátyás, 
id. Pavkovics György, Pav ovics 
János, ifjú  Pavkov.cs János, 
Schneider Lajos, Szajcsan István, 
V trban József, Verban János, 
Vidék Antal. Póttagok: Jaksics 
Mátyás, Szajcsan János, Szajcsan 
György, Zubán Antal.

A tiszíujitás után küldöttség 
kereste lel Petrovics Kát oly uj 
elnököt és meghívta a közgyű
lésre. Az egyesületi helyiség aj
tajánál Janity Antal fogad a, s 
meleg szavakkal üdvözölte meg- 
vaiasztasa alkalmából. Petrovics 
Karoly meghatva mondok kösz i- 
netet a bizalomért s biztosította 
a kön tagokat, hogy mindenkor 
örömmel dolgozik az egyesületért.

— Házasság Vdrbogyai Bo- 
gyai Elemér ny. alezredes csü
törtökön délelőtt házasságot kötött 
Rdcz M ária Ernával. Tanuk, a 
vőlegény részéről dr. Margitay 
Lajos polgármester, a menyasz 
szony részéről Éva László városi 
tanácsnok voltak.

— A Mohácsi K ato likus Akc ó 
összes szakosztályai együttes 
gyűlést tartanak most vassrnap 
19 én délután 4 órakor a Legény- 
egyletben, mely előtt 3,t 4 órakor 
a Credo ta rt gyűlést. Pontos 
megjelenést kér a rendezőség.

^SZtVARKAH ÜVEIY T 
ÉS PAPÍRT

— Dr Tóth János búcsúz
ta tása. A Mohácsról távozó dr. 
Tóth Jaros állatorvosi nagyon 
kedvps búcsúztatásban részesítet
ték szombat este a Nemzeti Ka
szinóban, közös vacsora keretében. 
A vacsorán megjelentek a városi 
és járási közigazgatási tisztviselők, 
á latorvosok és sokan a jóbarátok 
és tisztviselők sorából. Az első 
fclkösz intőt Dettre állategészség 
ügyi tanácsos tartotta, majd 
Horváth. Miklós főszolgabíró, az
után Börzsöny László dunaszek- 
csői főjegyző búcsúztatták az 
ünnepeltet Hatásos volt dr. 
Margitay Lajos polgármester be
széde, aki dr. Tóth Jánost a vá
ros és tisztikara, valamint közön
ségé nevében búcsúztatva, a kö- 
telességteljesités fanatikus baj
nokának nevezte, aki emellett 
kedves modorával is beférkőzött 
a n ohácsiak és a járás közön
sége szivébe és sokáig emléke
zetükben marad A meghitt va
csorán sokáig jó hangulatban 
maradtak együtt a résztvevők,

— Kinevezés. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter Kiss 
Béla igazgató tanítót, a kültelki 
iskolák igazgatóját a baranyavári 
járás területén levő községek 
népoktatási intézeteinek körzeti 
iskolafelügyelőjávé nevezte ki. 
Ürömmel értesülünk Kiss Béla 
igazgató kinevezéséről, mert vá
rosunk egy nagytudásu, szorgal
mas és köztiszteletben álló tagját 
érte a megérdemelt kitüntetés.

— Elismerés. Baranyavárme- 
gye alispánja Frantz Miklós 
lanycsóki és Dárdai Jenő ntajsi 
körjegyzőket, a vármegyei tűzöl- 
lószövetség előterjesztésére — az 
általuk a varmegye tűzrendészet! 
érdekének előmozdítása körül 
éveken át kifejtett odaadó, ön
zetlen és értékes tevékenységük
ért — magas elismerésében ré 
szesitette

— Tánedélután a Korban. 
A Mohácsi Iparosok Olvasóköré
ben, a kör tagjai és azok hozzá
tartozói részére, vasárnaponkint 
tánedélután van. A régi es szép 
siketű s órakozások felújítását 
célozzák ezek a táncdelutánok, 
melyeket teljesen ingyen nyújt a 
Kör tagjai részére kellemes, ott
honos és barátságos szórakozást.

— Sportbál. A sportbal vigalmi 
bizottsága felkéri mindazokat, 
akik meghívókat óhajtanak vidéki 
ismerőseiknek küldeni, igénylé
süket jelentsék be a bálbizottság 
irodájában : Király utca 20. vagy 
Fridrich Oszkár könyvkereskede- 
seben.
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— Megalakult a mohácsi 
frontharcosok hölgybizottsága
A mohácsi frontharcosok főcso 
portjában kedden este megalakult 
a hölgy bizottság A gyűlést dr. 
vitéz Horváth Kázmér elnök 
nyitotta meg, aki vázolta a hölgy- 
bizottság feladatét, majd pedig 
megválasztottak a szép szantmal 
megjelent frontharcos asszonyok 
az alábbi vezetőséget. Diszelnók : 
dr. Margitay Lajosné. Tisztelet
beli elnökök: dr. Beck Alajosné, 
Schmidt Lajosné, dr, Schmidt 
Miklcsné, Vida Dezsőne. Elnök ; 
dr. vitéz Horváth Kazmérné. Al- 
elnök: vitéz Marossy Gyuláné, 
Jahoda Józsefné. Választmányi 
tagok: Bán .Andrásné, Lerch An 
talné, Láng Aladarné, dr. Hadién 
Ottóné, dr. Horváth Lajosné, dr í 
Kontra Miklósné, Major Lászióné, 
Mohos Józsefné, Mutavsics Ma 
tyásné, dr. Paschke Ferencné, 
Ritter Janosné, Schlitzer Emiine, 
vitéz Szőnyi Alajosai, vitéz Tóth 
Sándorné, Weiller Zoltánná, W olf 
Ödönné. A választmány és a 
tisztikar szombaton este ti órakor 
tartja első ülését, ahol megválasz
tott tagok leteszik az ; előirt fo
gadalmat.

— A menetrend értekezlet 
eredm énye. Megírtuk, hogy a 
MÁV. menetrend értekezletén 
résztvett és felszólalt Margitay 
Lajos dr. polgármester is. Azóta 
alkalmunk volt beszélgetni a pol
gármesterrel, aki közölte, hogy 
az értekezleten történt felszólalá
sának meg lesz az eredménye. 
Ugyanis a reggeli 7.3 J órás vo
nat — az értekezlet vezetőinek 
közlése szerint — azért késett 
mindig, mert Pécsett nem volt 
eleg idő a posta átrakására. M i
után azonban az esti pécsi vonat 
korábban indul s igy 20 perccel 
korábban is érkezik Pécsre, a 
posta átrakására a menetrend
szerű várakozás alatt is megfe
lelő idő áll rendelkezésre, tehát 
Mohácsra pontosan érkezhet meg. 
így aztán a mohácsi reggeli vo
nat pontosan indulhat és 9 óra 
előtt tog beérkezni.

— Ú jjáalakították a vá r
megye közigazgatási b ízo tt 
ságánák a lb izo ttsá ga it. Az uj- 
esztendő alkalmából a vármegyei j 
közigazgatási bizottság albizottsá- 
gait újjáalakították. A bizottsá
gokba választás, illetve hivatal
ból delegálva környékünkről a 
következők kerültek be : Fegyelmi 
választmány: Heckenberger Kon- 
rád dr. Útügyi bizottság: , 
Montenuovo Nándor herceg. K i- í 
sajátitási albizotiság: Hecken
berger Konrad dr. Közegészség 
ügyi albizottság: Montenuovo 
Nándor herceg. Az önkormány- , 
zati alkamiazottak szabályszerű 
elbánás alá vonását megelőző el
járás lefolytatására hivatott bizott
ság : Heckenberger Konrád dr.
A törvényhatósági közutak fel
ügyeletére hivatott küldöttségbe, 
az 1936 évre : Manninger Adolf, 
Teleki Sándor a baranyavári já
rásra, báró Mirbach Antal d r , 
ifj. Szieberth Károly a mohácsi 
járásra, Mohács megyei városra: 
mohácsi Német Kálmán dr., 
Schmidt Lajos, Tonheiser Antal.
A varmegyei egészségügyi bízott- 
sa ba 1936—3S évekre, mint I 
gyógyszerész: dr. Auber László 
vegyészmérnök.

Hét évi fegyházra gazdát, aki
Szerdán délelőtt tárgyalta a 

pécsi kir. törvényszék Szűcs ta 
nácsa Schpeich János 64 éves 
dunaszekcsői gazdálkodó ügyét, 
aki Adáin nevű fiat revolverrel 
lelőtte.

Schpeich elismerte a törvény
szék előtt, hogy lelőtte fiát, de 
azzal védekezett, hogy nem akarta 
megölni. Azt állította, hogy a fia 
könnyelmű életet élt, pazarolt és 
állandóan veszekedett. Őt, az ap
ját is hat ízben megverte. A kér
déses napon — vallotta tovább 
— pincémben voltam, ahol egy- 
ismerőssel együtt 3 liter ujbort 
ittam meg Amikor hazajött a fe
lesege veszekedett vele, amiért 
egy szijjal megve.le. A fia későb
ben jót: haza es felelőségre vonta, 
hogy b nta mazta az anyát, ezért 
összeverekedtek s dulakodás köz- | 
ben, célzás nélkül lőtt, azonban ; 
a golyó talált és fia hamarosan |

ítélték a dunaszekcsői fiát lelőtte.
meghalt

özv. Schpeich Adámné, az ál
dozat özvegye ezzel szembon azt 
vallotta, hogy amikor ura haza
jött, Schpeich

közvetlen közelből, min
den dulakodás nélkül 
lölt rá.

Kitartott vallomása mellett a 
szembesítéskor is. A törvényszék 
ezután még több tanút kihallga
tott s a vád és védőbeszédek el
hangzása után

szándékos emberölés bűn
tettében mondotta ki bű
nösnek Schpeichot s a 
92 enyhítő szakasz al
kalmazásával 7 évi /egy
házra ítélte.

A kir. ügyész súlyosbításért, a 
védő enyitésért felebbeztek

— Híijtóvadászat sérüléssel. 
Január hó 14 én Bengernó Jó
zsef bezedeki lakos a majsi va
dászokkal és 15 hajtóval beze
deki területen hajtóvadászatot 
rendezett. Hajtás közben a szőlőt 
is meghajtották és ott egy nyúl 
ugrott fe , ame'yre a vadaszberlő 
rálőtt es egy sörét Jagor Márton 
bezedeki orosz hadifogoly felső 
labszaraba fúródott, /agort első
segélyben legifjabb Bengernó Jó
zsef bezedeki lakos,|orvostanhall- 
gató részesítette.

— A m ohácsi fro n th a rco so k  
teád lu tá n ja . A mohácsi front
harcosok teadelutanja iránt már 
is nagy érdeklődés mutatkozik 
városszerte. A programmot a ve
zetőség úgy áilito'ta össze, hogy 
még a legkényesebb Ízlést is k i
elégítse. Bevezetésül az énnekkar 
előadja a Magyar Hiszekegy et, 
utána rövid beszédet tart dr. V. 
Horváth Kázmér elnök, majd 
Rflffay Mthályné ad elő háborús 
dalodat es egy magyar toborzót, 
azután a Katolikus Magyar Bok
réta s esetleg a Sokac Bokréta 
szerepel. Lesz ezenkívül szavalat 
a háborús antológiából es egy 
háborús egyfelvonásos színdarab. 
A teaestely, amely február 9 en 
lesz megtartva, eseménye lesz 
igy a városnak is. Jegyek már 
most kaphatók a pénztárosnál: 
Kaldor József úrnál.

— Nyolc havi börtön betö
résé rt Megírtuk, hogy Lahos 
József moziszolga álkulccsal be 
hatolt a mozitrafikba s onnan 
30 P. értékű dohányt, a mozi
pénztárból pedig 6 pengő kész
pénzt lopott el. Most tárgyalta 
ügyét a pécsi kir. törvényszék s 
miután visszaeső bűnös, nyolc 
havi börtönre ítélte.

— Baleset. Oszvald József 
mohácsi szigeti 9 éves iskolásfiu 
apja házában levő lovas daráló 
mellett játszott. A fiú véletlenül 
belépett a működésben levő da
rálóba, amely jobb lába kát ujját 
összezúzta. A „László"1 közkór 
h zban ápoljak.

Lesz egy örökké szép emléke:
A Sportbál kedvet meglepetése

— A mohácsi frontharcosok 
szövetsége vasárnap délután 5 
órakor székházában taggyü'ést 
tart, amelyre az összes tagokat 
meghívj?. Előadó: /ahoda József, 
dr. Vitéz Horváth  Kázmér és 
W olf Ödön lesznek.

—  K öza lka lm azo ttak  a rcké 
pes vasú ti igazo lványa . A 
MÁV. pécsi üzletvezetősóge közli 
hogy a közszolgálati alkalmazot
tak és családjaik u j arcképes 
igazolványainak kiálltása 1936. 
január hó 1 én kezdődik és 1936. 
február hó 29-én végződik. Az 
1935. évre szóló igazolványok ér
vényessége február hó 29-ig meg 
lett hosszabbítva

— Blegrugta a ló. Horváth 
János nyolc éves kisfiú apjával 
id. Horváth Jánossal volt a né- 
metbólyi t étfői vásáron. A fiú 
lovat hajtott a vásáron, amely 
egyszer csak megállt s nem akart 
tovább menni. Az apa rászólt a 
fiúra, hogy üssön rá, aki ostorral 
rá is vágott a lóra. A ló abban 
a pillanatban felrúgott és szájon 
rugla a fiút, akinek két fogét 
ütötte ki és megroncsolta az ajkát. 
Sérülésével a mohácsi „László“ 
küzkórházba szállították.

— Baranyavármegye a mén 
tűszolgálat támogatásáért. Ba
ranyavármegye közönsége 30.000 
pengőt szavazott meg a vár-

j megye területére biztosított mentő 
: szolgálat támogatására. 1936. év

től kezdődőleg 6 éven keresztül 
5000 pengői folyósítanak a hatá
rozat értelmében, amelynek fele az 
egészségvédelmi, a másik fele a 
szegenybetegek gyógyszer ellátási 
számláját terheli. Az összeget 
negyedévi részletekben jutattják 
el a vármegyek és városok or
szágos mentőegyesülete részére.

I  U ü  J Á R Á S
A  m o h á c s i  m .  U ir .  t é l i  

g a z d a s á g i  i s l e 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. 10 tói 1936. jan. 17 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum-)- 124 O  
a hőmérsékleti minimum — 3-3Q»

csapadék 3 ’  mm. volt.
ItiA Z Ü A T Ó SÁ  C

— Anyakönyvi bejegyzések 
sze rin t 1936. évi január hó 
10-től 1936. évi január hó 17-ig. 
Születések ; Balogh Mária gyer
meke Éva, Szekó János és Ras- 
perger Anna gyermeke József, 
Horváth István és H irt Katalin 
gyermeke István Antal, Bősz 
Márton és Tardos Katalin gyer
meke Mária, Németh László és 
Gallér Aranka gyermeke Piroska 
Mária Enikő, Werner János és 
Schlapp Katalin gyermeke Kata
lin, Bancsu Jenő és Litter Teréz 
gyermeke Tibor. Házasságköté
sek : Csán, i István és Bohos 
Anna, Csányi József és Klárics 
Teréz, Kender Károly és Kolu- 
tácz Mária, Kovács Mátyás és 
Szajcsán Katalin, Bosnyák Má
tyás és Béregi Mária, várbogyai 
Bogyay Elemér és Rácz Maria 
Erna. Halálozások: Balogh Éva 
21 éves, Martina József 75 éves.

A Mohácsi Torna Egylet 
közgyűlése.

Vasárnap délelőtt a városháza 
közgyűlési termében tartotla tiszt
újító közgyűlését a Mohácsi 
Torna Egylet.

Hatalmas érdeklődés mellett 
nyitotta meg dr. M argitay  Lajos 
elnök a közgyűlést, aki üdvö
zölte a megjelenteket és elisme
réssel szólott az elmúlt évben 
megindult mun tásságról. A régi 
elavult alapszabályok módositá 
sára egy bizottság kiküldését ja 
vasolja, ami egy ötös bizottság 
formájában meg is történik, dr. 
Schmidt Miklós ügyész elnökle
tével. Faragó Gábor ügyvezető 
alelnök ismertette az elmúlt év 
sporteredményeit és vázolta a 
jövő terveit. Az egyesület külön
böző akadályok miatt nagyon 
gyengén működött, különösen a 
futballsportja nagyon mélyre sü- 
lyedt. Futballsportunk feljavítá
sára történt és történő intezke- 
seket, előkészületeket ismertette. 
Edző alkalmazását is elhatározta 
a közgyűlés, valamint játékosok 
elhelyezésére is megtörténtek a 
lépések, a helyi gyárakban. A 
közelgő jubileummal kapcsolato
san pedig a polgári iskolai taná
rok segítségével az atlétikát és a 
tornát akarjak különösen kifej
leszteni. A gimnázium nagy nye 
resége Mohács sportjának, amely 
minden tekintetben a többi vá
rosok nívójára emelheti azt. Az 
asztalitenisz szakosztály felállí
tását is megvalósítják. A város 
támogatását megköszönt és jövő
beni fokozottabb támogatást remél.

A pénztárosi jelentés a vagyoni 
helyzetről adott megnyugtató ké
pet, amelynek keretei aiapjan 
állapítják meg a költségvetést is. 
A beszámoló után az elnök meg
köszönte a tisztikar munkásságát. 
Ezután a tisztujitás következett, 
melynek eredményeként az alábbi 
tisztikart választ-tták meg:

Diszelnök: Dr. Rüll János, 
Schmidt Károly, elnök : Margitay 
Lajos dr., alelnökök: Ehrenfeid 
Géza, Pakusz Károly, V. Szőnyi 
Alajos, ügyv. alelnök: Faragó 
Gábor, ügyész: dr. Schmidt 
Miklós, orvosok: dr. Berger J. 
László és dr. M ihalyfi István,
i. jegyző: Pazar Ferenc, II. jegyző: 
Hemrich József, I. pénztáros: 
Pazaurek Győző, II. pénztáros: 
Ritter Jenő, I. ellenőr: Weintraut 
Bálint, 11. ellenőr: Hermann Ká
roly, szertáros: Török Vince.
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StakosrAlyvetetők is  intézők: 

Footba ll: Puppi József, Pap István, 
a tlé tika: Tóth Dezső, Ehmann 
Lajos, evezés: dr. Auber László, 
dr. Kontra Miklós, box : Köntös 
Ferenc, Vattay Levente, birkózás: 
Holló S indor, Ehmann Lajos, 
kerekpár: \Y  ndi Ferenc, Mózer 
László, korcsolya: dr. Szabiar 
István, Kanyó Imre, sakk: Csa- 
nády Káro'y, Prókay Ádam, 
tenisz: Rosenthal István, dr. Laios 
Aladár, vívás: dr. Gyarmathy 
Imre, úszás : R tter Jenő, Hóner 
József, asztali tenisz: Patotai 
G yu’a, Lippóy Szeverin.

Választmányi tagok: B infa i 
Sándor, B ir íc z  István, Benedek 
József, dr. D ossy József, Gergely 
Aladár, Husti Sándor, dr Horváth 
Lajos, Huber Ferenc, Hemrich 
O  tó, Gerdei Ignác, d.-. Ihrig 
Ákos, Krausz József, dr. Kemenes 
László, Molnár József, Nemeskéri 
Ferenc, Nagy István, O  r.stein 
Ferenc, dr. Pap Ferenc, Pecsujlits 
Milán, Német Ferenc, Puppi 
András, Pálos J ázsef, bacsay 
Lász'ó, R mics István, Schmidt 
Laios, dr. Scl w  irtz Béla, Sza
bados Mihály, Trebilscher Imre, 
W'o.f Ödön, Zsuzsity István

Póttagok : Dobsza Béla, Dettkó 
Nándor, Kálmán Döme, Nemet- 
varga József, Schleicher János.

Dr. Margitay Lajos elnök üd- 
vüzölte az újonnan megválasz
tottakat es a nagyszámú megje
lenteket és örömének adott kife
jezést. A hatalmas érdeklődés azt 
mutatja, hogy érdemes támogatni 
az egyesületet és ezen keresztül 
a varos sportját és így a jövő
ben teljes erejével részt vesz az 
M TE irányításában és annak 
előreviteleben. Kisebb viták u ‘án 
megelégedéssel hagytak el a 
gyűlést a megjelentek, abban a 
reményben, hogy ezután meg- 
ird u l a hosszantartó sportfejlő- 
dési folyamat és nem a széthú
zás, r emtörődömség és a hiúsági 
kérdés ju t érvényre Mohács sport
jában.

S P O R T -
Sportszakosztályok működése

A futball és tenisz-szakosztály 
mellett a Mohácsi Torna Egylet 
többi szakosztálya közül az eve 
zősök fejtettek ki meg nagyobb 
működést. Dr. Auber László szak
osztályvezető irányítása alatt álló 
evezős szakosztályt az elmúlt év
ben nagy anyagi károsodás érte 
a hatalmas áradás folytán, amely 
a csónakházat megrongálta és 
igy nehéz esztendőt élt át. A 
szakosztálynak 18 tagja van, ami 
nem teszi valami rentábilissá a 
szakosztályt. Uj tagok gyűjtésére 
nagy propagandát fejtettek ki 
es csónakosokat igyekez
tek az egyesületbe beszervezni. 
Versenyeket természetesen nem 
rendezhettek, hanem túrákkal és 
kirándulásokkal igyekeztek a baj- 
társiasságot és az összetartozan- 
dóságot kifejleszteni.

A szakosztály most egy eve
zősbál előkészítésén fáradozik. A 
többi szakosztályok nagyrészt 
csak papíron vannak meg, némi 
kivétel, az atlétikai szakosztály, 
amely egyszeri szereplésével, a 
kegyeleti staféta megnyerésével 
bebizonyította, hogy vannak te
hetségeink, csak az irányitó ke-

zek szükségesek Reméljük azon
ban, hogy az idei évben a többi 
szakosztályok is hallattnak aktív 
működésükről és külön lsen a 
minden lehetőséggel rendelkező 
atlétika is megkezdi térhódítását 
Mohácson.

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

L a p tu ta ld o n o c  é« k ia d ó

FRIDR1CH OSZKÁR.

N Y I L T T É R
A ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztoseg

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen jó feleség, 
gondos édesanya, drága gyer
mek és hű rokon

fíö h m  G yö rg y  né 
a*üh Janó Emma 

elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétük kife
jezésével, avagy a temetésen 
való megjelenésük által enyhíteni 
igyekeztek, úgyszintén Német- 
palkonya község lakosai a teme
tésen való szives megjelenésük
ért fogadják ezúton is a leghálá- 
sabb köszőnetünket.

Mohács, 1936. január hó 16.
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

drága halottunk

A dler J ó z se f
elhalálozása alkalmával mélysé
ges nagy fájdalmunkat a teme
tésen való megjelenésűkkel, avagy 
részvétnyilvánitásukkal* enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ezúton leg- 
hálásabb köszőnetünket.

Mohács, 1936 január 16.

A gyászoló csatád.

Kiadó lakások -
Bocskay ucca 2 szám alatti 

HÁZAMBAN egy 1 szoba kony- 
hás uccai és egy 2 szoba kony 
hás udvari lakás feb ruá r hó 
t-ére kiadó

Bővebb felvilágosítást
V a r g a  P á l

háztulajdonosnál. 
Kölcsey ucca 1. sz. alatt

3 ló alá szükséges 
szalmáért trágyát 

adunk.
Cim a kiadóhivatalban.
A mohácsi kir. járásb íróság , mint 

telekkönyvi hatóság

9343 1935. Ik. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Soós Gyula és neje Kerner 

Mária és dr. Fischer Ernő végre
hajtatnak Schubert György és 
neje Glück Margit végrehajtást 
szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árvárést 
290 pengő +  150 pengő tőke- 
követelés és járulékai behajtása 
végett,

a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő Versend község

WIMA, T i A N

A H I D E ö  
A C IP Ő  Á T Á Z Á S A  

£S A M E G H Ű L É S  ELLEN

ben fekvő s a versendi 1966 
számú betétben A +  1. sorszám 
2999 1. hrsz. alatt felvett 698 □ -  
ölnyi szántó 1 s-ára 24 pengő 
56 fillér.

A +  2. sorszám 3000 1. hrsz. 
alatt felvett 221 Q  ölnyi szántó 
*/g-ára 7 pengő 68 fillér.

A -+- 3—4 sorszám.
2017. hrszám alatt felvett 311 

□ •ö lny i szántó '/s-ára és
2018 hrszám alatt felvett 99 

□ •ö lny i szántó 1 8 ára ; ösz- 
szesen 22 pengő 56 fillér kikiál
tási árban, de az ezen betétben 
felvett összesen ingatlanok a C
2. sorszám alatt özv. Schubert 
Antalné javára bekebelezett szol
galmi joggal terhelten.

A versendi 2018 számú betét 
ben A II. 1. sorszám 3161. hrsz. 
a'att felvett 1218 □  ölnyi szántó 
7 s-ára 549 pengő 50 fillér.

A II 2. sorszám 3164 hrszám 
alatt 904 □  ölnyi szántó 7/8-ára 
399 pengő kikiáltási árban, de 
az ezen betétben felvett összes 
ingatlanok a C 2 sorszám alatt 
özv. Schubert Antalné javára 
bekebelezett szolgalmi joggal 
terhelten

A versendi 2546. számú be
tétben A -(- 1. sorszám 2367. 
hrszám alatt felvett 1 h 576 
□  ölnyi szántó >/8 ára 76 pengő 
50 fillér.

A 4" 2 sorszám 2368. hrsz. 
alatt felvett 302 □  ölnyi szántó 
1 8 ára 10 pengő 62 fillér kikiál
tási árban, az ezen betétben fel 
vett összes ingatlanok a C 1 
sorszám alatt özv. Schubert An

I Kiadó május hó 1-re 5 szoba 
fürdőszoba (vízvezetékkel) és 
mellékhelyiségekből álló

úri lakás bán az emeleten.
Esetleg autógarage és istállóval.

Részletes feltételek D r. N ém et Is tván  ügyvédnél 
megtudhatók-

talné javára bekebelezett szolgal
mi joggal terhelten.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek V E R S E N D  község
házánál megtartására:

1936 évi február hó 11. 
napjának délelőtt 9 óráját 

tűzi ki és az árverési feltételeket az 
1881 : LX. t.-c. 150. § a alapján 
a következőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingat
lant a kikiáltási ár kétharmadá
nál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (1908 : XLI. te .  26 §)

2. Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10" „-át készpénzben vagy az 
1881: LX t-c. 42. § ában meghatá
rozott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti e'is- 
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t -c. 147 , 150 , 170. 
§§ ! 1908 : LXI. t.-c. 21 §)

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

Mohács, 1935 évi szeptember 
hó 19. napján
Dr. H adler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
H arsán yt Ml.

telekkönyvvezető.
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P i a c i  á r a k i
Búza — — 17.— P
Zab — — 15 50 P
Rozs — — 14 50 P
Árpa — — 16.—
Tengeri m. , 1 14.30 P
Bab -  -  27—  P

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

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

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.

í z  l e t  á t  h e l y  e z  é s .
Értesítem a Nagyérdemű közönséget hogy 
kelmenemű-festő és vegytisztító ü zle tem et

K irá ly  u tc a  s z á m  a lá
a városi bérházba, ( S c h m i d t  p a tika  
m ellé ) helyeztem át. Hol elvállalok minden 
e szakmába vágó munkát, selymek, szövetek 
és minden néven nevezendő női és férti rúnák 
asztlalfutók, ágytakarók, szőnyegek stb. festé

Üzem: sét minden elképzelhető színre es mindezek
II. Lajos n, 13 vegytisztitását is. — Kérem továbbra is a 

Saját ház. nagyrabécsült közönség szives partfogasat
Kiváló tisztelettel
I <  O  L, 1-3 T» O  A  TJ Tu A-

k e l n i e  F e ^ t o ,  v e í ^ y  t i s z t í t ó .
S ü r g ő s  g v á s z m u n k á k  10 ő rá  a la t t  k é s zü ln e k  !

Hagyatéki ingatlan árverés,
N hai Oötz Oyuláné Kossuth 

Lajos u. 79. 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 fillér kikiáltási 
ár mellett elárvereztetik. Bánat
pénz ennek 10° <, a.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint telek- 
könyvi hatóságtól.

Az Előhegyen 700 □ -ö l 
szőlő egy tagba és 1000 
□  öl szántóföld 2 szoba 
pince és berendezéssel együt

e la d ó
Bővebbet Szt. Háromság u. 22

1935. vh. 577. szám.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t.c. 102. §a 

értelmében közhírré teszem, hogy 
dr. Szabó Károly mohácsi lakos 
ügyvéd végrehajtató javára végre
hajtást szenvedő ellen 519 
pengő teke és járulékai ere
jéig a mohácsi kir. járásbíró
ság 1935. Pk. 5868. számú vég
zésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1935. év november hó 
12-én le-, illetve felülfoglalt és a 
Bv. 577 1935 számú foglalási 
jegyzőkönyvben 1. tétel alatt 
összeirt 1700 pengőre becsült 
ingóságokra mohácsi kir. járás
bíróság Pk.5868,1935. sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, an
nak az 1908. évi XLI. t.-c 20. § a 
alapján fent megnevezett, s a 
fogta ási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk még ma is 
fennáll és h a  e lle n ü k  h a lasztó  
h a tá ly ú  ig én y kerese t fo ly a m a t
ban nincs  végrehajtást szenvedők 
lakásán, üz'etében Dunaszekcsőn 
az Árpád féle gőzmalomban leen
dő megtartásara 1936. évi ja n u á r  
hó 25-én dé lu tán  2 ó rá já t tűzöm 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 
100 métermázsa búza s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet igéronek 
készpénzfizetés ellenében eladom. 
Az árverés alá kerülő ingók a 
becsérték -/3-írá l alacsonyabban 
nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésen, 
melynek becsériéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10% bánat
pénzt letesz.

Mohács, 1935. évi december 
hó 31 én.

K a n y ó  B é la
kir. bír. végrehajtó.

ÍR

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* » IB C 3 < N BB ií b

Rhchács Ú jv á ro s h á za .
Javítást, vésést pysrsan és olcsón személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s illá r ,  
rá d ió  és v illa n y s z e re lé s i anyag kaphatók

3E=

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

T a rjá n  J e n ő
tüzelőanyag kereskedőnél, Telefon 58. 

Előjegyzéseket a „Hitelforrás11 szervezet tagjai 
részére is elfogad Rosenthal Lajos röföskereskedö

Mohácson.

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

IT E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n agyobb  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás11 szervezefet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén, jelentkezni leheti

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.

12364 1935. tk. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
A Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. végrehajtatónak, 
Schweininger Sándor végrehaj
tást szenvedett ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtató 
kérelme következtében az 1881, 
XL. t. c. 144, 146 és 147. § aí 
értelmében elrendeli a végrehaj
tási árverést 3000 pengő tőke- 
követelés ennek 1931. évi decem
ber hó 6 napjától járó kárkamata 
5/3°,o váltódíj, 30 pengő 90 fillér 
óvási, 197 pengő 50 fillér meg
állapított köllség, 2540 pengő 
tőke, -J- 3000 pengő tőke és az 
árverési kérvényért ezúttal meg
állapított 137 pengő költség és 
járulékai behajtása végett

a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő és Mohács város
ban fekvő s a mohácsi 13029. 
számú betétben A -j- 1. sorszám 
alatt 791. hrszám alatt felvett 
121 □  ölnyi házra 5100 pengő 
kikiáltási árban, de az ezen be
tétben felvett ingatlan a C 1. 
sorszám alatt özv. Schweininger 
Miklósné javára bektbelezetf 
szolgalmi joggal terhelten

A telekkönyvi hatóság az ár 
verésnek Mohács, telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében 
megtartására (Mohács, Szepessy- 
tér 1. szám I. emelet 1. ajtó.) 
1936 évi március hó 16. nap
jának délután 3 óráját tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 1881: 
LX. t. c 150. § a alapján a kö
vetkezőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlant 
a kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron eladni nem lehet (1908 : XLI. 
t.-c. 26. § )

2. Az árverezni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltást 
ár 10° o-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t. c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapírokban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni.

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

Mohács, 1935. évi november 
hó 10. napján.

D r. H a d le r  s. k. járásbiró
A kiadmány hiteléül.

H u s t i S ándor
telekkönyvvezetö.

Prtdpicn Oszkár könyvnyomdája, (ttoháes.



* V '*

3M f i
SS

\  V

M
oh

ác
s,

 
19

36
 

ja
nu

ár
 

19
.

4K  ■
2  ■ ' '  v ,4 > k

\  \

/

í

t e
le

lő
* 

sz
er

ke
sz

tő
 é

« 
ki

ad
ó 

: 
Tl

rn
ar

y 
M

ili
ői

)





í




