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Idegenforgalom .
Hajna'ban néha már ta- | újabb ötletek, uj»bb elgondo- 

vaszi bibor ül az égbolt ke- j lások születnének meg és
Ieti részén és ha ez a haj
nal csak hét óra előtt is 
van, még ha az idei tul- 
eny’ne tél után csak most 
várjuk is az igazi telet, ja
nuár végén, lebruárban ta
vaszváró hangulat ül az em
berek leikébe. Hiszen csak 
néhány rövid hét az egész, 
egy-két hónap és megindul 
a legcsodálatosabb m unka: 
a természet ébredése!

A gondos kereskedő min
dig egy szezonnal korábban 
szerzi be áruját s ezért most 
kell mar gondolni arra, hogy 
mi is lesz a tavaszon, mi 
lesz a nyárén az idegenfor
galommal, amely eszme az 
utolsó években dicséretes 
módon eleiéibe került a vá
rosi gazdálkodásban.

Voltak kritikáink, voltak ! 
megjegyzéseink is az idegen
forgalom irányításával kap- j 
csolatban, — ezekre mindig 
szükség volt — azonban 
meg kell állapítani, hogy a 
céltudatos irányítás folytán 
az idegenek mind nagyobb 
szán,mai keresik lel városun
kat. Tanúskodik erről a II. 
Lajos Muzeum vendégkönyve, 
amely tavasztói-ószig igen 
szépen gyűjtögeti a megfor
duló idegenek, iskolák, egye
sületek és magánosok alá
írásait.

Tanúskodik erről szépen 
fejlődő partilürdónk, ahol va
sárnap déiutanonkint réha a 
mohácsi oslako nem ismeri 
az emberek nagyobb részét, 
de hétköznap is idegen har
cok bukkannak lel, hol a 
város utcain, hol a sziget 
gjönyöiü füzesei alatt, vagy 
ry án  vendéglőiben, kirándu
lóhelyein. .

Idegenforgalmunk tehát 
szépen lej.odctt, dicséret illeti 
azokat, akik irányították és 
elismerés azoknak, akik az 
irányítok segítségeié siettek. 
Amikor most tél közepén 
szólunk, azt szeretnénk ha

azokat megrostálva, kiválo
gatva a jót, tavaszra, nyár- 
elejére, mire a szezon meg
indul meg is valósítanánk.

Erre a munkára mindenkit 
segítségül hívunk. Éppen a 
szerkesztőségen belül tudjuk 
a legjobban, hogy hányán 
jönnek egészséges, megvaló
sítható Ötletekkel, legtöbbször 
azonban későn, amikor már 
csak a köve'kező esztendőre 
kerülhet rajuk a s?r. Előbb 
van ezekre szükség. Az ide
genforgalom irányítói maguk 
is keresik a haladás útját, a 
fejlesztés és fejlődés lehető
ségeit, de bizonyára szívesen 
veszik, ha ebben a munká
ban a város egész közönsége 
támogatja őket.

A magunk részéről csak 
általánosságban szólunk. He
lyesnek tat tjük a tömeges ki
rándulások szervezését, fil
léres gyoisok teái itását, nép
ünnepélyek rendezését, bok
rétát és mi egyebeket, ame
lyek arra alkalmasak, hogy 
egy napon olcsón, az idegenek 
ezreit idehozzak. Ezeket nem 
szabad elhagyni, mert azt 
hisszük, hogy ha egyszer 
valaki ily alkalommal olcsón, 
nagy látvány osság ígéretének 
hatasa alatt érkezett ide, 
máskor is felkeres ben
nünket.

Ezeknek a tömeg moz
gató kirándulásoknak és 
az emellett teívszerüen beál
lítandó propagandának azon
ban azt a célt kell szolgálni, 
hogy ide nemcsak n egten- 
desett ünnepélyekre, nem
csak előre elkészített látvá
nyosságokra érdemes eljönni, 
hanem máskor is csendben, 
feltűnés nélkül pihenni, tes
tet és lelket megpihentetni.

Mohács város lekvése ki
tűnő ana, hogy piherő, 
üdű.ő, lüidóvaros legyünk a 
nyálon. Ezt az Isten adta 
előnyt ki keli használni és 
megszervezett piopagardaval

kikiabálni mindenhova, ahol 
nyaralni, fürdeni vágyó em
berek vannak.

Azt már elértük, hogy 
mohácsiak ritkán és kevesen 
mennek el máshová nyaralni. 
Megtalálták a mohácsiak már 
saját városukat, pedig ez volt 
talán a legnehezebb, mert az 
emberek idehaza mindig a 
rosszat veszik észre és csak 
azután a jót. Ha pedig idáig
X X  X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  ^ X  xA terrasszos építkezés legfejlettebb formája lesz a „László" közkórltáz lüdőbeteg pavillonja.
A  k ó r h á z i  é p ítk e z é s  m ű s z a k i le írá s a . L a b o r a tó r iu m ,  
tö l tö s z o b a ,  c o m p le t t  hy d ro  és e le k t r o t e r á p ia  le sz  

a k ib ő v í t e t t  k ó rh á z b a n .

Lapunk rru lt számiban közöl
tük azt a nagyszabású kibővítési 
épilktzést, an tly  tavasszal meg
indul a „Lász ó“  közkóiházon. 
A nagyszabású munka város 
szelte éltnk érdeklődést keltett, 
mert hiszen igen sok iparág vár 
ettől munkát és az elm.uit évinél 
jót b forgalmat és keresetet.

Az éidek'ódés azonban nem
csak a munkának szói, hanem a 
bt gért modem építkezésnek s 
különösen a tüdőbeteg pavillo- 
nak, amely — mint jeleztük — 
tgyedülál'ó lesz az országban. 
Ezért felkerestük Fehénáry Ist
ván műszaki tanácsnokot, aki 
készséggel közölte ve ünk a mű 
szaki leírást.

A tüdőbeteg pavillon — mint 
a műszaki leírás n vitatja — a 
jelenlegi kórházi telek déli részén, 
dél felé fordított kórtermekkel a 
n egievő lóépület homlokzat vo- 
ralaban lesz elhelytzve, olyképen 
hegy a tőbejaiat a főépű et ke
leti bejáraianak tengelyébe essék 
es a két bejáiat összeköttetésére 
egy nyílon, de fedett átjáró 
épülhessen.

A mai Kőiház utcát a város 
megszünteti, ennek területe a 
kórház telkéhez lesz csatolva, 
ezáltal egy 14 néter széles elő 
kert létesül,

amelyhez a lebontandó 
aolozgyati épületek he
lyett zola letütet, egy nyil
vános park csatlakozik.

Az épület ezáltal, távol a fór- 
ga n as és poros uivtnalakiól, 
zöld leiü etekkel övezve a lehető 
k g jo tb  elhelyezést nyerne.

eljutottunk, akkor a másik 
könnyebb lesz, akkor már 
mindazok, akik eddig más
hol voltak, maguk lesznek a 
legnagyobb r .klámlerjesztők 
és a város iránti szeretetük- 
kel, természeti szépségeinek, 
gyönyörű szigetének, a Duna 
büsitő habjainak dicséretével, 
megtalálják az utat és esz
közöket arra, hogy másokat, 
idegenek is idehozzunk.

Az épület dr Döcker— dr. Sar- 
rason rendszer szerint

a terrasszos építkezés 
legfejlettebb formájában 
lesz építve olyképen, hogy 
minden emelet terrassz 
szélességben hátrább lesz 
helyezve.

Két egyenkint 20 ágyas osz
tály lesz, nemeknek emelelenkint 
való elkülönítésével. Osztályon
ként 1 kétágyas, 3 négyágyas és 
1 hatágyas betegszobával, ágyan
ként és fejenként 30 légköb
méterrel.

Minden ágy előtt földig  
nyíló ablak van, így te
hat az összes ágyak 
egyenlő érteknek, egy
forma elhelyezésűek, ki
tolhatok a szabadba és 
vissza.

Eszerint tehát nincs szükség 
külön fektető helyek berendezé
sére. Kitűnő az előtető megol
dása, amelynek hajlása pontosan 
megegyezik a napnak a téli nap
fordulókor eső sugaraival. Meg
véd a hirtelen záporoktól, azon
kívül meggátolja azt, hogy az 
emeletről a földszinti terraszra 
lássanak. A tető ezen megoldása 
lehetővé teszi, hogy a beteg feje 
állandóan árnyékban maradjon, 
biztosítja a fektető mögött levő 
kórteremnek napsugarakkal való 
elárasztását, még a téli hónapok
ban is. Az előre eső tető a szo
bákból nem látható, tökéletesen 
biztosítja a ki áfást s tmulán fix, 
kizárja a zsaluk kezelésével járó 

I rengeteg bajt és kellemetlenséget.
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A Dosquet rendszerű tolóab
lakok a déli kórterem falát fel
oldják

és szabad utat engednek 
a legfontosabb gyógyté- 
nyezőnek a levegőnek és 
napsugaraknak.

A fektetők csak részben fedet 
tek, miután bebizonyult, hogy 
az oldalt bármennyire is nyitott, 
de felül fedett fektetőkön csak 
egynegyed része jut érvényre az 
egyébként szabad ég alatt ér
vényesülő fény és légenergiáknak.

A terraszok mérete lehetővé 
teszi az ágjak tetszés szerinti 
elhelyezését, esetleg a falakkal 
párhuzamosan is, a beteg egész 
árnyékban is feküdhet A mell 
véd áttört rácsszerkezetű, hogy 
ne akadályozza a levegőjárást

A  válaszfalak egyszerű 
áthelyezésével tetszés sze
rinti ágylétszáinií beteg
szobák alakíthatók ki a 
leggazdaságosabb módon.

A tüdőbeteg pavillon két eme
letes lesz. A második eme'eten 
három orvosi, illetve vendég 
szoba lesz, két fürdőszoba, fe 
dett és nyitott terrassz, az ősz 
fályoktól függetlenül megközelít 
heiően.

A tüdőbeteg osztálynak a 
mély földszinten laboratóriuma, 
rötgen, és iöltőszobá|a lesz 
complett hydro és elektroterá
piával.

A pavillon építési költségét 
140 ezer pengővel vették a 
költségvetésbe.

A műszaki leírás még ismer
teti a gazdasági épület és az el
különítő ép let kibőv lését, 
amelyet azonban olvasóinkkal 
már múlt számunkban közöltünk.

Mohács város közönsége min
denesetre hálás köszönettel tar
tozik Fischer Béla alispánnak, 
hogy ezt a gyönyörű és köz
egészségi szempontból oly fon 
tos kibővítést Mohácsnak adja. 
A szegénysora tüdőbetegek, 
akiknek nincs pénze drága sza 
inatoriumra egészségüket, életű 
2<et köszönhetik majd a modern 
uj épületnek.

Az 1935, évnépmozgaiinistatiszlikaja.
A mohácsi állami anyakönyvi 

hivatal most állította össze az 
1935 évi anyakönyvi statisztiká
ját. Eszerint az összes bejegyzett 
születések száma 322. Ebből 
törvényes 290, 32 pedig törvény
telen. Élve született összesen 
302, halva 8, utólagos anya
könyvezés 12.

Az élveszületettek közül fiú 
136, leány 154. Nemzetiségek 
szerint: magyar 234, sokac 41, 
oláh 12, német 35 Egyetlen 
gyerekkel sem szerepelnek a 
szerbek. A 35 németből a kór
házban születet 17, ezek mind 
vidékiek.

Vallás szerint 262 róm. kát., 
református 18, ág. evangélikus 3, 
g. kel. 9, g kát. 1, irzaelita 9.

Városrészek szerint 136 Mo
hács városában született, a szi
geten 76, szőlőhegyen 16, a 
kórházban 82, amelyből helybeli 
52, vidéki 30.

Házassági bejegyzés történt 
109 esetben. Ebből róm. kát. 
85, református 2, gör. keleti 1, 
izraelita 2 vegyes 19, ebből a 
születendő gyermekek vallására 
megegyezés történt 9 esetben 
Magyar állampolgár külföldön 
kötött házassága bejegyeztetett 
3 esetben. Jogerős felbon 
tás fel,egyeztetett 12 esetben, 
ebből róm’. kát. 5. református 2, 
izraelita 2, vegyes 3.

Halálozás 351 volt Ebből férfi 
179 nő 172 Kórházi halott 83, 
holtnak nyilvánítva 2 baleset 
következtében elhalt 9, gyikos- 
ság történt 2 esetben, talált 
hulla 3, öngyilkos lett 6. Város
részek szerint elha t a városban 
286, a szigetben 54, a szőlőhe
gyen 7, ismeretlen helyen 5.

Az elhalálozások nemzetiségek 
szerint: magyar 236, so'-ac 66, 
német 41, szerb 5, bunyevác 2, 
oláhcigány 1. Vallás szerint:Mindenki maradék nélkül teljesítse kötelességét!
—  m o n d o t ta  Ö llé  Is t v á n  fő je g y z ő  a v á ro s  a la k u ló  

k ö z g y ű lé s é n . —  A  v á ro s  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű lé s e .

Mohács város ujjáalaku’t kép 
viseiőtestülete csütörtökön dél 
után fél 4 órakor tartotta alakuló 
közgyűlését. Öllé István var
megyei főjegyző nyitotta meg a 
közgyűlést, amelyen a képviselő- 
testület tagjai csaknem teljes 
számban jelentek meg. A járás 
képviseletében Horváth M ik ’ós 
főszolgabíró jelent meg.

Öllé István hatásos megnyitó 
beszédében szive melegéből úd 
vözölte a megjelent képviselőket, 
akiknek kezében — mondotta — 
a város jó és ba'sorsa van letéve. 
A képviselők bölcseségén és 
odaadó gondoskodásán múlik, 
hogy a város élete szebb jobb 
és boldogabb legyen.

Ebben a történelmi levegőben 
két gondolat fogja meg az em 
bért. Az első az a bátor és hő
sies elszántság, amellyel a mo
hácsi csatamező hősei feláldozták 
életüket a Hazáért, a második 
pedig a?, hogy a széthúzás, 
önös érdekek készítették elő a 
borzalmas nemzeti katasztrófát. 
Ezek a gondolatok töltik el az 
ő ielkét is. Mohács tanulságait 
meg kell szívlelni,

mindenki maradék nél
kül teljesítse kötelességét 
a közért és saját érdekeit 
háttérbe kell szorítani.
Súlyos kötelesség vár a 

képviseiőiestü éti tagokra. Mun
kájuk azonban csak úgy lesz 
eredményes, ha mint a mohácsi
hősök

önfeláldozással dolgoznak 
és egyben kiküszöbölik a 
viszályokat.

Ebben a hitben nyitja meg a 
közgyűlést.

Öllé  beszédét hatalmas tapssal 
honorálta a közgyűlés.

Ezután Éva László tanácsnok 
ismertette a közgyűlés tagjainak 
névsorát, majd a gimnáziumi ren
des tanár választása következett. 
A kijelölő bizottságba dr. Beck

rom. kát. 206. ref. 33, evanga'ikus 
2, g. kel. 7, izr. 13.

Kor szerint 1 éven aluli meg
halt 43, 1—10 éves korig 13,
10—30 éves korig 27, 30—50 
éves korig 40. 50—70 éves korig 
106, 70—90 éves korig 118, 90 
éven felül 4.

Névváltoztatás történt 119 
esetben.

A statisztikát áttekintve nagy 
számot mutat a tölvénvtelen 
születések száma cca 11 %  A 
magyarság száma kettőve, csök
kent. a sokacság ellenben 25 
fővel. Feltűnő, hogy egyetlen 
szerb gyermek sem született, 
ezzel szemben 5 meghalt.

Érdekes a halálozási statisz
tika, hogy a legtöbb halott 70 
és 90 között halt meg, utána 50 
és 70, ami az általános közegész
ségi viszonyok megfelelő voltát

| mutatja.

Alajos, Schni’dt Lajos, dr. Sehnidt 
Miklós és dr. SrMívgrrz Béla kép- 
vise'őket küldték ki, akik csakha
mar végeztek munkájukkal.

A közgyü'és egyhangú felki- 
1 áltássa! Huber Ferenc tanárt vá- 
' lasztotta meg rendes tanárnak, 

aki a közgyűlés előtt azonnal le
1 is tette a fogadalmat

Az alakuló közgyűlés után 
azonnal a rendkívüli közgyűlés I

I következett, amelyet dr. á/targUay 
I Lajos polgármester nyitott meg.

Üdvözölte Ö llé  István vár negyei 
főjegyzőt és Horváth Miklós fő-

| szolgabirót.
A szeretet kérő szavával fo r

dul a képviselőkhöz, — mon
dotta a pogármester — ebben 
az ünnepi piilanrtban, amikor az 
uj képviselőtestület első ülését 

í tartja. E hajlék azért épült, hogy 
az egész város háza legyen, jo 
gos és igazságos érdekeket
szolgáljon.

— Az elmúlt év sikerekben, 
j munkában gazdag volt. Megin

dult a város középiskolája meg
oldottuk a szegénykerdést En
nek a fejlődésnek a biztosítéka 
az egybe kapcsolódás volt s re
méli, hogy az uj képviselőtestü
let működését is az önzetlen
munka fogja jellemezni.

Köszönti az uj képviselőtes
tületet s kéri, hogy csak egy po 
litikája legyen: a város politikája. 
Legyen ez a hely semleges te
rület, ahol békés együttműkö
désben egyesülünk a közös 
munkára. Ha ez sikerül, akkor 
Isten segítségével a város v i
rágozni fog.

A polgármester beszéde végén 
hangsúlyozta, nogy minden ere
jét, teljes tudását a város és a 
polgárság javára fogja szentelni 
a jövőben is és a város fejlesz
tése és a polgárság érdekéken 
fog dolgozni.

A polgármester szavait is me
leg taps fogadta.

Ezután következett a bizottsá
gok választása, amely egyhangú 
felkiáltással történt.

S p o r t b á l.
Hatalmas érdeklődés nyilvánul 

meg a Mohácsi Torna Egyletnek 
február hó 1-én, szombaton tar
tandó hagyományos sportbálja 
iránt, amely este 9 órakor kez
dődik az Iparosok Olvasókörének 
összes helyiségeiben. A szigorúan 
zártkörű cstéty rendezőbizottsága 
a hatalmas rendezőgárdivil kar
öltve munkát és időt nem kí
mélve munkálkod k a bál előké
szítésén. Az elmúlt évek sikere 
es a hatalmas propaganpa meg. 
mozgatja nemcsak a helybeli tár
sadalmat, hanem a környék köz- 
ségeit is, így az idei sportbál 
méltón fog sorakozni az elmúl
tak mellé. Az agilis vezetőség 
anyagiakat nem kímélve arra 
törekszik, hozy a bálban megje
lenőknek valami kedves, örökké 
szép emleket szerezzen és igy 
felejthetetlenné tegye az idei sport- 
estélyt. A szigorúan zártkörű 
sportbál ízléses kivitelű és szá
mozott meghívóinak szétküldésé 
folyamatban vau. Azok, akik 
esetleg tévedésbő nem kaptak 
vagy arra igényt tartanak je
lentsék be a bálbizottság irodá
jában : Király utca 20. sz. vagy 
Fridrich Oszkár könyvkereskedé
sében.

Stratoszfára repülés
és annak az emberiség életében 
ma még tálán eléggé nem is ér
tékelhető következményeiről, a 
levegőnek tökéletes meghódításá
ról tartott Huber Ferenc gimná
ziumi tanár, tudományos és gya
korlati megvilágításban, szemlél
tető, a hallgatóságot lekötő elő
ad ist, mely az illusztris előadó
nak a fizikában való nagy tudá
sát és jártasságát áru ta el.

Az ikaruszi monda ma már nem 
álom s a repülés szédületes fej
lődése arra serkenti az emberi
séget, hogy az elért és ismert 
légrétegek fölé emelkedhessek. 
Azonban ennek egyelőre útját 
állja a felsőbb légrétegeknek a 
tratoszférán, vagyis az alsóbb 
légrétegek feletti alsó és felső 
stratossférának valamint a ozoro- 
szterának és jónosztérának egy
mástól elütő légköre és ezeknek 
ma még hiányos ismerete, külö
nösen pedig a kozmikus kisugár
zások halasainak tökéletes felfe
dezése. Ez tehát a rugó, mely a 
stratoszféra repülést mozgatja s 
aminek érdekében rengeteg anyagi 
áldozatot hoznak az egyes álla
mok.

A kozmikus kisugárzást illető
leg ma négy hipotézis iparkodik 
a maga igazát, mérésekkel és 
számításokkal beigazolni s mig a 
kozmikus kisugárzások indító 
okait — hogy az a nap kisugár
zásából-e, vagy a világűrben levő 
egyes testek összeütközésekor 
keletkező elektromos hullámok, 
avagy a világűr egyes testeinek 
s igy általában a világrendnek 
lassú halálából vagy éppé í annak 
ma is állandó és a világ kezdete 
óta szakadatlanul folyó teremtő- 
désnek eredmónye-e, —• nem is
merjük, mindaddig ̂ tanácstalanul 
állunk, hogy a stratoszférában 
repülő gép milyen legyen. Két
ségtelen, hogy a repülőgép erre 
nem alkalmas, mert ott más a 
levegő ellenállás, különbuző a hő-
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mérséklet stb. Piccard professzor 
első stratoszfera repülése és az 
azt soiozatc-an követő ujabbi 
s'ratoszíera repüléssel, melynek 
nko id ja  ma 23 0C0 meter, m i-d 
biztató jelenség, hogy a fiatalabb 
generáció meg topja mar élni a 
slratoszféra lepülés tökeletesedé- 
set is. C ordo iju rk csak a kísér
letező rakéta repülőkre, mely 
minden valészirüség szerint a 
sirateszféra repülés eszköze lesz. 
N’a mar számottevő eredmény 
lap asztalhaló s annak gyakorlati 
értéke olyan óriási, hogy sem 
időt, sem pénzt r.cni sajnálnak a 
ragyobb államok annak tökéiete- 
sitesére, s ma mar 1060 ki t mé
teres óránkénti sebességet értek 
el, jóllehet a rakéta gépeknek 
tökéletes kihaszt iasa IO.CH.Ű km 
éránké-ti sebességet követel s a 
lecbrika korszakai eive rém le
hetetlen ennek az e rlasi sebes- 
segrek a kozeljóvőbeni megol
dása.

Csütörtökön dr. Vitéz Horváth 
Kazmer tart előadást a magyar 
tengerpartról. „s*. </r.“

U. D, V. köizeti 
gyűlés Németbólyban.
Az U. D. V. a magyarországi 

német népművelési egyesület 
januar 12-én, vasárnap, a német- 
bólyi Erzsébet szálló nagytermé
ben tartotta ezidén első körzeti 
gyűlését, amelynek szónokai a 
budapesti a közponlból kiküldött 
Fául Farkas János, a Neues 
Sonntagsblatt főszerkesztője és 
dr. Leber Lajos, az egylet 
titkárja voltak.

Dlusztus Alajos megnyitó 
szavai után dr. Leber beszédé
ben visszapillantást tett az egye 
sülét eddigi munkájára, amely
nek első alapkövét az elhunyt 
Bleyer Jakab még 1921 ben fék 
tette le. Oés Bleyer többi mun
katársai egy egy sor téglával 
szintén hozzájárultak a ház meg 
építéséhez és már-már tető alá 
került az épület, midőn elhunyt 
a vezér. Sajnos — folytatta sza
vait — mint az élet igen sok 
esetében, ha elhal a családfő, 
úgy a német népművelési egy
let kebelében is viszály támadt 
az örökség ftlett és a vezérséget 
a további munka módjának és 
irányának kijelölését éppen azok 
vindikálták maguknak, akik csak 
később jöttek es akik idegen 
eszméktől áthatva, a népet fele
lőtlenül csak a zaklatásba viszik, 
mint azt a választások alatt a 
bonyhádi eset is mutatta. Mivel 
azonban az egyedüli helyes 
utón menni nem akartak, inkább 
távozniok kellett

A hatásos beszéd után Faul- 
Farkas emelkedett szólásra. Ki 
jelenti, hogy előrehaladott kora 
miatt már nem tud úgy szóno

kolni mint tiz évvel ezelőtt, de 
legalább azt a kis parazsa- sze 
retné még hallgatóiba átplántálni, 
amely szivében a hamu alatt 
még ott él. Mint mondja, Bleyer 
halala után ők visszavonultak és 
rábízták a gyepiüt a fiatalok ke
zére. Azonban nem okáig tar
tott és a kocsi balra letérve az 
egyenes útról, már messzire 
benn járt az ugarban ismeretlen 
célok felé Sikerült azonban az 
öreg szekeret visszaterelni az 
egyedüli he’yes útra, amely a 
magyarság és a német kisebbség 
közötti megértéshez, a hazasze 
retethez, a német kisebbség kul 
turális fejlődéséhez vezet. Bleyer- 
rel együtt soha nem küzdöttek 
másért, mint csupán azért, hogy 
gyermekeik a saját anyanyelvű 
kön tanulhassanak, vagyis, hogy 
megtarthassák a maguk fajiságát 
amelyhez minden népnek feltét 
len joga van. Most amikor a 
magyar kormány a kisebbségi 
iskolarendeletet kiadta, munkájuk 
a küzdelem terén tulajdonképen 
befejezést nyert és remélik, hogy 
ez a rendelet nem csupán a pa 
píron fog megmaradni, hanem 
valóban végrehajtást is nyer A 
magyarországi németség minden 
kor liü volt a magyar hazához, 
annak érdekeiért harcolt és ha 
keli harcolni fog a jövőben is.

Teljes egyetértés a hatóságok
kal és békés, minden politikától 
mentes kulturmunka a további 
jelszó. Sajnos ezt a békés mun 
kát egyes idegen eszméktől át 
hatolt egyének aláásni igyekez 
nek és titkos aknamunkájukban 
felhívják a jószándéku népet, 
hogy utasítsa vissza a Neues 
Sonntagsblattot, mert az magyar 
érzelmű és a kormánnyal paktál. 
Ezeket az egyéneket a német
ségnek a maga köréből ki kel 
lene közösítenie.

A lelkes beszéd és Dlusztus 
Alajos zárószavai után, a szóno 
kok intonalására 300 torokból a 
szó-szoros értelemben felharsant 
a Himnusz, amely néhány jelen 
volt „Wűlüarbeiter" idegen fülé 
ben, minden bizonnyal, kellemet 
len érzéséket váltott ki.

Mint ismeretes a népművelési 
egyesületi radikális elemei, akik 
legnagyobbrészt az egylet fiatal 
intel ektuális tagjaiból rekrutá- 
lódtak, megelégelték a vezetőség 
lassú, higgadt munkáját és Huss 
Richárd debreceni egyetemi ta
nárral az élükön kiváltak a Sonn- 
tagsblattból. Budapest polgár- 
mestere ekkor beszüntette a ne 
vezett lapot. Ugyanakkor Gratz 
Gusztáv dr., az U. D V. orszá
gos elnöke kapott engedélyt egy 
„Neues Sorintagsblati“  megin
dítására, amelv Eaul-Farkas szer 
kész ésében jelenik meg. Az Új
jáalakult vezetőség most a kor
mány jóakaratu támogatását 
élvezi.

A magyar kormány e téren helye
sen felfogva külpolitikai feladatát 
kiadta a kisebbségi iskolarende
letet, amely módot nyújt arra, 
hogy minden gyermek az elemi 
iskola első három osztályában 
a maga anyanyelvén szerezhesse 
alapismereteit. Gömbös Gyula 
miniszterelnök már egyik tavalyi 
rádióbeszédében politikai célki
tűzéseiről szólva jelezte, hogy 
külpolitikájának egyik legfonto 
sabb feladata elszakitoti magyar 
testvéreink számára a trianoni 
békeszerződésben biztosított, el 
sősorban kulturális jogok szabid 
gyakorlásának követelése lesz, 
hiszen jól tudjuk, hogy ellensé 
geink elszakított kis magyarjain 
kát már évek sora óta zavarta
lanul balkánizálják. A miniszter 
elnök errevonatkozó terveit akkor 
részletesebben nem ismertette, 
de minden józanul gondolkodó 
már akkor tudta, hogy első kö
vetelésünk e téren csakis tiszta 
magyar anyanyelvű népiskolák 
fenntartása és magyar közép
iskolák felállításának sürgetése 
lehet, Ezek ugyanis a nemzeti 
ségeknek fennmaradásukért foly 
tatott küzdelmében nélkülözbe 
tetten fellegvárak. Lehetnek bár 
milyen fényes politikai és egyéb 
jogai valamely kisebbségnek, ha 
nincsen számára megadva a le
hetősége annak, hogy gyerme 
kei a maguk anyanyelvén sze
rezzék meg elemi ismereteiket, 
úgy néhány generáció után 
menthetetlenül feloldódik az őt 
körülvevő fajformáló erők között

Azonban mindannyian tudjuk 
azt is, hogy ha eddig is bárhol 
elszakított testvéreink etnyoma 
tása ellen szólaltunk fel, azt a 
választ kaptuk, hogy először te
kintsünk körül a saját portánk 
táján és ha majd kellő kisebb 
ségvédelmi kuliurális intézkedé
seket tettünk, csak akkor 
és ezekre hivatkozva köveielhe 
tünk jogosan. Tisztában voltunk 
azzal, hogy elszakított kisebb 
ségeink számára védelmet ered 
ményesen mindaddig, inig a 
nemzetiségvédelem jegyében ki
sebbségi iskolák létesítésével 
nem csupás papíron, hanem a 
valóságban is példát statuálunk, 
eredményt nem érünk el.

Ilyen körü'mények mellett szü
letett meg az uj iskolarendelet 
és ha a tanfeiügyelőségek és a 
tanítóság a fennálló rendelkező 
seket helyesen fogják fel, akkor 
nemcsak a kisebbségi követel 
ményeknek teszünk a legnagyobb 
mértekben eleget, hanem a lég 
helyesebb állampolgári nevelést 
is végezzük

Mi akik eddig aggodalommal 
figyetük ennek az egyletnek a 
munkáját, most bizonyos fokú 
szimpátiával fordulunk feléje, 
mert olyan megbízható emberek 
kezébe került, akik végre nagy
takarítást rendezve a legélesebb

harcot hirdették azok ellen, akik 
nem az őszinte, igazi kisebbség
politika szószólói, hanem a pán- 
germán eszmék fantazmagóriájá
tól túlfűtött uszitók, akiknek fáj 
a magyar szó, akikben undort 
kelt mindaz, ami nekünk szent 
és magyar. KOrayel Vilmát.

•
(A környékbeli pángermán 

mozgalom után az uj egyesület 
működésében — a fentiek alap
ján — a magunk részéről is be
csületes törekvést látunk a né
met kisebbségi kérdés megol
dására A cikkíró egyes megálla 
pitásaival ugyan nem értünk 
egyet, azonban a cél érdekében 
szükségesnek tartottuk a cikk
nek helyet adni. A szerk.)

— A Katolikus Akció össz-
üláse. Vasárnap délután 4 óra 
kor tartotta a Katolikus Akció 
első összülsét, amelyen a tagok 
majdnem teljes számban jelentek 
meg. Tihanyi János hosszabb 
bc-zédb.n körvonalazta az egyes 
szakosztáyok teendőit. így a hit- 
buzgalmi, a ku'turalis és nép nü- 
vetési, valamint a sajti'szakosz
tályét Mind.n egyes szakosztály 
ezekutan külön összeül és meg
beszéli a reszteteket a feladatok 
mego'disira A sajtcszakosztály 
már hétfőn este ülést is tartott 
és pontos tervet dolgozott ki a 
katolikus sajtó fokozottabb ter
jesztésére

— V.zsga k itün te tésse l Lo 
vász János sátorhelyi igazgató-ta
nító a biidapes i tanítóképző in 
tézet gyakorló iskolai tanári vizs 
gát kitüntetesse! letette.

— A be lvárosi p lébán ia tem p
lom  uj gondr.oaa. Vasárnap 
délelőtt a 10 órai szentmise alatt 
ünnepi keretek között iktatták be 
tisztségébe Hoffmann Gyula 
asztalosmestert, a belvárosi plé
bánia templom uj gondnokát. 
Hoffmann Gyula, mint a szőlő
hegyi kápolna gondnoka már ér
demeket szerzett s bizonyára uj 
tisztségében is odaadással fog 
dolgozni.

— A Cecília énekkar uj ve
zetője. A sikeres múltra vissza- 
tekiutő Cecília egyházi énekkar 
hivatásos zenész vezetőt kapott. 
Ugyanis Tihanyi János belvárosi 
plébános, Gergely János ének- 
lanárt, a filharmonikusok kar- 
mest rét kérte fel az énekkar ve
zetésére. A tehetséges és ambi
ciózus karmester vezetése alatt 
a lelkes tagokból álló énekkar 
bizonyára még nagyobb fejlődést 
fog elérni.
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— A vármegye utat épít 
Márl&gytldnek Fischer Béla ahs- 
pár, aki a Máriagyűd fejleszté
séért indított akciót meleg sze
retettel károlta fel, most újabb 
intézkedésével hathatósan előse
gíti Mariagyúd megközelítését. 
Az alispán ugyanis a tavasszal 
kiépíti Harkány állomástól Mária- 
gyűdig vezető utat, ami mintegy 
7000 pengőbe kerül a vár
megyének.

— Halálozás Tömör Kálmán- 
né életének 62 évében, folyó hó 
19-én este elhunyt. Temetése 
kedden délután 3 órakor volt 
mély részvét mellett.

— Mohácsi költőnő sikere. 
Folyó évi januar hó 12-én, a 
Petőfi Társaságnak a Magyar T u
domány Akadémia üléstermében 
tartott felolvasó ülésén Sz. Vá- 
mossy Ilona néhány versét olvas
ták fel. A veseknek. igen szép 
sikerük volt. Sz, Vdmossy Ilona 
néhány versét lapunk is közölte 
s fokozódó sikereinek úgy mi, 
mint mohácsi ismerősei szívből 
örülnek.

— A Mohácsi Nemzeti Ka
szinó folyó évi február hó 2 án 
délután 4 órai kezdettel tartja 
évi rendes közgyűlését. Tárgyak:
I. Jelentés az egyesület 1935. 
évi működéséről. 2. A zárszáma
dások megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentése és ennek alap
ján a felmentvény megadása. 3. 
Az 1936. évi költségelőirányzat 
es a tagdíj megallapitása. 4. 
Tisztujitás. Határozatképtelenség 
esetén a közgyűlést február hó 
9 én tartják meg.

— A vármegyei pótadó. A 
belügyminiszter a vármegyei pót
adó kulcsát Mohács megyei vá 
rosra nézve 113, a baranyai 
nagy és kisközségekre pedig 
28.6°/0 bán állapította meg. A 
pótadó kivetési munkálatai úgy 
Mohácson, mint a községekben 
folynak már.

— Ifjú s á g i t is z t ik a r válasz
tás a Kát. Legényegylelben 
Január 16 án ifjúsági tisztikart 
Választott a Kát. Legényegylet 
ifjúsága. Igen népes gyűlés ke
retében történt a választás s ered
ménye a következő: 1. dékán:
K nittl Ferenc, II. dékán: Hofner 
Endre, Jegyző: Bárácz János,
II. jegyző: Gyurosovits István, 
könyvtáros : Tóth Gyula, báli fő
rendező, választmányi tag : Hellen- 
brand Jar.os, Mihálylovits Mihály, 
színpad rendező: Papp József, 
Bárácz János, beteg látogatók: 
Egri Lajos, Csömör András, 
zászlóvivő: Egri Miklós.

— A fron th a rcoso k  v itaestje . 
Február hó l én délután 5 óra
kor a frontharcosok székházában 
vitaest lesz, amelynek előadói: 
Adler Sándor, aki a gorlicei át
törést fogja személyes tapaszta
latai alapján vázolni és Hemrich 
Ottó, aki a hadifogságról tart 
felolvasást.

— Elfogták a határm enti 
ló to lv a jt.  A nagynyarádi csend
őrség hosszas nyomozás után el
fogta R a j fa r i  (Lakatos) Mátyás 
kóbor cigányt. Rajfael elismerte 
hogy ő és szökésben levő tarsai 
követték el hosszú idő óta a ha
tármenti lótoivajlásokat. Az ello

pó t lovakat átvitték Jugoszláviába 
és az ottani vásárokon adták el 
A csendörség most állítja össze a 
cigány bünlajstromat s azután át
adjak a pécsi kir. ügyészségnek.

Utas fejjel megt
Ferkov Simon ócskavaskeres

kedő szerdán. Vince napkor kinn 
volt sógora Kovács János pin
céjében. O lt késő délutánig bo 
rozgaftak és Ferkov kocsijával 
érkeztek be a városba fél 6 óra 
tájban. A sokac révnél szolgá
laton teljesítő rendőrőrszem meg 
akarta állítani a kocsit, mert nem 
volt kivilágítva, Ferkov azonban 
tovább hajtott. A rendőrnek si 
került a Rózsa utca és a Praka 
túr Tamás utca sarkán eléje ke 
rülni és a kocsit megállította. 
Ferkov azonban

i/Z is ellenszegült, nem 
akarta magái igazolni.

Végül is azzal távozott el ko 
csija mellől, hogy hazamegy a 
lámpáért, azonban nem a lám 
pávai

hanem egy öreg vívó- 
karddal jött vissza, ame
lyet a farsangi busójá- 
idsra vett és azzal ne- 
kitámadt a rendőrnek.

— Frontharcosok vitaestje . 
Vasárnap tartották hatodik vita
estjüket a frontharcosok A gyű 
lés! dr. V. Horváth Kázmér nyi
totta meg és háborús naplójából 
ismertette az 1915 évi bevezető 
harcokat a görzi hídfőn es a 
harmadik offenzívat a Doberdón, 
ahol személyesen részt vett. 
Majd W olf Ödön malomtulaj- 
donos tartotta meg előadását a 
„Merkantilizmus és a háború". 
Látszólag úgy van — mondotta 
— hogy a kereskedelem és há
ború szemben állanak egymással. 
Ezzel szemben a tény az, hogy 
a legutóbbi évszázadban éppen a 
kereskedelem fejlesztése és biztos 
folytatása érdekeben folynak a 
háborúk Mihelyt lezárnak a ke
reskedelem kapuit a háborúskodó 
államok előtt, nem tudnák foly 
tatni a háborút hiszen a legszük
ségesebb nyersanyagot sem tud
nák beszerezni. A kereskedelem 
természetszerűleg a polgári sza
badsággal párhuzamosan virá- 
gozhatik Előfeltétel azonban még 
a íöldrajzi fekvés, látjuk ezt az 
ókori államoknál (Görögország, 
Fönícia) épp úgy mint a maiak
nál (Anglia, Amerika). Az előadó 
rámutatott arra, hogy a most dúló 
abesszin— olasz háborúban is,
Anglia azért lépett közbe, mert 
féltette az indiaba vezető ú ját, 
ennek eb esztése kereskedelme el
sorvadásához vezetne. A világ
háborút is a német és az angol 
kereskedelmi ellentét robbantotta 
ki. Ennek befejezése után tört ki 
az u. n. Keresztes háború, melyet 
a világ legnagyobb olaj konszertje 
a Royal Dutsch Schell finanszí
rozott. Az orosz— japán háború 
indító oka az volt, hogy Man
dzsúria területe megnyíljék Japán 
előtt. A búr háborúnak a célja a 
gyémantmezők megszerzése volt. 
Az ami ma és már fél százada 
folyik kinában nem más, mint az 
európai hatalmak versengése 
újabb területek megszerzéséért. 
A nagy tetszéssel fogadott elő
adást dr. Vitéz Horváth Kázmér 

I köszönte meg.______________

Lesz egy örökké szép emléke: 
A Sportbál kedves meglepetése

nadla a rendőrt.
A rendőr több ízben fi

gyelmeztette, hogy maradjon 
nyugodtan, amikor azonban Fer
kov ennek ellenére megtámadta,

kardot rántott s azzal
Ferkovot bal arcán meg
vágta.

Hatósági közeg elleni erőszak 
miatt indult meg az eljárás Fer
kov el’en, aki szerdán este még 
mindent tagadott, de másnap 
beismerte tettét s ittasságával vé
dekezett. A tanuk szerint a 
rendőr jogosan használta fegy 
vérét, azonban a vizsgálat ebben 
az. irányban is megindult.

A rendőrkapitányság ebből az 
esetből kifoyóan figyelmeztet 
mindenkit, hogy a rendőrnek 
nemcsak joga hanem kötelessége 
a fegyverhasználat a támadás el 
hárítására és mindenki köteles 
a rendőr felszólításának enge
delmeskedni.

— Az Uj Nemzedék példá
nyonkénti vevőit ezúton is érte
sítem, hogy a lapot február 1-től 
uj kihordó hozza. Amennyiben 
bárkinél zavar állana elő, jelentse 
do ánytőzsdémben. Bán András.

—  Fatönk a já rd á n . A Rókus 
utca és Kölcsey utca sarkán levő 
közkutnál mintegy 5 —7 cm nagy
ságú fatönk éktelenkedik. A fa 
tönk pontosan a járda szélén áll 
és az amugyis rosszul világított 
utcán este veszélyessé valhat 
Miután a folytatását képező fát 
mar régen kivágták, az érdekelt 
lakók kérik ezt a tönköt is eltá
volítani, hogy valami nagyobb 
bajt re  okozzon.

Szent az igazság I 
Sportbál a legjobb mulatság!

Az Ip a ro sko r közgyűlése. A 
„Mohácsi Iparosok Olvasóköre" 
alapszabályszerű évi rendes köz
gyűlését folyó évi január hó 
26 án délután 2 órakor és ameny- 
nyiben a közgyűlés e napon ha 
tározatképes nem lenne, úgy folyó 
évi február 2-an d. u 2 |órakor 
tartja. Tárgysorozat: 1. E lnöki 
m e.ny itó ; a jegyzőkönyv hitele
sítésére két tag kiküldésé. 2. Évi 
jelentés előterjesztese. 3. A meg
vizsgált zárszámadás előterjesz
tése és a felmentvény megadása
4. 1936. évi költségelőirányzat 
előterjesztése és megallapttása.
5. Tisztujitás. 6. Indítványok.

— Busójárás megszervezése. 
Mohács varos idegenforgalmi h i
vatala felkéri mindazokat, akik a 
farsarg utolsó vasárnapján ren
dezendő felvonulásban reszt óhaj
tanak venm, jelentsek be Mohács 
varos polgármesteri hivatalában

i legkésőbb január hó 26-aig.
— Ö ngy ilkosság i k ísé rle t. 

Szombaton délután özv, Bauer 
Vilmosné, amikor ebéd. után le
pihent Ilonka leányát köitögette, 
ijedten ve'te észre, hogy az n-.rn 

i tér magahoz. Mentőkért telefonált, 
! akik beszál.itoták a kórházba, 
I ahol megállapítottak, hogy lumi- 
| r.állal megmérgezte magát. Gyo- 
j mórit osást alkalmaztak, de alla- 

peta válságos volt öcgy illio  Bt-
I gának oka ismeretlen.

— Meghívó. A Mohácsi Refor
mátus Keresztyén Ifjúsági Egye
sület január hó 26-án, Ifjúsági 
napot rendez s ennek kereteben 
ta r ja  évi rendes közgyűlését, 
melyre tagjait és érdeklődőket is 
tisztelettel és szeretettel meghívja. 
A nap progra nmja a következő : 
Délelőtt'. : /210— 10. Gyülekezés 
10— 11. Hálaadó istentisztelet. 
Prédikál Nyáry Pál református 
esperes-lelkész 11— 12. Az isk> 
iában; 1. Einöki üdvözlés. 2. Hi
szekegy 3. Egy pályamunka fel
olvasása : „M it g ndolok a mo
hácsi KIÉ ről ?“ 4. Pógyor István 
K IÉ  nemzeti titkár beszéde : „A 
KIÉ átalakító hatása a családra 
gyülekezetre, nemzetre.” 5. Be
záró. Közének: Himnusz. Dél
után : 4— >/26. Közgyűlés az is
kolában. Megnyitó: Samu János 
ilj. titkár Ifjúsági elnök beszámo
lója az 1935 évről. Az uj tiszti
kar megválasztása. Ifjúsági elnök 
székfoglalója, javaslatai. Pógyor 
István előadasa: „M it tapasztal
tam az ifjúsági egyesületek láto
gatása alkalmával?” Este: 7 óra
kor szeretet- vendégség az isko
lában.

—  V árm e gye i pénz a mo
hácsi pénzintézetekben. Ba- 
ranyavármegye gyámpénztári és 
egyéb pénzkészleteiből a mohácsi 
pénzintézetek a következőképen 
részesülnek betétképen: Mohácsi 
Takarékpénztár 1000 pengő, D il- 
baranyai Bank 1500 pengő, Mo
hácsi Mezőgazdasági és Iparbank 
1500 pengő.

— Elvette a lova t az adó 
sátó l. Különös ügyben indult az 
eljárás Dunaszekcsőn. Ébert T a
más dunaszekcsői földmives rab
lás miatt tett bűnvádi feljelentést 
Bayer Józsel 35 éves gyepmester 
ellen. A feljelentés szerint Ebért 
a felesegével kocsin ment ki a 
községből, amikor Bayer hirtelen 
eléjük állott s követelte az állító
lag Ebertnek kölcsön adott 7 
pengőt. Ébert azt felel e vissza, 
hogy nem tartozik Bayernak s el 
akart indulni a kocsival. Bayer 
ekkor az egyik lovat megfogta 
és kifogva a kocsiból elvezette 
hazába. A csendőrség megindí
totta a nyomozást, amelyek so 
rán Bayer azzal védekezett, hogy 
aznap halt meg a kisleánya és a 
7 pengőre égetően nagy szükségé 
volt.

— Panasz a p iac i rendre . 
E gy olvasónk panasszal fordult 
a jelenlegi piaci rend miatt. 
Ugyanis a fennálló szabályok 
szerint a nagykereskedők 8 óra 
után vásárolhatnak a termelőktől. 
Amennyire ez az időpont meg
felel ny áron, annyira korai télén, 
amikor a nap is, a háziasszo
nyok is későbben kelnek fel s 
igy a piaci forgalom is kesébben 
kezdődik. Amikor igy téli időben 
kiérnek a háziasszonyok a piacra 
a nagykereskeddők mar mindent 
felvásárolták előlük es elvittek a 
piacról. A jogos panaszt az ille
tékes hatóság figyelmébe ajánljuk.

Rikkancsot
ó v a d é k k a l  fe lv e s z

B án tőzsde .
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Az biztos és nem álom!
Hogy jól mulat a Sportbálon!

— S zikháza t vásárol a Ha- 
dasiyán Egylet. A Mohácsi I 
Kn'ona Hadnstyán B.tegscgélyző 
Egylet V9sarnap ddu'án tartotta 
évi rendem közgyűlését id. Szing- 
Sitin  J ros elnöklete alatt. Az 
e i i k; megnyitó uan  Szabó KM- 
mén pénztáros ismertette az egye
sület p?n7ti>ri helyzetet. A koz- 
gytilts  e.vten elhatározta, hogy 
egyest.ei: székhazat vásárol. A 
közgyűlés v 'gül megejtette a 
tisztu l ást, ame ynek során a kö
veik' zők vak sz attak meg. Tisz
tikar E llök Szi-gstein János. 1. 
áléi; ok Kovacsovics Mátyás, 11. 
alelnöa Lazár Antal, 1. jegyző 
Szal o Kaimén, 1 . jegyző Erer- 
jesj I f e n : ,  ötvös dr. tí:tge r J. 
László, ügyész dr. Paschke Fe
renc, pe: zt. ros Schá ler Antal, 
11. pénztáros Petre József, 1. el
lenőr Hemrich O tó, 11. ellenőr 
Hubai József. Választmányi tá
pok : Paiazs István, Balatoni M i
hály , H rmann József, ifj Belva- 
raczJ. t os, Leovics Peter, Schnei- 
dér Sebestyén, Pold Ferenc, Pécsi 
Mihály, Hel berg Jakab, Kristóf 
János, id. Be ve.racz Janó?, Magáth 
Zsign ond Póttagok : Bélán János,
M hc.szfe'der János, Magyar Já
nos, Lautr János. Számvizsgáló 
bizottság: Eperjesy Ferenc, Elich 
József, Schmidt József, Herner 
Balázs István.

— Éretlen csíny a moziaj
tóva l. A csütörtök esti mozielő- 
adas végén a távozni készülő 
közör séget meglepetés erte. 
Ugy anis valaki a Király utca felé 
levő cseri ok ajtó kilinc: ét össze
kötötte s így csak úgy tudott a 
közöl ség eltávozni, hogy előbb 
megkért.ve a másik ajtón az 
épületet, leszedlek a spárgát. Bi
zonyos, hogy eretlen suhanc 
csínyről van szó. A rendőrség 
azonban kéri, hogy ha valaki bár
mit észrevett közölje a rendőrség
gel, mert hiszen az ilyen csíny 
pld tűz eseten katasztrofális le
hetne, lehat e követőjét meg kell 
leckéztetni. Egyébként is kérik a 
közönségei, hogyha bármily ily 
természetű dolgot vesz észre, 
mindenkor a legközelebbi rennőr 
őrszemmel közölje._____________

I D Ű  J Á R Á S
A  m o h á c s i  m .  lc i r .  t ó i t  

g a z d a s á g i  i s l c 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  
1936. jan. 17 tői 1936. jan. 24 ig

Mohácson
ahőmérsékleti maximum-f- l l  ’ Cu 
a hőmérsékleti m inimum— 2,°C11

csapadék 15 • mm. volt.
I G A Z G A T Ó S Á G

S P O R T .
Riport a tornaedzésröl.

Mohács sportjának, különösen 
a futbalnak fellendítésével kap
csolatosan különféle haladást, mu
tató munka megindulásáról be
szelnek a városban. Ennek ellen
őrzésére egyyik este szemlére 
indultunk a sportközpontba a 
városi tornacsarnokba.

Este a kivilágított tornaterem
ben mintegy 30— 35 futballra 
vágyó sportifjut találunk nagy 
munka közben. A sportkedvvel és

akarással telitett sportolók, Bárácz 
István edző vezényszavára nagv 
kedvvel végzik a különböző izotn- 
lazitó gyakorlatokat. Minden terv
szerűen, fokozatosan történik a 
kondíció javítása veget. Kutassal 
vezetik be a munkát, majd külön
böző láb, Kargyakorlatok követ 
kéznek ea igy fokozatosan min
den izmot érintő gyakorlatokat 
végeznék. Közben nie érkeznék 
a vezetők az ellenőrzésre es igy 
mindjárt Eorago ügyv. alcinók- 
hoz lordulunk egy kis felvilágo
sításért.

Kérdésünkre elmondja, hogy 
héttőn es szerdán a nagykeret 
tagjai, míg csütörtökön az után- 
potn.s la tija szorgalmas előké
szítő tüzesüket Baracz szakszerű 
vezetésevei. A játékosok örömmel 
végzik a gyakorlatokat, számos 
uj arcot latunk köztük, mig az 
idősebbek nemi nemtörődömség
gel viseltetnek az edzesek iránt. 
Pedig informátorunk szerint a 
csapatba csak az kerül, legyen 
bárm ily.r. nagytudásu játékos, 
aki az elóe.eszületeket is pontosan 
elvégezte.

Vasárnaponként a szabadban 
a sportpa.yan végzik a gyakorla
tokat (utassal lűss.erezve, hogy 
az ailokey esseget növeljék. A sport 
iránt érdeklődő vezetőségi tagok 
is r.tha te-be látogatnak a munka 
megtekintésére. Közben a játéko
sok pihenőt tartanak és az intéző 
ntvsorolvasát tart és ellenőrzi a 
hiányzókat. Kis pihenés után újra 
folytatódik a munka, közben az 
ügy vezető ismerteti programmját 
és közli, hogy februárban ha az 
idő megengedi a tornatermi edzés 
mellett, megindul a rerdszeres 
edzes a pályán, a másik edző 
vezetésével.

Az idő közben halad, Baracz 
pattogó szavai alatt pedig játéko 
sok dolgoznak, majd féltiz felé 
befejeződik a munka, a játékosok 
elszélednek, hogy az aláirásu. kai 
megpecsételt íogadalomtéteickre 
gondolva, a megérdemelt pihenőre 
térjenek. Mi pedig úgy erezzük, 
hogy lesz sport Mohácson, ha a 
fogadalomtétel pontjait a sportolók 
betartják, amelyek a következők:

1. Elsősorban a sportot es 
ezen keresztül a vatos szineit 
képviselő sportegyesület érdeaeit 
tartom főkötetességemnek.

2 Teljesen alávetem magam a 
vezetőség által előirt kötelezettsé
geknek

3. A sportszellem ápolása céljá
ból sportmŰKÖdésem alatt a baj- 
társiasságot tartom szem előtt.

4. A sportszerű életkövelelmé- 
nyéknek eleget leszek.

5. Az edzéseken pontosan meg
jelenek és az edző utasitasait 
betartom.

— Anyakönyvi bejegyzéseit 
szerint 1936. évi januar hó 
17-től 1936. évi január hó 24-ig. 
Születések; (nem volt.) Házas
ságkötések ; Babos Mátyás és 
Vidák Mária, Filakovics Mátyás 
és Jaksics Anna. Halálozások: 
Szabó János 68 éves, Krizsák 
József 85 éves, Kovács Mátyás 
82 éves, Tömör Kálmánná 62 
éves, Bárácz Istvánná 62 éves.

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

L«ptula|donci és kiadé ; 
FRIDRICH OSZKÁR.

A motiícsi Kir. járásbíróság, miot 
telekkönyvi hatóság

9459 1935. tk szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Petlkó János és neje 

Kovács Ilona végrehajtató- 
nak Gulyás Istvánná szül, Petre 
Ágnes végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság az 
újabb árverést 95 pengő 20 fillér 
tőkekövetelés és járulékai behaj 
tása végett a mohácsi kir. járás
bíróság területén levő s Mohács 
városban fekvő s a mohácsi 
4026. számú betétben A -|- 2. 
sorszám 4727 1. hrszám alatt 
felvett 1045 □  ölnyi szántóra 
881 pengő 50 fillér, A +  15. 
sorszám 3234 3. hrszám alatt 
felvett 476 □  ölnyi szántóra 
401 pengő 50 fillér, A +  16. 
sorszám 6241/2. hrsz. alatt felvett 
1125 □  ölnyi szántóra 984 pen
gő 50 fillér, A 17. sorszám 
7175 1 hrszám alatt felvett 733 
□  ölnyi szántóra 641 pengő 50 
fillér, A -j- 18. sorszám 8282 1. 
hrsz. alatt felvett 1186 □  ölnyi 
szántóra 674 pengő 50 fillér, 
A -j- 19. sorszám 18075 1. hrsz. 
alatt felveti 301 □■ölnyi szántóra 
178 pengő 50 fillér, A -+- 20 
sorszám 18253 3. hrszám alatt 
felvett 495 Q  ölnyi szántóra 209 
pengő, A -J- 21. és 22. sorszám 
330 1302023 rész erdőilletőségre és 
20 03M2 rész legelöilletőségre, 
összesen 19 pengő 80 fillér 
kikiáltási átban, de az ezen be 
létben A -+- 2 sorszám, 15., 17., 
21—22 sorszám alatt felvett 
ingatlanok a C 4. sorszám alatt 
özv. Petre Jánosné javára beke 
belezel! özvegyi jog feltétlen 
fenntartásával, írtig az A +  16. 
18, 19., 20. sorszám alatt felvett 
ingatlanok, ugyancsak a C 4. 
sotsz. alatt özv. Petre Jánosné 
javára bekebelezett özvegyi jog
gal, úgy azonban, hogy ameny- 
nyiben ezen ingatlanokért ezen 
özvegyi jogot rangsorban meg
előző tehertételek fedezésére 
szükséges 1112 pengő valószínű 
összeg be nem folyna, úgy az 
árverés hatálytalanná válik és az 
ezen ingatlanok nyomban ezen 
özvegyi jog nélkül lesznek ár
verés alá bocsátva.

Továbbá az A +17  sorszám 
alatt felvett ingatlan a C 6 sor
szám alatt özv. Czita Jánosné 
javára bekebelezett kikötményi 
joggal terhelten. Az A +18  sor
szám alatt felvett ingatlan C 7 
sorszám alatt Jahoda József ja
vára bekebelezett szolgalmi jog
gal terhelten, vagyisezen szolgalmi 
jog feltétlen fenntartásával to 
vábbá ugyancsak az A -(-18 sor
szám alatt felvett ingatlan a C 
14 sorszám alatt Hajdú Petre 
Jánosné javára bekebelezett ki

kötményi joggal terhelten, úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
litikötinényi jogot rangsorban 
megelőző tehertételek fedezésére 
szükséges 1016 pengő valószínű 
összeg be nem folyna, úgy az 
árverés hatálytalanná válik és az 
ingatlan nyomban ezen kikötmé
nyi jog nélkül lesz árverés alá 
bocsátva. Az A-f-16. 17. 19. 20. 
sorszám alatt felvett ingatlanok 
pedig a C 8 sorszám alatt özv. 
Petre Istvánná javára bekebele
zett s az özvegység tartamáig 
járó szolgalmi joggal terhelten.
A mohácsi 4027 számú betétben 
A-f-1 sorszám 1442 hrszám alatt 
felvett 95 □  ölnyi ház 1 3-ára 
466 pengő Ó6 fillér, A-(-2 sor
szám 1443 hrszám alatt felvett 
120 □ -ö lny i kert > 3-ára 33 P 
83 fdlér, A-J-14 sorszám 1S236 
hrszám alatt felvett 276 □ -ö lny i 
szántó 1 3-ára 54 pengő 66 fillér, 
A-J-15 sorszám alatt felvett 
‘°/i3M923 rész erdőilletőség 1 - ára 
1 pengő 40 fillér kikiáltási árban, 
de az ezen betétben A-J-1—2 sor
szám alatt felvett ingatlanok a C 
1 sorszám alatt özv Petre István
ná javára bekebelezett szolgalmi 
joggal terhelten, továbbá az 
A-f-1 — 2, 14 sorszám alatt felvett 
ingatlanok a C 9 sorszám alatt 
özv. Petre Jánosné javára beke
belezett özvegyi joggal terhelten.

A teekkönyvi hatóság az ár
verésnek Mohács, telekkönyvi ha
tóság hivatalos helyiségében 
(Szepessy tér 1. sz. I. em. 1 ajtó) 
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 és pedig a házadó alá eső 
ingatlant a kikiáltási ár felénél, 
egyéb ingatlant a kikiáltási ár 
2/s-nál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet (1908: XLI. f. c. 26. § )

2. Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10°/o-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 kiáilitott letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t c. 147., 150., 170. 
§§: 1908: XLI. t.-c. 21 §)

Az aki az ingailanért 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 augusztus 
hó 17. napján.
Dr, H adler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

H arsány! Ml.
telekkönyvvezető.

Az Előhegyen 700 O-öl 
szőlő egy tagba és 1000 
□ -ö l szántóföld 2 szaba 
pince és berendezéssel egytit

e la d ó
Bővebbet Szt. Háromság u. 22
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P i a c i  é r a k i
Búza -  -  17 -  P
Zab — — >5 50 p
Rezs — — ' 5 -  P
Árpa — — 16.— P
Tengeri m. 14 20 P 
Bab — — 26—  P 

Hagyatéki ingatlan árverés.
N: hai Oötz Gyuláné Kossuth 

Lajos u. 79. számú háza szem
ben a járásbírósággal folyó évi 
február 10 én délelőtt 0 órakor 
a mohácsi Kir. Járásbíróságnál 
mint telekkönyvi hatóságnál 
Szepessy tér 1. sz. I. em. 1 ajtó) 
13060 pengő 06 fillér kikiáltási 
ar mellett elárvereztetik. Bánat 
pénz ennek 10° o a-

1575. szám. 1935. vht.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
dr. Cs Tóth Géza budapesti 
ügyvéd által képviselt Első Ma
gyar Általános Biztositó végre
hajtató javára lanycsóki lakosok 
végrehajtást szenvedők ellen 
118 pengő 20 fillér tőke és jár. 
értjéig a budapesti központi kir. 
járásbíróság 1935 évi 426 410. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1935. év december 
hó 14 en te-, illetve felül
foglalt 1 920 P-re becsült ingósá
gokra az 1908 évi XLI. t.c. 20. 
§ a alapján íentmegnevezett, vala
mint zálogjogot szerzett más 
foglaltatok javara is az árverésnek 
végrehajtást szenvedek lakásán 
L a n y c s ó k o n  (Bácsfapusztán) 
leendő megtartására határidőül 
1936 évi január hó 29. napjá
nak 15 órája lüzetik ki, 
amikor a b iróikg lefoglalt gazd. 
eszközök, dísznek, kukorica s 
egyéb ingóságok a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés elle
nében, el fognak adatni. Az 
árverés alá kerülő ingóságok a 
becsérték '-3-ánal alacsonyabban 
végrehajtást szenvedők bele
egyezése nélkül el nem adhatók.

Olyan ingóság árveresén, 
an.ilynek becsértéke 1000pengőt 
meghalad csak az vehet tészt, 
akt lO°/o bánatpénzt letesz.

E zen árverés m eg ta rtásá t a 
h a tá rn a p o t m egelőző utolsó  
e lő tti hé tkö zn ap o n  a lu líro ttn á l  
be k e ll  Jelenteni.

Mohács, 1936. évi január hó 
9. napján.

Pogány Vilm os
_______________ kir bír végrehajtó

h ird e tm é n y .
A nus allasra történt megvá

lasztás folytan megüresedett cse- 
legörcsönyi

k ö rb á b a i á llá s ra
ezetn el paiyazatot hirdetek. A kör 
az egymástól 610méternyire fekvő 
Cseltgörcsöny es Cseltdoboka 
községekből áll. Fize ese évi 3C0 
pergő (törvényes levonásokkal 
terfell) a község penziarr ból, va- 
lan ii a teicktöi szülési eseien- 
k t i i 6 p ’ gó. Pályázati kérvé
nyt te 1936 rv (etruar hó 10 ig 
a i t n b t i t k i  körjegyzőséghez le
het beadni.

Sen berek, 1936. január hó 20.

V é ri János
körjegyző.
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Órát, arany-ezUst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

i® aj i i  <• w i « s i i  ó y
A c h s c s  Ú jvá ro s h áza .

Javítást, vésést gyorsan es ölesén személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s illá r ,  
rád ió  és v iü a n y s ze re ié s i anyag kaphatók

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

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

Előjegyzéseket a „Hitelforrás*1 szervezet tagjai 
részére is elfogad Rosenthal Lajos röföskereskedö 

M ohácson.

ó havi részletre készpénzáron
vásárol a

IT E L FO R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város legnagyobb  cégeinél.
Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás14 szervezetet.

Tagja lehel minden hitelképes egyén, jelentkezni lehel,:

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.

drich o»?g .i nónyv nyomdája, isohacs.

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

10541/1935. fk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Pécsi m kir. Pénzügyigazgató

ság végrehajtatónak Reinold Jó
zsef végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyben a 
telekkönyvi halóság végrehajtási 
árverést 1184 P 70 f tőkeköve
telés és járulékai behajtása vé
gett a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő Villány községben 
levő s a villányi 143 számú be
tétben A I. 1—2 sersz 274. hrsz. 
alatt 153 0  öl ház féléié es 275. 
hrsz. alatt 429 □  öl kert felére 
összesen 2031 pengő, A I. 3—4 
sorsz. 643 1. hrsz. aiatt felvett 
176 O -ö l szántó felére és 643 2. 
hrsz. alatt felvett rét felére ösz- 
szesen 73 pengő 50 f, A. -j- 1. 
sorsz. 1214. hrsz. alatt felveti 
1478 0 -ö ln y i szántó felére 785 
pengő 25 fillér kikiáltási árban, 
de ezen betétben felvett összes 
ingatlanok C. 6. sorszám alaií 
özvegy Reinold Józset'né javára 
bekebelezett szolgalmi joggal 
terhelten, úgy azonban, hogy 
amenny iben azon szolgalmi jogot 
rangsorban megelőző tehertéteek 
fele részére szükséges 2106 P 
valószínű összeg az árverésen 
be nem folyna, úgy az árverés 
hatálytalanná válik s az ingatla
nok nyomban azon szolgalmi 
jog nélkül lesz árverés alá bo- 
csájtva.

Az árverést 1936 évi 
február hó 14, napjan délelőtt 
9 órakor Villány községházánál
fogják megfarlani. Az árverés 
ala eső ingatlanok és pedig a 
házadó alá eső ingatlan a kikiál
tási ár felénél, tehát az A 1—2. 
sorszám alatt felvett ingatlant 
1045 pengő 66 fillérnél, egyeb 
ingatlanok a kikiáltási ár két
harmadánál a'acsonyabb áron 
eladni nem lehet (1908: XLI. 
t. c 26 §) — Dr. Bodonyi Rezső 
legkisebb vételár nélkül árverez
het, míg a Pécsi M. kir. Pénz
ügyigazgatósággal szemben a 
legkisebb vételárat 2160 pengő
ben állapítja meg.

2. Az árverebii 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. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 
170. §§; i908. LX. t.-c. 21. §.)

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:XLI. t. c. 25§).

Mohács, 1935. évi szeptember 
hó 18. napján.

Dr. Hadler s. k. járásbiró

A kiadmány hiteléül

D á r d a i  F e re n c
kiadó.
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