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J c s y x
A város közgyűlési ter

mébe bevonult a taps. Most 
már több ízben megtörtént, 
hogy egy ik-másik sikerültebb 
felszólalást megtapsoltak, ami 
még nem is lenne oly szo
katlan, hanem inkább az, 
hogy mindkét oldalról tap
soltak. A rikcrdot a polgár- 
mester vezeti, aki mindkét 
oldal előtt népszerű.

Visszaemlékszünk azokra 
a nagy csatákra, amelyek 
valamikor a közgyűlés ter
mében lezajlottak. Ezúttal 
szószerint venető az, hogy 
„lezajlottak" mert igen sok
szor csak az elnöki csengő 
tudott rendet teremteni a 
közgyűlés hevében.

Bar a krónikásnak szenzá
ciót jelentett a harc, mi 
mégis örömmel látjuk a he
lyes irányú fejlődést. Min
dent lehet szépen elmondani 
és a taps is helyes akkor, 
ha megérdemelte valaki, még 
ha az ellenpárton is ül . . .

*
A „László" közkórház 

építési n unkálattairól az ipa
ros berkekben élénk beszél
getések folynak. Mindenki 
munkára számit s csak ilyen
kor látjuk igazán, hogy hány 
műhely állott csendesen, 
hány kéz volt munka nélkül, 
vagy csak mé.-ékelten foglal
koztatva. Reménykedések 
számolgatások hallatszanak s 
ha ezek a vágyak teljesülnek, 
akkor Mohács városa ebben 
az évben nemcsak az újsá
gokban fogja olvasni, hogy 
javult a helyzet, hanem 
megérzi a valóságban.

Mindenestje ráfér iparosra, 
kereskedőre, gazdara és min
denkire, hogy a hét sóvár,y 
esztendő után egy kövér is 

befusson.
*

A telepítési törvény előké
születei az érdekeltek között 
nagy figyelmet váltottak ki. 
Az egy ik oldalon allanak azok, 
akiknek adni kell a másiken, 
akiknek kapni kellene . . .

Senki sem akarja a nagy-

c í c k .
| birtokot teljesen elpusztít ni 
| minden józanul gondolkodó

és hozzáértő tudja, hogy
anra szükség van. Itt inkább 
a mammuth birtokról lehet 
szó és olyanokról, amelyek 
keletkezését a konjunktúra 
váltotta valóra. Azt hisszük a 
megváltási ár megállapításá
nál helyes lenne olyan osz
tályozást találni, amely fi
gyelembe veszi ezt és esze
rint szabja meg az árat.

Mindenestre hamarosan 
meg kellene valósítani a te
lepítést. A magy r mezőgaz
daság sok sok ezer, százezer 
névtelen katonája várja. Ezek
nek szülőföldjükön meg kell 
oldani a megélhetés lehető
ségét, hogy az egészségtelen 
vándorlást a városok felé 
megszüntessék. A magyar 
határok között, bármennyire 
is megszüntették ezeket, van 
még annyi hely, hogy min
den megszületett magyarnak 
meg legyen a kenyere.

*

A politikában az egység 
gondolata járja és a magyar 
nemzetet egy nagy nemzeti 
felolvadásban szeretnék össze
hozni. Most a közgyűlések 
idején eszünkbejutott, hogy 
milyen szép lenne, ha tár
sadalmi utón és ezek egye
sületeinek életében is lehetne 
valami hasonlót megkezdeni. 
Majdnem annyi az egyesüle
tünk, ahányan vágjunk.

Miután pedig a város elég 
kicsi, hogy ezek tagokkal 
megteljenek, r.éhányan annyi 
egyesületnek vágjunk a tag
jai, hogy komoly anyagi ter
het jelent. Ha ezt a pénzt 
egy egyesületbe adnánk, an
nak aztán futná egyesületi 
életre, jótékonykodásra, tár
sadalmi és nemzeti mozgal
mak támogatasara s bizo
nyára még maradna is vala
mi. Jó lenne ezen egyszer 
kissé elgondolkodni, talán egy 
okos ember megtudrá építeni 
az arany hidat az egyesüle
tek között is . . .

Emelkedik a mohácsi közvágóhíd forgalma.
Nagyvágasok —  mérsékelt dijakkal, — A bajaiak megtekin
tetek a vágóhidat. —  Rekeszes beosztásra alakítják át a 

hűtőt
Nemrégiben bajai mészárosok 

és hentesek jártak Mohácson és 
megtekintették a mohácsi vágó
hidat. Ezzel kapcsolatban felke 
restiik vitéz Szőnyi Alajos gaz
dasági tanácsnokot, aki a követ 
kezőket mondta:

— Baján nincs modern vágó
híd, jéggyárral összekötve s ezt 
tanulmányozták a bajai husipa- 
rosok. Ugyanis Baja városa nem 
hajlandó építeni, hanem a hús 
iparosokkal folytatott tárgyalások 
során csak azt vállalta, hogy 
pénzt szerez nekik. Epitsék meg, 
tartsák meg házi kezelésben, a 
városnak semmi köze hozzá, 
nem szól kele.

— Az idei enjhe tél igen sür
gőssé tel!e a bajai husiparosok- 
nak a vágóhíd ügyének elinté
zését s különösen a jéggyár 
felépítésének megva'ósitását. Ed
dig a hajai mészárosok és hen
tesek, a kocsmárosokkal és ven
déglősökkel együtt természetes 
jeget tettek el nyárra. Az idén 
azenban még eddig nem volt 
jég annyi ideig, hogy a jégver
meket megtöllhették voina Ha 
tehát a lél továbbra is ily enjhe 
marad, akkor

Baján a nyáron nem 
lesz jég, ami válságos 
helyzetet okozhat mind
azon iparoknak, amelyek 
nem is mozdulhatnak 
jég nélkül nyáron.

— A bajaiak tehát megtekin
tették a mi vágóhidunkat és jég- 
g jár üzemünket, hegy a tapasz
tallak alapján határozzanak a 
bajai jéggyár felállítását illetőleg.

Vitéz Szőnyi tanácsnok egyéb
ként megjegyezte, hogy azonkí
vül már sokan itt jártak és (a- 
nulmrnjO2ták a vágóhidat és a 
jéggyáiat További kérdéseinkre 
elmondotta még, begy az utóbbi 
időben emtikecó forgalmat mu
tat a vágóhíd, sőt most arról 
van szó, hogy u. n nagy vágá
s ik  töiténnek Ugyanis a buda
pesti sertésvásáron a felhajtást 
kent ngeniáltak Nem engedik a 
korlátlan felhajtást, amely az ára
kat néha ok nélkül ellanyhitotta, 
hanem megállapítják azt, hogy 
mennyit lehet felhozni. Miután 
pedig a fe'hczattal darabszam 
van megállapítva, mindenki a 
nehezebb, zsirsertéseket szá'li 
tolta fel,

ennek folytán a könnyebb, 
hizlalásban valami ok 
folytán elmaradt serlé
seknek nem volt vevője.

A gazdák ezeket nem tudták 
értekesieni s most ezt a kate
góriát Piukovich Áron sertéske
reskedő leölt állapotban akarja 
a fővárosba szállítani, mert en
nek nincs akadálya.

Piukovich egy próbavágást vég
zett, azonban a jelenlegi vágóhídi 
dijak mellett nem találta meg a 
számítását. Tárgyalásokat kezdett 
a várossal, hogy a nagyvágások 
esetleges rendszeresítése esetén 
mérsékelje a dijakat. A város 
hajlandó is ily irányban folytatni 
a megbeszéléseket, mert az ala
csonyabb dij mellet! is, ha 
nagyszámú vágások lesznek, 
emelkedik a jövedelem. Termé
szetesen a mérsékelt árak csak 
a nagyvágót illetnék, a többi 
kisvagó részére megmaradnak a 
rendes dijak.

Vitéz Szőnyi ezenkívül még 
elmondottá, hogy a hütőház 
forgalma is megnövekedett, még 
pedig annyira, hogy a jelenlegi 
beosztás mellett nem fért el a 
hütendő hús benne. Ezért a hü
tő helyiség közepén is fogasokat 
állították be s ezzel megnagyob 
bitolták a hütőház befogadó 
képességét.

A továbbiakban rekeszes meg
oldáson gondolkodnak. Ugyanis 
eddig csak egymás mellé rakták 
a beaJitott húst s nem volt tu
lajdonosok szeiint elkülönítve, 
nem volt elszárhaló Bár eddig 
nem volt baj, mégis a helyes az 
lenne, ha minden egyes hűtőnek 
küiön elzárható rekesze lenne s 
ha a jéggyár jövedelme megen
gedi, ezt meg is fogják valósítani.

Egyébként a város nagyon 
szeretne még egy jéggyártó gé
pet is vásárolni, azonban jelen
leg erre nincs még pénz. 
Ug>anis megtörténhet egyszer, 
legnagyobb nyár időben, hogy a 
gépnek valami nagyobb üzemhi- 
baja lesz, amikor aztán nem le
het jeget készíteni. Az összes 
jégfogyasztók ma már a városi 
jégre vannak berendezkedve s 
igen nagy kellemetlenség okozója 
lehetne egy üzemhiba. A város 
ezért, amint fedezete lesz, egy 
gépet fog beszerezni.

A szépen fejlődő jéggyár és 
I vágóhíd a város leghasznosabb
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üzemévé fejlődött Vitéz Szönyi 
Alajos tanácsnok vezetése mel 
lett. A legideálisabb közüzem, 
amely nem sért magánérdeket, 
hasznot hoz a városnak igy 
további fejlődéséről is csak öröm
mel és megelégedéssel értesülünk.

A Mohácsi Iparosok
Olvasóköre közgyű

lése.
Vasárnap de’uián tartóba a 

Mohácsi Iparosok Olvasóköre 
évi rendes tisztújító közgyűlését, 
amelyen a tagok szép számban 
vettek részt. Rubint József elnök 
nyitotta meg a közgyűlést és 
részletes át'ekintést nyújtott az 
egyesület elmúlt évi es ményei- 
ről

Érdeklődésre tarthat számot az 
elnöki jelentésnek azon része, 
hogy a tavasz folyamán nagyobb 
átalakítási munkálatokat végez
tetnek Átrendezést nyer a köri 
folyosó, szó van uj padlóról es 
még más munkálatokról, amelyek 
a mohácsi iparnak nyújtanak 
foglalkozást és még szebbé, o tt
honosabbá teszik az amúgy is 
kedvelt egyesületet.

Az elnöki beszámoló után Ve
reby József pénztáros ismertette 
a zárszámadást és a költségve 
tést, amit a közgzülés elfogadott. 
Utána Dobszay Mátyás korel
nöksége alatt megtartották a tiszt- 
újítást, amelynek során a követ 
kezők választattak meg: elnök: 
Rubint József, alelnök: Páncsits 
Márk, háznagy; Gallér János, 
igazgató : dr. Szkladányi László, 
ügyész: dr. Schmidt Miklós, 
pénztáros: Vereby József, ellen
őr : Herger Zoltán, könyvtáros: 
ifj. Nagy Árpád, I. jegyző: id. 
Pataki József, II. jegyző: dr. 
Szabiár István, számvizgálók: 
Szkladányi Ferenc, Csanády Ká
roly, Vöó András, Puppi József. 
Választmányi tagok: Dobszay 
Mátyás, ifj SchLicher János, id. 
Lehman Lajos, Rupp János, 
Becker József, Miszlang János, 
Hellberg Jakab, Láng Aladár, 
Thür Gyula, Hemrich Ottó, Kecs 
kés Lajos, V Kürtössy Mátyás, 
Bognár Antal, Bánfai Sándor, 
Pakusz Károly, Lippóy János, 
Paár Mihály, V. Tófalvy Ágoston, 
Csomay István, V.Tolnay György, 
Dr. Margitay Lajos, Tihanyi Já
nos, Bánfay József, V. Marossy 
Gyula, Kiss Ferenc. Zombor 
Béla, Pálos József, Jávor Károly, 
Fiola Ferenc, Dettkó Károly. 
Menczinger József, Pazaurek Jó- 
.zsef, Mutschler Mihály, Ehmann 
József, Miholek József, ifj Stollár 
Ferenc, Predács Antal, id. Nagy 
Árpád, Nádor József, Nagy Ist
ván, Schmidt Lajos, Petricsevics 
Lajos, Stranczinger Sándor, Bauer 
Károly, Vortsek Lajos, Hemrich 
József, Treier Keresztély, Bán 
András.

A tisztujitás után Dobszay 
Mátyás rövid beszédben üdvö
zölte az újra megválasztott el
nököt: Rubint Józsefet és a tisz
tikart, majd Rubint nagy taps 
mellett foglalta el az elnöki szé
ket s megköszönte a bizalmat. 
A közgyűlés 5 órakor ért véget.

Szent az igazság!
Sportbal a iegjoob mulatság!

Gyümölcsfák és gazdasági növények kártevői 
elleni védekezés gyakorlati szemmel nézve.

A Mohácsi Hírlap előző szá
mában igyekeztem reá mutatni 
arra, hogy a rovar és gomba 
kártevőkkel szemben már a tél 
folyamán a fák kérgének letisz- 
togaíásával, a korhadékok, lehul
lott levélzet, rothadt, férges gyű 
möics felszedésével, illetve el 
pusztításával a gyűjtőnév alá 
foglalt kártevők elleni védekezés 
első, mondhatnám legolcsóbb 
és elengedhetetlen védekezését 
tesszük Az is aki csak pár gyű 
mölcsfávat rendelkezik és jól 
esőleg gondol arra, hogy valami 
termése is legyen, természetes 
örömet látja abban, hogy üres 
perceiben elsétálgat fái között, 
nézegeti a remélt termést s az 
is aki üzletszerüleg foglalkozik 
vele, számot kell vetni azzal, 
hogy ingyen, áldozat, be ektetés 
nélkül nem juthat hozzá a várva 
várt terméshez, illetve haszonhoz.

A jelenlegi abnormis, termé
szetellenes tél következményei 
elé aggódva nézhet az, aki a 
műit évi fagykárra gondolva 
attól tart, hogy hamarosan ki 
rügyeznek a fák és ismét lefagy
nak. Előre senki sem láthatja a 
jövőt, de mégis meg kell tennie 
azt, amit meglehet

Az elmélet azt mondja, hogy 
ősztől-tavaszig végezzük el a 
teendőket, vagyis a fák letiszto 
gatását és téli permetezését. A 
permetezésnek télen fagymentes 
időben kell történie, tavasszal 
rügyfakadás előtt 2 hétéi, mert 
az erősebb rügyfakadásnak árt
hat már a téli higitásu, erősebb 
permetlé.

A fák kérgének letisztogatását 
bármely nap nyugodtan elvé
gezhetjük, de ezen munkának a 
permetezést meg kell előznie. 
Drótkefe ára 1.20 pengő, kaparó 
vasé 2 pengő. (Kapható minden 
nagyobb vasáru üzletben.)

De hogy állunk a permete
zéssel? Amig ősszel a fán lomb 
van, nem permetezünk, mert a 
fa lombja sok anyagot vesz fel. 
A lomb csak az az erősebb de
rek után hűl le. De ekkor már 
jönnek a fagyok, vagy ködös, 
esős napok, mint azt a folyó 
évben is tapasztalhattuk Nedves 
fa nem alkalmas a permetezésre, 
mert a permetlé lefolyik róla. 
Jelenleg attól tartunk, hogy nem 
szabad a téli permetezést alkal
mazni, mert a rügyek nagyon 
meg vannak indulva. Amig a 
tügyek nem duzzadtak, nem kell 
tartani attól, hogy kárt teszünk 
bennük. A rügyet takaró levél 
erős, ellentálló, védi az érzéke
nyebb részeket.

Előző cikkeimben már részle
tesen ismertettem a rovar és 
gomba kártevőkkel szembeni vé
dekezést, illetőleg azok életrajzát, 
jelenleg csak röviden foglalom 
azokat össze.

Gomba kártevők ellen (moni- 
lia, varasodás) leghatásosabb a 
bordói lé. Télen 2 %  os, tavasz
tól 1 0 o os oldatban. Liszthar
mat ellen (almán, szőlőn) csak 
kén hatásos, télen téli higitásu, 
tavasztól nyári higitásu mész- 
kénlé

Rovar kártevők ellen télen téli 
mészkénlé (gombát és rovart is

öl, vagy gyümölcsfa karbolineum 
(dendrin) télen. Nyáron 1 20'0-os 
arzén (Darzin) vagy szappanos 
nikotin

Szívó kártevők ellen (tetük) 
szappanos nikotin.

Legtöbb baj van az almamolv- 
lyal (férges gyümölcs) a levél 
tetvekkei és a monilia gombával 
(rothasztja a gyümölcsöt).

Az almamollyal már a fák le- 
tisztogatásával és a téli perme 
tezéssel elbánunk nagyobbrészt. 
Virágzás után (sziromhulláskor) 
darzin permetezés hatásos és a 
férges gyümölcs összeszedése.

A levéltetű sok bajt okoz cse
resznye, meggy, őszibaracknál 
de másnál is Aki most megfi
gyeli almafáinak fiatal hajtásait, 
azon apró, mákszemnyi fekete 
tojásokat iát. Ez a levéltetű to 
jása Százezer számra szaporodik, 
különösen száraz nyáron. Ha 
most lepermetezzük a fákat, ro 
var rtó szerrel, akkor a tojások 
legnagyobb részét tönkre tehet
jük Késő akor védekezni, ami
kor a levelek össze vannak a 
teiütől zsugorodva, mert ilyen 
kor már védve van testük a per
metlé ellen Ilyenkor már alig 
győzzük a permetezést.

A monilia különösen cseresz
nye, m ggy, kajszinál tesz nagy 
kárt. mert a virágzatot is meg
támadja Ezeknél ajánlatos bimbó 
fakadás előtt, virágzás alatt és 
utána 1% os permetezést alkal
mazni bordói lével.

A múlt évben megpróbáltam 
ezt az eljárást alma, körte és 
szilvánál is alkalmazni kisérlet- 
képen. Nem tapasztaltam, hogy 
a permetezés kötésnek hátrányára 

' lett volna, de a fagy 100%-ig 
■ elpusztított mindent s igy nem 
i számolhatok be tényleges ered

ménnyel. Ajánlom azonban, hogy 
mindenki próbálja ezt is ki egy
két fával, vagy csak egyes ága 
kon Egy évvel e'őbbre lesz a 
megfigyelésekkel.

Számítsunk egy kicsit.
Permetlé liter

Téli mészkénlé 1.4 fillér
nyári mészkénlé 0.2 fillér
Darsin 1 2°/ű' ° s . . 20 fillér
Dendrin . . . . 6.50 fillér
szappanos nikotin . 1 6 fillér
bordói lé 1% os 08 fillér

kell egy fára korona átmérő szerint 
3 mé;er 6 liter 
6 méter 12 liter 

Három méter átmérőjű fánál
az összes költség 50— 100 fillér 
között változik a szerint, amint 
a drágább dendrint vagy az o l
csóbb mészkénlevet használ
hatjuk.

Rendszeres permetezésnél egy 
téli (mészkénlé, vagy 2 ’/0 os 
bordói lé és dendrin) virágfaka 
dáskor 1° 0 bordói lé (szilva, 
kajszi, meggy, cseresznye, virág
zás alatt és utána is, szirom 
hulláskor és utána 1 hétre arzé- 
nes, (alma, körte) tetü fellépte 
esetén szappanos nikotin egy- 
kétszer (szükség szerint.) Az 
árakat mindenki kiszámíthatja,

Gabonafutrinka kártételről már 
kapok innen is onnan is jelen
téseket. De sokszor megírtam, 
hogyan kell védekezni, ‘ /s^o-os 
darzinnal kell a foltokat léper

metezni, 1 méter szélességben a 
foltok szélétől beljebb. Enyhe 
az idő, a kukac most is dolgozik.

M ily egyszerű volna a véde
kezés megoldásaiegyesült erővel. 
Akadna egy két ember minden 
községben, aki elvégezné, elvál
lalná a fák tisztogatását, perme
tezését. A község meghozatná a 
Darsint, nyers nikotint, káliszap. 
pánt, elkészíttetné a mészkénlevet, 
venne egy magas nyomású per' 
metező gépet.

Jókairól, a nagy regényíróról 
olvastam va'amikor, hogy nagy 
örömét lelte abban, hogy maga 
nyesegetett, fürészelgetett kert
jében, nem restéit femászni még 
fákra sem Vagyis kertész is 
volt. Halottam egy budapesti 
fogorvosról, aki minden csütör
tökjét és vasárnaoját gyümölcsö
sében töltötte és majdnem olyan 
híres pomológus (gyümölcsész) 
volt, mint fogorvos.

Ha egy nagv regény:ró vagy 
közismert fogorvos (Pesten nem 
volt olyan ember, aki nevét nem 
tudta volna) lehet le'kes termé
szetkedvelő, akkor a gazdaközön
ség köréből is akadhatna ilyen 
minden községben legalább egy. 
Biztos megélhetését is biztosí
taná.

Mohács.
V i té z  H  á r v á i t  h  Ivá n

m. kir. téli gazdasági iskola igazgatója, 
növényvédelmi körzetvezetö.

h  Mohácsi Polgárok 
Olvasóköre közgyűlése.

Vasárnap délután tartotta évi 
rendes Közgyűlését a Mohácsi 

! Polgárok Olvasóköre. A közgyű
lést Schmidt Lajos elnök, ország
gyűlési képviselő nyitotta meg s 
elnöki beszámolójában ismertette 
az elmúlt év történetét. Utána 
Matkovics Mátyás a zárszáma
dást és a költségvetést ismer
tette, amelyet a közgyűlés elfo
gadott.

Több kisebb ügy letárgyalása 
után a tisztujitás következett, 
amelynek során az alábbi veze
tőséget választották m eg:
E lnök: Schmidt Lajos, alelnök: 
Báli Péter, háznagy: Á rpádi 
András, igazgató: Tóth József,

I jegyző: Heréb János, II. jegyző :
■ Szűcs Péter, ügyész: dr. Schmidt 
! Miklós, pénztáros Matkovics Má

tyás, ellenőr: Molnár József, 
Könyvtáros: köz. Bencsik János, 

j Számvizsgáló bizottság: Balázs 
( Mihály, Pakusz Károly, Pálos 
I József, id. Bencsik János és 
I Gulyás István. Valaszmányi tagok: 

Hereb Mátyás, Vészeli József, 
Heréb István, id. Heréb György, 
Heréb Antal, Horváth Mihály, 

j Szűcs, Mihály, Pusher András,
| Pécsi Péter, Német varga János, 

Halász Páter,ifj. Báli János, Pécsi 
György, Kasza András, Szvacsek 

| Ferenc, László János, ifj. Vörös 
Mihály, Kósza Antal, Bakó Ger
gely, id. Pécsi Mihály, Gulyás 
József, id. Heréb József, Gadanyi 

, Ferenc, Mészáros Mihály, jKisS 
i József, Bakó Mihály, (Szűcs Pál,
, Aradi Miklós, Dobszai György, 

Molnár János, Gyurosovics Mi* 
hály és Haram ia János. Póttagok: 
Szabó János, Szűcs János, Szűcs
István és Gerst János.

U i l ’kloeSOIl í t
M o h ács i H írlapban !



1«36 február 2.__ _______ MOHÁCSI HÍRLAP

F iu m e
Fájdalmas, szomorú érzelmek 

leplek el bennünket dr. Horváth 
Eszméi kitűnő s gyönyörűséges 
tergerpartunk visszaszerzésében 
eg je li re kilatástalan helyzetünk 
megvilágításiban, a magyar ten
gerpartról tartott elóedasa nyo
mén. Fiún e a n.egyar tenger
part gyöngye. ti.a  m.ir ege szén 
olasz. Az o'asz propaga-d , me
lyet D' Ant u 10 kezdett in g ,  — 
aki az összeomlás után, miden a 
békekonferencia szabad al. mir.é 
akarta Fiúmét kikiált;, i, s Zn.el
lát bízta meg a fej-.dcleniseggei, 
egyszerűen megrohamozta olasz 
csapatokkal a városát és 
elfoglalta, — ma olyan erős. 
hogy bér a fiumeiek visszasírják 
a magyar időket, mert hiszen 
Fiume kereskedelme alig sza;:.ot
tevő, mégis a magyar uralmat 
nem kívánják. A hatalmas bahila 
otthon es az ennek nyomán meg
indult olasz kultúra lassan eltün
teti a varos magyar vonatkozá
sait, pedig tudvalevőleg Fiúmé
nak sokat zaklatott történeti múlt
jában 1809 tői az összeomlásig 
a magyar uralom alatti idő a 
nyugodt fejődés, a nagyarányú 
építkezések, a jólet és gu.dagsag 
ideje volt, s ma a hatalmas rak
tárak, üresen düledező állapotban 
allénak s csupán a vámmentes 
kikötőben van némi kis kereske
delmi élet. Az összetákolt béke
diktátum nagy bölcsen Fiume egy 
részét Jugoszláviához csoiolta s 
hatalmas drótkerítés hirdeti a 
békeszerződések örök érvényét.

Amellett, rogy nagyban hozzá 
járul ezen körülmény a varos 
kereskedelmének elsorvasztásához 
miután 1C00 méteres sav köti 
össze az anyaországgal, megle
hetősen nagy gondol okoz az 
elasz kormánynak a városnak 
esetleges bonyodalmak esetén 
leendő megvedese.

Fiume lürdőélete egészen jelen
téktelen, de ezzel szemben Abbá
zia, Loerano, Medea kitűnő für
dőhelyek, melyek közül ma talán 
magyarok részéről Lovraro a 
leglátogatottabb, bár a fürdőhe
lyeken úgy érezzük magunkat 
niir.t a volt birtokos, aki a hite
lezők elől elárverezett birtokán 
sétál.

Feltűnő a fürdőhelyeken a cseh 
látogatottság

A jugoszláv fürdőhelyek Bakar, 
Crkver.ics, Kraljevic, Növi nem 
szimpatikusak, bár reklámjaik füt 
fát ígérnek, kétségtelenül magú 
kon hordjak a szerb zordságot 
és barátsagta'ar.sagot.

Hetczeg Ferenc szavaival zárta 
nagyon erdekes, tanulságos elő
adását Horváth Kaztnér. Egy 
titánt kéz kihúzta lá tunk alól a 
magyar tengert s szárazon hagyott 
bennünket a sós viz utáni epe- 
kedő vággyal, de talán a magyar 
kezek által odaépitett kövek egy

szer megszólalnak arról a népről, 
mely őket odarakta s tálán sza
vukra megindul a feild, hogy 
vsszatérjen, ahhoz aki híressé 
telte.

Csütörtökön Glatz Oszkár les 
tőn űvész, akadémiai tanár tart 
előadást a magyar ruhamozga- 
lemről. Glatz Oszkárt közönsé
günk már jól ismeri s reméljük, 
hogy a tanácsterenvisztek-tere 
zsúfolásig meg fog telni. ,,Sz. </r.‘ ‘

JAHODA EDE I
A régi, annyiszor visszasiratott 

jó idők, boldo. idők Mohácsának 
egy vezető ferfia, jellegzetes 
alakja hagyta el ezt az írnyék 
vlágot Éleiének 88 ik évében szer
dán de'utan elhuny t /ahoda Ede

/aheda Ede Mohács nagy köz 
ségi életében számottevő közé éti 
tevénységet fejtett ki Szíjgyártó 
mester volt, aki azonban józan 
eszével, takarékos jellemével csak
hamar a vezető iparosok közzé 
küzdötte fel magát. Így került 
az ipartestület elnökségébe. Tár
sadalmi megbecsúltetése.vol;, hogy 
a Mohácsi Iparosok Olvasókörének 
tiz éven keteszü! volt elnöke, a 
közgyekben való tevékenysége, 
polgártársainak szeretető pedig a 
bírói székbe emelték, amelyet 
borom cikluson kérészül viselt.

Az utolsó évtizedben virilis 
tagjai volt a város képviselőtes
tületének s öregebb éveiben is 
többször felszólalt egyes ügyek 
nél, mindenkor a régi konservativ, 
takarékos irányt képviselve

Temetése pénteken délután fel 
4 órakor volt, amelyen a mo
hácsiak nagy s unitnál kísérték 
utolsó útjára Halálát széleskörű 
rokonság gyászoliai

A város bizottságai.
A múlt heti közgyűlésen a 

bizottságok a következőképen 
alakultak meg:

Pénzügyi, gazdasági és város 
fejlesztési bizottság: Dr. Beck 
Alajos, Csupics Lukács, Flaclt 
István, Fridrich Oszkár, Hajdus 
ka József, dr Horváth Lajos, 
Ihrig Dénes, dr. Krausz Győző, 
Menczinger József, PetrovicsKá 
roly, Rubint József, Schmidt Ká 
roly, Schmidt Lajos, dr. Schmidt 
Miklós, dr. Schwarcz Béla, Stol- 
lár Ferenc, Tihany' János, Varga 
Pál, Vida Dezső, Wolf Ödön.

Villamosmi: és viilamcs üzem 
ellenőrző bizottság: Báníay Jó
zsef, Bubreg Illés, Matkovics 
Mátyás, Schmidt Károly, Stollár 
Ferenc, Vida Dezső.

Dunai átkelési üzem, vágóhíd 
és jéggyár üzem ellenőrző bizott
ság : Bükös Ferenc, Csupics 
Lukács, Flach István, Herner 
Balázs István, Stollár Ferenc, 
Varga Pál.

Városi építési bizottság: Bán- 
fay József, Hajduska József, 
Ihrig Dénes, Matkovics Mátyás, 
Pelrovics Károly, Stollár Ferenc.

Városi testnevelési bizottság : 
Dr. Beck Alajos, Bezuk Lajos, 
dr Német Kálmán

Városi gydmpénztárak ellen
őrző bizottsága : Dr. Krausz 
Győző, dr Schmidt Miklós.

Óvoda felügyelő bizottság: 
Ehrenfeld Antal, Fridrich Oszkár, 
Lehmann Lajos, Miskolczi Sán 
dór, dr. Német Kálmán, Rosen- 
thal Tivadar, Schmidt Lajos, P. 
Unyi Bernardin, Tihanyi János, 
Vtda Dezső

Egészségügyi bizottság: Freund 
Imre, Herner Balázs István, Pav- 
kovics György, dr. Róna Dezső, 
Schmidt Lajos.

Fogadalmi templom építését 
ellenőrző bizottság: Dr. Beck 
Alajos, Bubreg Illés, dr. Csauscher 
Jakab, Fehérváry István, Vitéz 
Horváth Kázmér d r , dr. Horváth 
Lajos, dr Margitay Lajos, dr. 
Schmidt Miklós, Tímár György, 
Vattay Albert.

Mohácsi Önk Tűzoltó Egylet 
választmányába kiküldött tagok: 
Csupics Lukács, Menczinger Jó 
zsef, P. Unyi Bernardin.

Mohácsi Szinpárloló Egylet 
választmányába kihűld itt  tagok : 
Éva László, dr. Fischer Ernő, 
Káldor Oszkár, Lippóy János, 
Schmidt Károly, Tihanyi János.

Á város és a MFTR,
Kaptuk a következő levelet :
Úgy értesültem, hogy a város 

és a MFTR. között tárgyalások 
folynak, amelynek célja, hogy a 
MFTR ismét ;halasztast kapjon a 
raktárépület felépítésére. Nem 
tudom mi a varos álláspontja 
ebben a kérdésben, de

Mohács dunapartjának, 
sőt annak legszebb he
lyének nem szabad tovább 
így maradni.

Vegre rendet kell teremteni a 
MFTR állomáson és rendes rak
tárépületben elhelyezni az erkezö 
és induló árut, nem a szabad ég 
alatt.

Ha azonban a város tnas 
okokból mégis némi haía.-ztasba 
bele.nenne, — bar ezt nem tar
tanánk sokan helyesnek — most 
elő lehet hozni a dunaparti ke 
reskedők és iparosok sérelmét, 
akiket a MFTR nemrégiben letil
tott a belépőhidról és feltételnek 
felállítani ennek a rendelkezésnek 
hatályon kivűl való helyezését.

A leghelyesebb azonban az 
lenne, hogy a MFTR csak építse 
meg a raktárát, viszont a varos 
a fővámhivatal részére külön 
ailanti megállót kérjen, ahol az 
összes hajok megakhatnanak el
vámolás végett. Sőt nagyon he
lyes lenne a DGT. igazgatóságai 
arra megkérni, hogy txpresset is

itt á'littassa meg. Ez érdeke lenne 
a vámhivatalnak, vám rségnek, 
de a városnak is. AlUrái

Az uj
varosépitésilgyi törvény.

Az utcák és terek közművei 
megépitési költségeinek fedezé
sére a város megfelelő járulé  
kokat tartozik kivetni az érdé 
kelt ingatlan tulajdonosokra. 
Amennyiben a szabályrendele- 
tileg kivetett járulékok nem fe
dezik az összes költségeket, a 
kü'önbözet a város közpénztárát 
terheli. Uj közművek esetén az 
érdekelt ingatlantulajdonos által 
több — legfeljebb tiz évi — 
részletben fizethető a megfelelő 
kamatmegtériléssel együtt.

Utcák és terek közműveinek 
költségeibe beszámítható a terü
letszerzés, tervezés, csatornázás 
(víztelenítés), az ultest és a jár
dák burkolási költségei, a fásítás 
és egyéb ültetvények, valamint a 
v lágitási berendezés is. A járu
lékok a mindenkori ingatlantu
lajdonost terhelik, közadók mód
jára hajtandók be s a polgár- 
mester megkeresésére a telek
könyvi hatóság azokat telek- 
könyviieg bekebelezni tartozik. 
A járu'ék ktvetésére vonatkozó 
szabályrendeletet a város a tör
vény életbelépésétől számitotf 
egy éven belül tartozik megal
kotni.

A törvénytervezet felhatalmazza 
a belügyminisztert, hogy a tör
vény végrehajtásával egyidejűleg 
országos építésügyi szabály
rendeletet adjon ki. A városok 
viszont a törvény életbelépésé
től számítolt két éven belül kö
telesek építési szabályrendele 
teiket az országos építésügyi 
szabályrendeleteknek megfelelően 
megalkotni, illetve módosítani. 
A városi építési szabályrendelet
nek tartalmaznia kell a város 
területbeosztást és szabályozási 
tervével kapcsolatosan, mindazon 
rendelkezéseket, amelyek a ter
vek rendeltetésszerű és megfe
lelő alkalmazásához szükségesek. 
Kimondja a törvény, hogy épít
kezni csak olyan telken szabad, 
amelyet közforgalmi ut határol 
és egy háztelken csak egy lakó
épület építhető. Házhelyekre fel 
nem osztott területen csak a 
ierületbeosztási tervezetben meg
határozott célokra szükséges 
épü.etek engedélyezhetők, to 
vabbá rendszerint csak egy olyan 
lakóépület, amely a terület fenti 
rendelletésének megfelelő hasz
nálatához szükséges; azonban a 
belsőség szélétől 5 km. körzeten 
belül meg ilyen lakóépület sem 
engedélyezhető. Szabályozza to
vábbá ez a fejezet az uj házhe
lyekre való feloszlást, a legkisebb 
területméreteket és telekszélessé
geket, amelyekre építési engedély
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adható, valamint a telek beépít
hető hányadát. Már meglevő, de 
építkezésre tulkicsiny méreteknél 
fogva alkalmatlan telkek beépi 
tése tilos. Ilyen telkek a határ- 
kiigazítás esetére vonatkozó el 
járás szerint kezelendők A tör
vény lehetőséget nyújt építési 
övezetek kijelölésére, valamint 
belső (kerti, illetve udvari) sza
bályozási vonal megállapítására, 
melynek célja egyes telektömbök 
belső részeivel összefüggő kert, 
vagy udvarterületképen való k i
képzése, egészségesebb, jobb 
lakásviszonyok érdekében Az 
építési engedély megtagadható 
olyan építkezésnél, mely a város, 
utca, tér vagy tájék képére hát 
rányos lenne. A városi szabály 
rendeletben gondoskodni kell 
olyan intézkedésekről, amelyek 
az építkezések egészséges kivi
telét és egységes, szép külső 
hatását biztosítják. Gondoskodni 
kell a város bőséges ivó és 
használati vízzel való ellátásáról, 
a város belterületének és köz 
vetlen környékének viztelenité 
séről, valamint a lakott területek 
talajának a szennyezéstől való 
megóvásáról.

A törvény életbelépésétől szá
mított egy éven belül minden 
lakóházhoz fedett pöcegödőrrel 
biró, zárt árnyékszék készítendő 
Az építési szabályrendeletben 
intézkedni kell továbbá a telkek 
bekerítéséről, az építkezések és 
bontások engedélyezéséről és 
kiviteléről, a szilárdsági, egész
ségügyi, szerkezeti, tűzbiztonsági, 
szépészeti részletkérdésekről, az 
állványozásokról, a biztonságról 
és munkásvédelemről. Lakóépü
letbe beköltözni csak lakhatási 
engedély alapján lehet.

A kereskedelmi miniszter a 
törvénytervezet szerint hites sta
tikusokat nevezhet ki, akiknek 
feladata oly építési szerkezetek 
terveinek és szilárdsági számítá
sainak műszaki elbírálása, melyek 
különleges szakképzettséget és 
különleges gyakorlati tudást igé
nyelnek. A városi mérnöki hiva
talok a hites statikusok közre 
működését igénybe vehetik. A 
tervezet 7. fejezete az építkezési 
ügyekben eljáró hatóságokról, 
az illetékességről s az ellenőr 
zésről szól. A törvény életbelé
pésétől számított egy éven belül 
a törvényhatóságok első tiszt
viselői gondoskodni tartoznak 
arról, hogy az elsőfokú építés
ügyi hatóságok mellett az építési 
ügyek megfelelő szakképzettségű 
tisztviselőkkel láttassanak el. A 
községek műszaki szolgálatának 
és az építési ügyek intézésére a 
főszolgabíró hivatala mellett já
rási mérnöki állásokat kell szer
vezni. Az áliamrendőrség és a 
csendőrség kötelessége lesz 
ellenőrizni az építkezéseket abból 
a szempontból, hogy azokra az 
építési engedély kiadatott e.

Eddig a törvénytervezet dió
héjban abban az alakban, ame
lyikbe sikerült betekintést nyerni. 
Állítólag az iparügyi miniszter 
még radikálisabb rendelkezé
sekkel óhajtja a tervezetet mó 
dositani, hogy ezáltal a hatósá
gok a rendelkezést hamarabb és 
könnyebben legyenek képesek 
végrehajtani. E kereltörvényt k i
egészíti majd a végrehajtási uta
sítás és az országos épités-

I ügyi szabályrendelet. Ezek alap
ján készíti el a város a terület 
beosztási majd szabályozási tér 
vet és a városi építési szabály
rendeletet. Fehérváry latrán.

(Vége )i

— Kinevezés. A pécsi kir. tör
vényszék teljes ülésében Ihrig  
Ákos dr. okleveles közgazdát, 
a Mohácsi Takarékpénztár Rész 
vénytársaság főkönyvelőjét, a 
mohácsi kir. járásbíróság terű 
leiére, polgári ügyekben állandó 
hites köny vszakériővé nevezte ki.

— D o k to rrá a va lá -. Szerdin a 
pécsi Erzsébet egye em au'ájában 
jogtudományi doktorrá avat ák 
Maítyasovszky Zsolnai Miklóst.

—  A m ohácsi is k o lá k  v izs 
gá la ta . Kedden Mohácsra érke- 

ett DarJzsy Mihály nyomjai ig. 
tar..ló, a mohácsi iskolák k ine
vezett fe.ügyelője, aki az elemi 
és tanonciskolában pedagógiai és
általános szemlét tartott.

— A m issz iógyü lés. Február 
ho 5 én d iu ’án 5 órakor, a tüzoitó 
laktanya tanácstermében lesz 
niegtaitva. Kérjük a tagok minél 
nagyobb számban való megjele 
ná-ét.

— Sportba!. Február hó 1-én 
szombaton este fél 9 órakor az 
Iparosok O.vasókórének összes 
helyiségeiben rendezi a Mohácsi 
Torna Egylet szigoiuan zártkörű 
táncé-telyet. A hagyományos 

I sportbal, hatalmas rendezögar- 
dajaval, amelyben a vidéaiek is 
kepvist.ve vannak, ismét a far
sangi idény legfenyes. bb és leg
sikerültebb haljanak ígérkezik. A 
rendezobizo.lsag az 1936 os sport- 
estély fel j hete.lenné teleiére,
anyagiakat nem kiméivé, a bal
ban megjelenőknek k dves em
lékkel fog kedveskedni. Ftiüifi- 
zetéseket a jótékony célra való 
tekintettel kösz nettel fogad a
vezetőség.

— Leventék ügye im ébe  I 
Felhivatnak az összes leve te 
köteles egyének 1915 születési 
évtől 1923 születési évig bezá
rólag — zenészek is, —  hogy 
vasárnap, febiuár 2 án délután 2 
órakor a vásártéren foglalkozáson 
megjelenjenek. Akik távolmarad 
nak meg tesznek büntetve.

— Állategészségügyi elő 
adások. D r. Halász Ármin vá
rosi állatorvos a belső-rihai is 
kólában folyó hó 12-én, a Sár- 
háti iskolában folyó hó 26 án 
népes hallgatóság elölt az állat
egészségügyre vonatkozó elő 
adásokat tartott. Hasonló tárgyú 
előadásokat fog tartani február 
hó 2 án délután 3 órakor a mo
hácsi Sokacok Magyar Olvasó
körében, folyó hó 16-án délután 
1 órakor a Homorúd! iskolában 
és március hó 1 én ugyancsak 
délután 1 órakor a Kandai isko
lában. A többi gazdakörökben 
tartandó hasonló tárgyú előadá
sok lesznek, amelyek időpontját 
annak idején közöljük.

— Tavaszi d ivatlap ujdon- 
s gok megérkeztek. Kaphatók: 
Fridrich Oszkár könyv- és pa- 
pirkereskedésében Mohács.

&Egyedárusitást g
óhajt létesíteni p  

a Budapest Szekesfóvaros I
Ásványvizüzeme a

„ H Á R M Á T '1 ásvány- R 
vizének eladására

i i t o h á c s  
és környékére.

Reflektálok kéretnek címüket H 
„HARMAT1* ásványvizüzem, H 
Budapest, XI., Gellért rak- B 

part 1. küldeni. I ;

—  A Hcnsz közgyűlésé. 
Had.rokka tak, Hadiözvegyek, 
Hadiáivák Országos Nemzeti Szö
vetsége mohácsi csoportja ezúton 
értesíti tagjait, hogy a városház 
tanácstermiben folyó évi február 
hó 9 én délután 2 órakor, hatá
rozatképtelenség esetén folyó évi 
február hó !6-an délután 2 óra
kor évi renues közgyűlést tart, 
ti elyre a t bajtarsnóket, es baj
társakat tisztelettel meghívja. 
Tárgysorozat a következő: l . E I  
nöki jelentés. 2. 1935. évi zár
számadások ismét ietése, 3. 1936 
évi költségvetés megaílapitása, 4 
Pénztári jelentés, 5 számvizsgáló 
bizottság jelenese és uj számvizs
gáló bizottság tagok választása, 
6. Központnak kimerítő jelentés 
felterjesztése stb. 7. indítványok 
tárgyalása.

— Az a . C. ku ltu rá lis  szak
osztá lyának gyűlése. A Kato
likus Akció kuturáíis szakosz- 
t iya csütörtökön este ülést tar
tott, amelyen a Kát. Legényegylet 
böjti eiőadásaint.k műsorát alla 
pitotta meg.

— A babona áldozata. Ér- 
d.kes feljelet.tés érkezett a rend
őrségre. Egy cseiédieany tett pa
naszt Farkas Teréz Garay utca 
21. sz. alatti lakos eilen, hogy 
körmönfont mesével 12 pergőjét 
csalta ki. Ugyanis egy napon az 
utcán találkozott és beszélgetni 
kezdett vele. Azt állította, hogy ő 
jósnő és lakásara csalta, hogy 
jósolni fog. Itt aztan azt mon
dotta, hogy olyan varazsszert 
tud, amellyel annak a férfinak a 
hódítja meg szerelmét, akit csak 
akar. 2P -t kért először a leánytól, 
majd később 10 pengőt. Azt 
mondta a hiszékeny cselédleány
nak, hogy Kómából kell fekete 
gyertyákat hozatni, azokat aztan 
meggj.ujtani, föléjük tenni egy 
Máriaképet es aztán ennél a szer
tartásnál az a férfi íog feléje fór 
dúlni, szerelemmel, akit szeretne. 
Persze, a vége az lett, hogy a 
leány észrevette, hogy csalás ál
dozata lett, miért is megtette a 
feljelentést Farkas ellene.

— A Nemzeti Kaszinó k ö z 
gyű lése. Mint megírtuk, a .Mo 
hacsi Memzeti Kaszinó vasárnap, 
február hó 2-án, délután 4 órai 
kezdettel tartja tv t rendes köz- 
gy ülését. Hataro.atképtelenség 
esetén a következő vásárt,apón 
tartják meg a közgyűlést.

— Halálozás. Kedden este, 
életének 59 ik évében hirtelen el
hunyt id. Nagy Árpád könyv
kötő, aki hosszú ideig kiadónk

i könyvkötészetének volt vezetője. 
Temetése csütörtökön délután 
volt nagy részvét mellett Halálát 
fiai ifj. Nagy Árpád, és Jenő, 
felesége és széleskörű jjrokonság

1 gyászolják.
— A II Lajos Dalkör összes 

működő tagjai ezúton felkéretnek,
1 hogy folyó hó 4-én este 8 óra

kor az egyesület polgári iskolai 
helyiségebén tartandó ion os tag- 
értektzeten teljes szambán meg
jele mi szíveskedjenek.

— K özigazgatási tan fo lyam  
A belügyminiszter a közigazga
tási tisztviselők továbbképzésére 

j tanfolyamot t g rendezni, amelyre 
Mohács városa is küld tisztviselőt. 
A kiküldendő tisztviselőnek — a 
rendelet szerint — 10-15 évi
szogálatánál többnek, nem sza
b id  lenni és kitűnő minősítéssel 
kGI rendelkeznie. Csak olyan 

j ti ztvise őt lehet kiküldeni, akinek 
egyénisége, egyetemi tanulmányai 
és cddk i működése biztosíték, 

í hogy a jövőben is a tanfolyam 
, után nagyobb eredményeket fog 
I felmutatni. Döntés még nincs, 
í hogy kit íog a sáros feikü Jeni.

—  Le a k a rta  szú rn i a fele
ségét. Pohár Lajosne kismohácsi 
lakos feljelentést tett férje eiien, 
hogy egy késsel le akarta szúrni, 
a kezét a verekedés heveben 
meg is sebezte. Rendőrnek kellett 
a kést a dühöngő férj kezéből

, kivenni. Az eljárás megindult.
— A pü:pö ittem plom  betö

rő je . A püspöktemplom haran- 
gozója hétfőn reggel azt vette 
észre, hogy a kórus ablakból 
egy kötél lóg alá. A rendőrségnek 
telt jelentést, amely bevezette a 
nyomozást és megállapította, hogy 
valószínűleg fiatalabb suhanc a 
vasárnapi vecsernye után bezá
ratta magát a templomba, lopási 

! szándékkal. A Jézus szive oltárá
ról ie is vette a perseiyi és felvitte 
a kórusra. Itt azonban vagy meg- 

! ijedt valamitől, vagy pedig elalíott 
a lopástól, mert a perselyből nem 
vett ki semmit sem. Egy öreg 
kötelet tatáit a toronyban s azt 
odakötve a kórus ablakához azon 
leereszkedett. A nyomozás annál 
is inkább biztosra veszi, hogy 
gyereknek kellett lenni, mert a 
persely oiy kicsi, hogy felnőtt em
ber a zsebeben is e.viheite volna.

- -  A nyakönyvi bejegyzések 
sze rin t 1936. évi januar hó 
24-től 1936. évi január hó 31-ig. 
Születések: Tatai János és Simon 
Mária gyermeke János, Benedek 
József és Czigler Jolán gyermeke 
Terézia. Maria, Berecz Denes es 
Hengl Éva gyermeke Árpád Jó
zsef. Házasságkötések: Orsós 
János es Lala Ilona, Mészáros 
Ádám József és Orbán Erzsébet, 
Darazsacz András es Szajcsan 
Maria. Halálozások: Verban An
tal 66 éves, Limpek Ádam 76 
éves/Morschauzer József 28 eves, 
Nagy Árpád 59 éves, Novaaovics 
Zsófia 15 éves, Jahoda Ede 83 
eves.

I D Ő  J Á R Á S
A. m o h á c s i  m .  k i r .  tó li  

i s k 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. 24 töl 1936. jan. 31 ig

Mohácson
ahőmérsékieti maximum-j- 144CŰ 
a hőmérsékleti minimum — l'°C ü

csapadék 0 2 mm. volt.
IQ A Z G A T O S Á ö
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A téli kikötő kérdéséhez.
Az OMKE mohácsi kerülete 

koréból kapjuk az alábbi hozzá
szólást lapunk egyik barátja által 
felvétett téli kikötő kérdéséhez:

B lapjuk egyik előző számá
ban a teli kikötő létesítése tár
t já b a n  megjelent s kétségkívül 
figyelemre méltó c kkhez legyen 
szabad az ai t btakban észrevéte
lein et megtenni. Szó sincs róla 
igen üdvös és nagyon is hasznos 
dolog volna a teli kikötőnek vá
rosunkban való létesítése, de 
kenj .e.enek vagyunk a t c kktró 
úr s a közvélemény figyelmet 
felhívni arra, hogy a varosunk
nak igen fontos érdeke hogy első 
sorban a nyári kikötő épüljön 
meg, mert hiszen még nyári k i
köti'je sincs varosunknak. Itt je
gyezzük meg, hogy ez iránt tör
ténték mAr lépések a vasúti vá
gány nak meghosszabbításával kap
csolatban s annak idején kerüle
tünk egyik, a műszaki tudomá
nyokban járták tagja, alaposan 
kidolgozott emlékiratot is nyújtott 
át városnak előzetes felkérésére, 
de ezideig döntő lépesek e tárgy
ban meg, tudtunkkal, nem történtek.

Csak mellesleg jegyezzük meg, 
hogy százezer pengővel aligha 
létesíthető a téli kikötő, ha meg
gondoljuk, hogy a dunaszekcsői 
partbiztositás csak százhúszezer 
pengőbe kerül, arról meg éppen
séggel alig lehet szó, hogy a 
helybeli kereskedők és iparosok 
által fizetendő járulékokból tevőd
jek össze a szükséges összeg. 
De kérdéses lehet az is, hogy 
hadászati s egy éb szempontokból 
illetékes körök engedelyeznék-e a 
téli kikötőnek városunkban mint 
hatarmenti városban való meg
építését, figyelemmel arra is, hogy 
Báján van már téli kikötő, amely 
ugyan nem túlságos nagyméretű.

1036. február 2.

Abban teljesesen igazat kell ad
nunk a t. cikkíró úrnak, hogy 
varosunk iparára és kereskedel
mére nézve csak haszonnal járna 
a teli kikötő létesítése. De mert 
első sorban a nyári kikötő létesí
téséről kell gondoskodnunk s mert 
a közel jövőben aligha számítha
tunk arra, hogy a teli kikötő lé
it  süijön, a varosnak volna köte
lessége, hogy gondoskodjék olyan 
ntego d.-tsról, amely alkalmas vol 
na az ipar és kereskedelem islá- 
pólásara s erre nézve az volna 
az első feladat, hogy csökkentse 
a varosba erkezö idegen fogatok 
kövezett ámjat, valamint a vasú
ton feladott áruk kövezetvámjat. 
Az ország egy eb varosai ugy anis 
csakis az érkező áruk után sze
dik a kövezetvamot, de ettől 
mentesítik a feladott arukat. Ha 
módjában volt a varosnak 
egyeb vámtételeit csökkenteni, am 
csökkentse a városba erkezó fo 
gatok vámtételeit is és meg va
gyunk győződve, hogy ez a vám
csökkentés csak kedvező halast 
fog gyakorolni a helybeli iparra 
es kereskedelemre nézve.

(A hozzászólásra a cikkíró vá
laszol majd. A szerk.)

— Leesett a szekérrő l. Ham- 
berger György lány csoki kisgazda 
szalmát vitt haza s a szekérről 
leesett A jobb alsó lábszáron nyílt 
csonttörést szenvedett. Sérülésé
vel a „László" közkórházba szál
lították.

— Mi tö rté n t a po lgári is 
ko láb an?  A városban különféle 
hírek terjedtek el a polgári isko
lával kapcsolatbn. Robbantásról, 
ekrazitról beszéltek ezek a hírek, 
amiből azonban semmi sem igaz. 
Egy idegen ment be az iskolába, 
akit a rendőség le is igazoltatott, 
de igazolását mindenben rendben 
találta.

— F e la k a s z to t ta  m jg á t .  
Schneidler István 72 éves, duna
szekcsői takós szerdán reggel fel
akasztotta magát. Mire ráakadtak 
már halott volt. Tettének oka 
ismeretlen.

— Baleset. Kdto li István köl- 
kedi lakós a , főhercegi ura
dalom vizslaki gazdaságában fát 
vágott. Favágás közben munkás
társa Berta István véletlenül bal
tájával a bal labara ütött, amely 
eltört. A „László" közkórhizban 
ápolják.

— Verekedés a bezedeki 
szőlőben A múlt héten Bezede- 
ken Schaller Antal pincéjében 
véres végii verekedés történt. 
Schaller Antalt és Schaller Jó
zsefet véres betört fejjel vezették 
el a verekedés színhelyéről, amely
ben rajtuk kívül Schmidt Antal, 
Schmidt János és Kresz Konrád 
vettek részt. A verekedést mind 
két fél másképen adja elő s most 
a rendőrség nyomozza, hogy ki 
volt a verekedés kezdeményezője.

— Egy zsák babot ta lá ltak. 
Virágos—Magyarbóly községek 
közötti országúton egy zsák bab 
találtatott, igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságon átveheti

S P O R T .
S o r s o lá s

A DNyLASz egyesbirája nem
rég ejtette meg a pécsi másod
alosztály ,  Czapek csoportjának 
tavaszi sorsolását, amelynek ered
ményét az alábbiakban adjuk.

Március 29. PEAC II.— DPAC.
Április 5 DPAC— NéSE, PTE 

— ZsSE, KSE— BTC II., PEAC II. 
— Mohács.

Április 12. KSE— ZsSE, NéSE 
— PTE, Mohács— DPAC!

Április 19. DPAC— PTE, ZsSE 
— PEAC II., NcSE— KSE, Mo
hács— BTC II.

Április 28. BTC II — PEAC H, 
ZsSE—NéSE, P T E — Mohács, 
KSE— DPAC.

Május 3. BTC II.— NéSE, PTL* 
— PEAC II., Mohács— KSE.

Május 10 BTC II.— PTE, KSE 
— PEAC II., ZsSE— DPAC, NéSE 
— Mohács.

Május 17. PEAC I I — NéSE, 
ZsSE— BTC II., PTE— KSE.

Május 24. DPAC— BTC II., 
ZsSE— Mohács.

Torna az MTE-ben.
A Mohácsi Torna Egylet ve

zetősége elhatározta, hogy a haj
dan torna a a lakút eg esti leiünk
ben ufra feltámasztja és népsze
rűvé teszi ezen szép sportot, a 
tornát Az uj sport megindulására 
és foglalkoztatására (elhívja a 
vezetőség mindazon mohácsi tor
nasportot űzni vágyó ifjakat, 
hogy szerdán és szombaton este 
7 és 8 óra között a városi torna- 
csarnokban jelentkezni szívesked
jenek, ahol H olló  Sándor tanár 
vezetésével megindulnak az elő
készületi munkák. Reméljük, hogy 
ezen minden izmot megmozgató 
látványosságszámba menő és 
minden ügyességet megkívánó 
sport szépen meghonosodik vá
rosunkban és tornasportunk idő
vel méltán fog sorakozni a többi 
városok tornája mellé.

Pályaedzés.
Az M T E  futballszakosztálya az 

idő előrehaladtával a tornatermi 
edzés mellett megkezdi a rend
szeres pályaedzést szakszerű ve
zetés mellett. A vasárnapi edzés 
mellett kedden és csütörtökön 
tartja a kastélykerti sporttelepen 
edzéseit, ahol szívesen látja a 
futballt űzni kívánó ifjúságot

Fulelóssz-'rkesztd :
B Á N  A N D R Á S .  

Laptnlaldonoi d l  k ia d d  i 
FRIDRICH OSZKÁR.

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

Nem
fogja sohasem megbánni azt, ha összes 
nyomtatvány szükségletét nálam szerzi be

Soha
sem mellőzze nyomtatványrendelésnél tőlem 
is kérni árajánlatot. Versenyképes á ra k i

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

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.
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P i a c i  á r a k i  „."V'.*'..
Buzi — — 16.80 P
Zat — — 15 60 P
Bozs — — 16— P
Árpa — — 16.— P
Tengeri m. 14. -  P 
Bab — — 26— P

Külön bejáratú csinosan

bútorozott uccai szoba
kiadó.

Kossuth Lajos ucca 29. szám. 
Értekezni: Tonheiser malom

G épírást
másolást, kézirat után vállalok.

Ü z le t  ó t  h e ly e s e  é s . o
N

c Értesítem a Nagyérdemű közönséget, hogy 3
N</3 kelmenemű-festő és vegytisztító ü zle tem et

K irá ly  u . S « . s z . a lá r
CÖ a városi bérházba, ( S c h m i d t  p a tika o ’
<3 m ellé ) helyeztem át. Hol elvállalok minden »
k-

‘O e szakmába vágó munkát, selymek, szövetek c
© és minden néven nevezendő női és férfi ruhák o

asztlalfutók, ágytakarók, szőnyegek stb. festé-
*ea sét minden elképzelhető színre és mindezek
c vegytisztitását is. — Kérem továbbra is a
s nagyrabecsült közönség szives pártfogását 09

Kiváló tisztelettel rt-

uf I í  O  I ,  K  r»  ( J  A V  I ,  A . =r
2*»3CZ5 k e l m e f e s t ő ,  t is z tító . N

B á l.
Emmert féle „CSELEPATAK- 
CSÁRDÁBAN" február hó 2-án 
bál lesz. Kezdete délután 3 óra
kor. Híres JANCSI" muzsikál.

Cim : Bán tőzsdében.

A legelőtársulat elnöke köz
hírré teszi, hogy február hó 
8-án délelőtt 8 crától délután 
1 óráig az erdöbirtokosság 
irodájában az 1935. évi 
jövedelem kiosztását folyósítja, 
kéri a tagokat, hogy részesedé
sük átvételéért a jelzett napon 
jelenjenek meg.

Balázs Is tván  
legelőt, elnöke.

lég -

4  vagy 3  szobás lakás és 
1 üzlethelyiség 

í v  I  A  1> Ó
Horthy Miklós oti rész vagy 
Árok ucca 2. számú házrész elkü
lönített udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizetést feltételek 
mellett Bővebbet Schlitzer Emil 
háztulajdonosnál Horthy M. n. 19.

Az Előhegyen 700 O-öl 
szőlő egy tagba és 1000 
□ -ö l szántóföld 2 sz.ba 
pince és berendezéssel együt

e la d ó

1551. szám. 1935. vht.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
Hainess Elemér mohácsi ügyvéd 
által képviselt Mohácsi Ipari és 
Gazd. Hitelszövetkezet végre
hajtató javára mohácsi lakosok 
végrehajtást szenvedők ellen 
700 ptngő töke és jár. erejéig 
a mohácsi kir. járásbíróság 1933. 
évi 5365. számú végzésével el
rendelt kielégítési végrehaj
tás folytán végrehajtást szen
vedőktől 1935 év december 
hó 2-án le-, illetve felül
foglalt 2080 P-re becsült ingósá- 
gokia íz  1908 évi XLI. t. c 20. 
§ a alapján fentmegnevezett, vala
mint zálogjogot szerzett más 
foglaltatok javára is az árverésnek 
végrehajtást szenvedek Mohácson 
eszéki országút melletti tanyán, 
míjd folytatólag Hunyadi u. 12. 
szám a att Iter.dő megtartására 
határidőül 1936 évi Jebrudr hó 
15 napjanak 10 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt kuko
rica, disznók, tehén egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés elle
nében, el fognak adatni. Az 
árverés alá kerülő ingóságok a 
becsérték 2 s-ánál alacsonyabban 
végrehajtást szenvedők bele
egyezése nélkül el nem adhatók.

Olyan ingóság árverésén, 
amtlynek becsertéke 1000 pengőt 
meghalad csak az vehet részt, 
aki 10%  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 h é tkö znap on  a lu líro ttn á l  
be k e ll  je len ten i.

Mchács, 1936. évi január hó 
21. napján.

Pogány Vilmos
kir. bír. végrehajtó.

FIGYELEM!

Órát, arany-ezllst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

I* á  11 c  s  i $ s  i i  á  I
M ohács Ú jv á ro s h á za .

Javítást, vésést gyorsan 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

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

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

Előjegyzéseket a „Hitelforrás11 szetvezet tagjai 
részére is elfogad Rosenthal Lajos röföskereskedő

M ohácson.

6 havi részletre készpénzároii
vásárol a

IT E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város legnagyobb  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás“ szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén. Jelentkezni lehet;

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

■1
I
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Pridnch Oszkár ttö ryvrycm oa ja . tfioháes

Bővebbet Szt. Háromság u 22

Vendéglősök
figyelm ébe!
P a p irs x a lv é ta , m in
den nag yságb an  és 
á rb a n  legolcsóbban  

k a p h a tó :

FR1DRICH OSZKVB
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

R ik k a n c so t

ó v a d é k k a l fe lv e sz

B án tő zsd e
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