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A ja v u lá s  tünetei.
Szajkón ingatlan árcerés j 

volt. Az egyik parcellának | 
az adóbizonylat szerint meg
állapított kikiáltási ára 300 
pengő volt. az első ajánlat 
azonban azonnal 800 pengőt 
kínált a földdarabért A má
sodik ajánlat 1000 pengő 
volt s végül is 1500 per
gőért cserélt gazdát a föld, 
ami négyszögölenként 1 P. 
30 fillérnek felelt meg. Ez 
az összeg pedig majdnem 
eléri a legmaga-abb mohácsi 
földárakat abból az időből, 
amikor, a búza 30 pengő 
korül járt.

Ugyanilyen hirt hallottunk 
Hercegtőttös községből, ahol 
egymásra licitálnak a vásárió 
gazdak minden föiddarabért.

Ha ehhez több, kisebb na
gyobb, ismert jelenséget szá
mítunk hozzá, an.eljek az 
utóbbi időben a lassú javu 
lás jeleit mutatják, majdnem 
azt mondhatnánk, hogy most 
már biztosan meg irdult a gaz
dasági válság gyógyulási fo
lyamata.

Óvatosan azonban mégis 
csak feltételesen állíthatjuk 
ezt, mert ezek n ind csak 
jelenségek, nem általános 
helyzetkép. A beteg jobban 
érzi megat, de ez még nem 
jelenti azt, hogy biztosan 
meg is gyógyul. Kissé léi
déiül!, az ablakon besütött a 
napsugár s ez a beteg köz
érzetére jó hatással volt. Kér
dés, hogy ebben az esetben 
mi volt a napsugár? A ki
sebb termés e, amely talál
kozott a nagyobb kereslettel, 
n eit a kivitel utjai elsimítot
tak és búza feleslegeinket el 
tudtuk helyezni, vagy tény
leg virrad n ár és az ébredő 
jobb világ napja mosolygott 
be szcn.oru es hosszú é j
szakánk után.

Mindenesetre a földárak 
en.elkedese, analában az in
gatlan ertekerősödése az 
igazi ut a válság hínárjából. 
Az ingó és ingatlan tóke ér
tekének közeledése, a nagy

aránytalanság megszüntetése 
re ítélni engedi, hogy ezernyi 
bajunkból egyszer kilábolunk.

Sajnos azonban ezek a je
lenségek valahogyan nálunk 
csak a környéken fordultak 
elő. Mohácson alig vehető 
észre a javulás s ma például 
az a helyzet, hogy a városi 
földek, a városi házak érték
ben messze alul állanak a 
vidéki ingatlanok alatt. Az 
egyik ár tehát nem egészsé
ges. Vagy a vidékiek hajtot
ták fel egészségtelen magas
ságra földáraikat, házaik ér
tékét, vagy pedig valami ok 
visszatartja a mohácsi, a vá
rosi arak kialakulását.

Jelentik azonban ezek a 
jelenségek, hogy vrn már 
pénz. A közgazdaság éltető 
eleme előkerül lassan az élet
be. Ma már a pénzintézetek
ben is, ha nem is a légebbi 
idők bőkezűségével, de hitel
képes egyének mindenesetre 
pénzhez jutnak. Jó jel, hogy 
lassan a régi adósságok tör
lesztése is megindult, ami 
megint csak a tövedben csur
gó pénzt jelenletét n utatja.

Szeretnénk ren élni, hogy 
a löldarak emelkedése állan
dósul és átterjed az összes 
ingatlanokra, bárhol is van
nak. Ezzel aztán rengeteg 
bajt tudnánk kormány be
avatkozás nélkül megszün
tetni, mert természetes, hegy 
mindig egészségesebb, ha a 
közgazdaság örmagán segít 
mintha béklyókkal, tehát min
denkor valakinek hátrányára 
segítünk a bajbajutottakon.

A pengőnek meg kell ta
lálni azt az értekáliapotát, 
amikor a mi kü ön belső ba
jaink elindultak. Ha ezt a 
helyet sikerül elfoglalnia, 
nem lesz szükség védettségre 
gazdaadósságok rendezésére, 
mert a magasabb ingatlan 
értékek mellett a gazda né
hai y darab föld eladásával 
— amelyet akkor megvásá 
rolt — meg tud szabadulni 
guzsbaszoritó terheitől. I z  a

felszabadulás aztán önmagá
tól átterjedne az ipar, a ke
reskedelemre. műnk it, fanjai
mat, életet jelentene és fel 
lehetne épiteni a romokban 
heverő gazdaságunkat.

Menny i tenni, mennyi épi- 
tenivaló van! Fél évtized 
mulasztását kell pótolni. Eél 
évtized rongyait újakkal ki
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Kedden regtel fel 7 érakor a budapesti Fasor szanatóriumban 
meghalt Bararyavármegye és Pécs főispánja —  Temetése 

csütörtökön délelőtt volt a siklósi várban.
Kedden a kora dé utáni órák 

bán terjedt el Mohácson a li r, 
hegy Budapesten a Pasoi szé
na < tit mban, reggel fél 7 órakor 
n tghalt AfzyorszAy Móric gróf 
Baiat yaváimegye és Pécs varos 
főispánja. A bír városszerte neg- 
Oclbtnést és szomorúságot kel
ten. Gyász üli a szivekbe, mert 
a ví m egye főispán székébe 
hatm oszor is beülő főispánt, 
sík ós vara uiát, a legkisebb fa 
lub in  és községbtn is Szeretet 
tel és ragyultcsüléssel vetlek 
körül, t

Hatodik hónapja tarló beteg
sége alatt vám egyeszeite élénk 
ügyeim  kísérte küzdelmet a 
korral és remrégiten is remény
kedve balottuk .obtuása hiteit. 
A Mndenható azonban mást 
akart A n ird ig  szeretettel mo- 
sc ygó, érdtkes es karakteres 
aicu sik lósi vaiurat n agahoz 
hívta étből a küzdeiemteljes 
életből.

G ióf Benyovszky Móric 1872. 
ápiilis 8-án született a pozsony- 
negyei Nagylégen. Középiskolai 
tanúin atyai után a bécsújhelyi 
kalcnai akadémiát végtzie el, 
ahonnan a 8-ik  huszaitzredhez 
oszioitak be szolgalaileteire. Rö
vid ideig katonaskcdoit. mtrt 
bnlekainak ügyei hazaszólilották.

Politikai paiyafutásat 1005 ben 
ke.ote, amikor a siklósi kerü
let erszag gyűlési képviselővé 
választotta s lOCó bán elsőizben 
lett a vám.egye tőispánja 1910- 
ben mondott ie lisztségéről Ma 
stdszer az Eszterha/y kabinet 
alatt, 1917 Len keiült ismét Ba 
ranyavarn egye és Pécs városa 
iőispáni székébe s egészen a 
tonadalmi összeomlás g viselte

cserélni. hajléktalanoknak há
zat adni, munkanélkülieknek 
munkát, éhezőknek kenveret!

. . . Mos’ vesszük észre, 
hogv ez néhány kis kedvező 
tünet, már az álmodozások
hoz vezetett, de amikor egy
szer az a sok szenvedj sze
retne \'3l mii szépet is álmodni, 
annyi baj és rossz után!

másodszor is kitüntető tisztségét. 
Ezután visszavonult és gazdár- 
kodott.

Most harmadszor a Gömbös 
kormány ligyelme fordult feléje 
és 1035 március 20 án installál 
tak újra a főispánt székbe, a 
váimegye egész közönségének 
bizalma és ölömé mellett.

Benyovszky Móric gróf Mo
hácson is több ízben megfordult. 
Végtelen kedves, szeretetreméltó 
személye csakhamar nagy nép
szerűségre tett szert és örömmel 
vettük hírét újabb föispáni kine
vezésének Sajnos, betegeskedése 
hamarosan megakadályozta mun
kásságában. Páratlan köte'esség- 
tudása siettette a kór eihatalma- 
sedásat m trt a legutóbbi válasz
tások alatt különösen, néha kora 
reggeltől késő estig dolgozott a 
vármegyeházán s legtöbbször az 
ebédről is megfeledkezett. Ez a 
túlfeszített munka, a rendetlen 
étkezés szervezetére visszahatás
sal volt és gycmoibaja elhatal
masodott.

A betegség alatt több ízben 
kedvező hírek jöttek, újévi üze
netben, amelyet dr M arg itay  
Lajos polgármesternek és a vá
ros közönségének küldött, maga 
is jobbulásról, gyógyulásról irt, 
de azután ismét rosszabbra fór 
duit állapota, mig most a halál, 
az ölök kegyetlen és kérle'he- 
tetkn legyőzte.

A főispán temetése csütörtök 
délelőtt 11 órára volt tervezve, 
azonban az országosan hatal
massá fajún hóvihar folytán köz 
lekedési zavarok állottak be és 
a koporsó a holttetemmel nem 
érkezett meg Budapestről. Mo
hácsról dr. Margitay Lajos pol-



1936. február 9.
2 MOHÁCSI H lhLA P

gármester, Horváth Miklós járási 
főszolgabíró, dr. Schmidt Miklós, 
v országgyűlést képviselő, ügy
véd. dr Schwartz Béla ügyvéd, 
és Oálszecsv Tivadar r. felügyelő 
mentek el a temetésre

A temetés pénteken délelőtt 
11 órakor volt Az egyházi szer
tartást Virág Ferenc megyés 
püspök, végezte nagy papi se 
gédlette A koporsó körül ott 
állott Baranyavármegve minden 
számo tevő ténsezője, S'klós 
nagyközség és a környék lakos
ságának nagy tömege, hogy 
megadják a? utolsó tiszte elet a 
vármegye szeretett főispánjának.

« • -í » «»«« H  > *

A
Mohácsi Nemzeti Kaszinó 

dr. Margitav Lajos
polgármestert választotta 

meg elnöknek.
Vasárnap délután 4 órakor, a 

tagok szép számú érdeklődése 
mellett tartotta meg évi rendes, 
tisztújító közgyűlését a Mohácsi 
Nemzeti Kaszinó. A közgyűlést 
mohácsi Német Kálmán dr. el
nök és Miskolczi Sándor alelnök 
távolétében, dr. Schwarcz Béla 
igazgató vezette. Az elnöki je
lentést dr Bartók Lajos jegyző 
olvasta fel A jelentés kiemeli, 
hogy az elmúlt évben a kaszinói ( 
élet nagyarányú fellendülést mu , 
tat. A tagok száma emelkedett, 
a látogatottság megnövekedett 
Családi estéket, bridzspartikat 
rendeztek, voltak közös vacsorák 
s mindezek az egyesületi életet ! 
oiy e'evenné tették amilyen már J 
régen nem volt. Az érdem orosz- j 
Ián része dr. Schwarcz Béla i 
igazgatóé, aki fáradhatatlan ügy 
buzgalommal do'gozik tiszt
ségében.

A jelentés ezután az e múlt év 
egyéb eseményeit ismertette, 
maid a tisztujitás következett dr. 
Kaufmann József korelnöksége j 
alatt. A választás eredménye a ) 
következő: Elnök: dr. Margitay I 
Lajos, a elnök: Miskolczi Sán- ! 
dór, igazgató: dr. Schwarcz Béla, 
háznagy: dr. Kontra Miklós, 
ügyész: dr. Pakusz Gyula, jegy- j 
ző: dr. Bartók Lajos, II. jegyző: 
dr. Margitay Iván, könyvtárnok: 
.dr. Szabó Károly, II. könyvtár- 
tnok: dr. Szkladányi László, 
pénztárnok: Csanády Károly, 
.ellenőr: Zeitvogel János. Választ
mány: Dr. Au bér László, Beck 
Alajos dr., Fehérváry István, 
Heiness Elemér, Vitéz Horvátth | 
Jván, dr. Horváth Lajos, Horváth j 
Miklós, dr. Kaufmann József, 
dr. Kőnig Antal, dr. Krausz | 
Győző, Lippóy János, Mihályfi 
István dr., Németh Géza, Német I 
István d r, dr. Német Kálmán, 
Német Károly, Pakusz Károly, 
Roheim Jenő, dr. Rüll János, | 
Schmidt Károly, dr. Schmidt 
Miklós, dr Szlávi Kornél, Vida 
Dezső, Wolf Ödön. Választmányi 
póttagok: Pamlényi János, dr. 
Paschke Ferenc, dr. Vas Jenő, 
Pogány Vilmos, Harász István, 
Gálszécsy Tivadar. Számvizs 
gáíók: Herger Zoltán, Káldor 
József, dr. Német László.

A megválasztott uj tisztikar 
nevében dr. Margitay Lajos el
nök mondott köszönetét a biza
lomért hangsúlyozva, hogy elő 
dei munkásságát oly irányban 
fogja folytatni, hogy a barát 
Ságnak és egymás megbecsülő 
sének szellemét beplántálja az 
egyesületi életbe

— Ebben a teremben — mon 
dotta — szívesen kell látnunk 
mindenkit, aki a dicsőséges ez
redév osztá'yosa, magyarnak 
érzi és tekinti magát Ebben a 
helyiségben el keli oszolni a
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Hatalmas hóvihar pusztított 
végig a városon és környékén
Kidöntötte a villany távvezeték oszlopait és sötétbe borult a 
város. —  A selyemgyár és a villamosságra berendezett 

üzemek megállották.
Kedden este hideg szél kéz 

dett fújni, amely mind erősebb 
lett és éjszaka hóviharrá fajult. 
A hatalmas vihar a hajnali órák 
bán már rombolni kezdett és — 
mint később megállapítást nyert 
— kidöntötte a villany távvezeték 
oszlopait, elszakította a vezetéket

s szerdán hajnalban sö
tétségbe borult a város.

A mohácsi villamosmű azon 
nal megtette a szükséges intéz
kedéseket. 3 óra 10 perckor az 
áram megszűnését jelentették 
Kiss Ferenc üzemi igazgatónak, 
majd az emberek végigiárták a 
várost, hogy nincs-e itt hiba.

Hajnali 5 órakor megérkezett 
autóval a Baranyai Vil'amossági 
r, t.-tól Pataki főmérnök, aki a 
szerelőket magával vitte. Közölte, 
hogy

Babarc és Németbóly kö
zött 12  oszlopot döntött 
ki a vihar és minden 
emberre szükség van.

Szerdán reggel a koránkelők 
sötétben öltözködtek, mert kevés 
házban van petróleu nlá npa, 
vagy gyertya. Nagyobb baj volt 
azonban a villanyerőre berende 
zett üzemeknél. így

a selyemgyár kénytelen 
volt visszaküldeni mun
kásnőit, mert áram nél
kül nem lehetett dolgozni.

Nagy bajban volt a „László" 
közkórház is, amelyríek sem v i
lágítása, sem vize nem volt, mi 
után a vízvezetéket villanymótor 
táplálja. á

A hóvihar egész nap dühön
gött. A hetipiac elmaradt, mert 
veszélyes volt az utcán járni is. 
Egészen kihalt képe volt az u t
cáknak, aki csak tehette, fedél 
alá húzódott.

A városban szerencsére na
gyobb károkat nem okozott a 
hóvi tar A Szepessy park legna
gyobb fáját kidöntötte, több he
lyen elszakította a villanyvezeté
ket, amit azonban állandóan az 
utcákat járó munkások észrevet
ték és kijavítottak.

múlt esetleges külön fájdalmai
nak, meg kell sz nni a bizal 
matlanságnak és meg nem ér
tésnek

— Ebben az egyesületben én 
a békés együttműködésnek, aka 
rok a munkása lenni s felada 
tómnak tekintem a családi o tt
hon melegéből is idehozni vala
mit, hogy az egyesület a tagok 
összességének valóban második 
otthonává váljon.

A beszédet élénk éljenzéssel 
fogadták a résztvevők, majd vé- I

j get ért a közgyűlés.

A vihar azonban a telefonve
zetéket is megrongálta s igv nem 
lehetett Péccsel sem érintkezni. 
Elein'e a városházán sem tudtak 
semmi bizonyosat s csak később 
érkeztek hírek, hogy a

helyreállítási munkálatok 
teljes erővel folynak, 
azonban igen lassan ha
ladnak előre, mert a hó- 
•'áhar gátolja a munkát.

Miután bizonyossá vált este
felé, hogy már nem lesz áram, 
az emberek az üzletekbe mentek 
és a kereskedők igen sok pet
róleumlámpát és gyertyát ad ak el.

Sötét ablakok meredtek min 
denhonnan este. Az üzletek már

1 5 órakor bezártak, a füszerke 
reskedők még kitartottak 7 óráig 
s azután kihalt a város s csak 
most láttuk, hogy a modern 
villanyvilágítás mit jelent nekünk.

Bezártak a vendéglők, a kávé
ház is hamarosan, mert a pislogó 
petróleumlámpák mellett senki
nek nem volt kedve ottmaradni.

Sajnos az éjszaka setn indult 
meg az áramszolgáltatás és Így 
csütörtökön is állott a munka 
sok üzemoen. Ugyanis

csütörtökre virradóra 
újabb 32 oszlopot dön
tött ki a még mindig 
dühöngő vihar Fekete
kapunál.

Szerdán délután nem jöttek 
meg a lapok, sőt az estéli és 
másnap reggeli lapok is elma
radtak. az egész postával együtt, 
mert a vihar országos volt s 
máshol is károkat okozott.

Csütörtökön teljes erővel fo ly
tak a helyreállítási munkálatok 
és a Németbóly és Babarcz kö
zötti vonalat sikerűit is üzembe 
he'yezm. Éjjel 12 óra 50 perckor 
indult meg az áramszolgáltatás 
és kigyultak mindenhol a v il
lanyégők.

A nagyharsányi vonal még 
mindig munka aiatt áll, mert 
itt 32 oszlopot kell helyre
állítani, de emoeri számítás sze
rint most már folytonos lesz az 
áramszolgáltatás, mert a másik 
vonalon nincs sem.rn baj.

A s p o r tb á l...
minden évben talán a leghangu
latosabb. Februárban van és 
ilyenkor már a közönsép belejött 
a mulatozásba Elsején van ami
kor a fizetések „aranyesőjéből" 
még van néhol a tarsolyban egy 
cseppecske

Elég későn kezdődött meg a 
bál, de annál tovább tartott, 
örökifjú mohácsi sportvezérek 
élen az elnök dr. Margitay 
Lajos po'gármesbr. V Szönvt 
Alajos, Faragó Gábor, Fhrenfeld 
Géza nyitották meg „Laci" prí
más muzsikájára. Az ő hangu
latukat átvette és fokozta fiatal
ság reggelig.

Azt mondhatjuk, hogy ujv 
az anyagi, mint az erkölcsi siker 
legteljesebb mértékben mrqvolt. 
A kör ügyesen díszített terme 
már régen telt meg igy bálozók- 
kal. Az idén a Missióbál „kalikó" 
bál volt és igv a sportbálé le
hetett a báli divatbemutató joga. 
Régen láttunk ennyi igazán szép 
ruhakölteményt, mint ezen a 
bálon, fis a tulajdonosok! H ába 
szépségükről mindig híresek 
voltak a mohácsi lányok.

Mindenki jól érezte magát, 
mindenki jól mulatott.

Ki vo't a bálkirálynő? Sokan. 
Mindenkinek más és más. Jó- 
páran megérdemelték volt ezt a 
címet A bálkirálynők egyike egy 
hatalmas virágkosarat is kapott. 
Meg is éljenezte és tapsolta a 
szünóra közönsége.

Az MTE rendező „Pistái" dr. 
Szabiár, Pap és Nagy Istvánok 
híven teljesítették kötelességüket. 
Kedves meglepetésben részesí
tette a hölgyeket az MTE azzal 
az Ízléses és művészi táncrend
del, melyet Kőibe Mihály festő
művész tervezett. Peckné kerté
szete most is kitett magáért.

Végül csak azt: Legyen az 
MTE-nek a gyepen is oly sikere, 
mint a bálteremben, akkor nem 
lesz panasz és a fotballpályára 
is kiírhatják, mint itt, hogy 
„megtelt". R/p/.

A bálon megjelent hölgyek 
névsora. Asszonyok: Ackermann 
Antalné, Bánfai Sándorné, Csalló
közi Miklósné, Csémi Ferencné, 
Dobos Ovörgyné, Dooszay Bé- 
láné, özv. Földváry Adó fné, 
Geringer Konrádné, dr. Gyar- 
mathy Imréné, Hámori Dezsőné, 
Herger Zoltánná, Heil Antalné, 
Herger Aranka, Kispál Jánosné, 
Keszthelyi Mihályné, Léhmann 
Károlyné, Lerch Ferencné, Nyúl 
Istvánná, Vitéz Marossy Gyuláné, 
Márton Lajosné, Ornstein Fe
rencné, dr. r'ap Ferencné, Pálos 
Józsefné, Páncsics Márkné, özv. 
Puppi Ignácné, Pellcz Antalné, 
dr Schmidt M klósné, Seichsler 
Istvánná, Szmerkács Dezsőné, 
Vitéz S ’ őnyt Alaiosné, Tasnádi 
Gyorgyné, özv. Triscnier Jánosné, 
Thűr Józsefné, özv. Tóth Lajosné, 
özv. Vesztergombi Józsefné, 
Vezán Sziiárdné, Vöő Andrásné, 
Weintraudt Bálintné.

Leányok: Ackermann Ilonka, 
Birtalan Jolán, Csallóközt Teri, 
Csémi Gizi, Dani Mtriska, Dár
dai Ilonka, Dettkó Annus, Főid- 
váry Magda, Geringer Manyi, 
Heil Teri, Horváth Kató, Jauer- 
nik Juliska, Kispál Mária, Kovács 
Ilonka, Kovács Bözsi, Keszthelyi 
Annus, Krausz Bözsi, Lercn
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Bözsi és Klári, Makai Mariska, 
Matkovics Teri, Melck Ilonka és 
Piri, Merkner Etelka, Meggyessy 
Mária, Nyúl I onka, Herényi Lin, 
Petz Ilonka, Puppi Magda. Rapp 
Ilonka és Annus, Ránics Annus, 
Rótt Bözsi, Schlitzer Karó, Tasi 
Margit, Schmidt Martus, Szabiár 
Eci, Tóth Maria, Tnscli er Annus, 
Thür Györgyi, Varga Sár, Vöö 
Janka, Vesztergombi Juliska és 
Mária, Weintraud Gerti, Wiezler 
Gizi.

Berzsenyi Dániel.
A közbejött közlekedési zava

rok m att ü la tz  Oszk-r nem ér
kezhetett mea a csütörtöki liceáiis 
előad .sra s ü a á l E .d re  gimná
ziumi tai.ar tartott nagyon ked 
vrs előadást Berzsenyi D viie  r I 
Berzsenyi Dániel halálának 100 
eves evíor duóját eztvben ü i a 
magyar nemzet s nagy költő k 
egesz különös lelkisége különös 
figyelmet érdén.el.

Berzsenyi a romanticizmus meg 
teremtője hazánkban s költésze
tébe vonja a történés', az eleinek 
harcát, de Berzseny: egyszers 
mind tx  atikus költő s az emberi 
elet célját a tu világi életben 
latja s er.i ea legdrámaibb meg 
nyilatkozása a „Kohász* c. kö l
temény ben testesül meg. Berzse
ny i a n agy ar nemesség, az emel
kedett, finom lelkűiéi költője s 
méltán mondhatjuk nemzetünk 
egytk legnagyobb költőjén, k

(Jaái Endre gyönyörű szép 
stílusban tartott kitűnő előad ’.sa 
után V. dr Horváth Kazmer tar
tót. nagyon cidekes és bennünket 
utol; csiakat különösen érdeklő 
előadást Mohács lakossága:.alt 
kialakulására. Ha visszaül. g .-fink 
a mohácsi vész előtti, alatti és 
utar.i időkre, ak. or megérthetjük 
lakosságúi.k szetesettseget s eb
ből eredő sajnálatos széthúzását. 
Közvetlenül a mohácsi csata után 
a törökök áltál foganatosított 
népszámlálásból megállapítható, 
hogy Mohácson a vész előtt csak 
magyarok laktak. A csata után 
spaink telepedtek le Mohácson es 
környékén, de a második mohá
csi csata előtt a török telepesek 
elhagytak a varost s a csata 
után a csata elől a szigetbe 
menekült református magyar
ság visszatért a mohácsi vártól 
delre levő mar helyere.

A kuruc háborúk előtt az oszt
rákok szerb ezredeket teiepiteítek 
ide a víz északi részére. Ezek a 
szerb telepesek.

A pécsi püspökség pedig nagy- 
kiterjedésű földjei megmunkála 
sara a Szerémségből sokacokat 
telepített a varos eszakny ugati 
részére, később pedig a mar Kos
suth Lajos utca helyére katolikus 
nemet telepeseket, püspöki job
bágyokat. Persze e telepesek 
nem szívlelhettek egymást s bi
zonyságul a mai helyzetnek, — 
amikor a varos lakossága köze 
megértés és beke vonul be az 
egyseges alkotó es teremtő munka 
érdekében —  csaknem 200 év
nek kellett elmúlni, hogy az el
lentetek kiegyenlítődjenek.

Az előadás nagy on sok uj ér
dekességről számolt be- Csütör
tökön Ü latz  Oszkár, ha pedig 
nem érkezne meg, Kecskés Lajos 
po.g. isk. h. igazgató tart előadást.

Sz. dr.

A frontharcos teaest.
Ezévben a Frontharcos Szö

vetség mohácsi főcsoportja tea
estjét az Iparosok Olvasókörében 
tartja. Lelkes hölgy gárda, a front 
harcosok hölgybizottsága min 
dent elkövet, hogy kimagasló 
napja legyen a frontharcosok 
napja Mohács városának.

A háziasszonyok teendőit dr. 
zMű/^f/űy Lajosné elnöklete a'att 
hölgyek vállalták.

Külön bizottság dolgozott a 
műsor összeállításán. A legjobb 
műkedvelő gárda vállalta az est 
egyfelvonásos kis darabjának 
előadását : »Az öreg csontok vi 
gasságát.« Szenzáció lesz a ma 
gyár bokréta bemutatója, a régi 
mohácsi táncok; »sütőtányér<, 
>zsandártánc<, >libegős«, >seprü 
tánc«, elevenednek fel, hogy 
megkezdjék hódító Útjukat a 
magyar bokréták között. Rafíay 
Mihályné három gyönyörű há
borús románcot énekel s ezt 
megtoldja Bán Andrásnak, la
punk szerkesztőjének, egy irre
denta dalával. De mellette egy 
magyar toborzót is eljár, majd 
Adler Sándor karnagy ma 
gyár bakanólákat fog előadni.

Ez a programúi. A ptogram 
mon kívül azonban lesz minden, 
ami szemnek és szájnak kelle
mes. Olyan tea, amilyet csak a 
legkiválóbb teafőzőasszonyok 
tudnak adni. Sütemények, ame 
lyeket városunk legjobb recept 
jei után készítenek Mohács höl 
gyei. Italok a szőlőhegy legjobb 
pincéiből és boraiból. Ez pedig 
mind kiajánlásból s igy potom 
áron kaphatja mindenki.

A műsor 6 órakor kezdődik 
pontosan. A teát fél ötkor kéz 
dik felszolgálni.

Milyen lesz az id ő já rá s ?
A meteorologia nagyot fejlődött 

a háború óta, egy-ket napra előre 
mar szinte b iz t. nsaggal mondjak 
a szakférf.ak, milyen idő lesz. 
Hosszabb időre előre jósolni 
azonban még nem tudunk. Pedig 
jó volna tudni, mit hoz a követ
kező négy hét, lesz-e fagy, lesz-e 
jég, av gy pedig egyenesen a ta 
vaszba megyünk már i

Egy bizony os, — akar keményre 
fordul az idd, akar korán tava
szodig a tavaszi munkák torlódni 
fognak. Ezért ki kell használni 
az enyhe időt. E l kell végezni 
minden munkát, amit csak lehet.

Elsősorban a talajmunkak el
végzése fontos es sürgős s ezzel 
kapcsolatban a trágyázás is. K ü 
lönösen a műtrágyák elszórására 
kell idejében gondolni, nehogy 
elkéssünk vele. Ugyanis a szu- 
perfoszfat anna! jobban érvénye
sül, minél korábban szórjuk azt 
el. Munkamenetét takarítunk meg, 
ha a műtrag at valami.yen esc 
dékes talajmunka előtt szórva el, 
munkáljuk be a talajba.

Keszakarva kerüljük a szántás 
szót. mert tavasszal szántaná, — 
ha ősszel szántottunk — felesle
get, sőt karos, mert a tavaszi 
szántás kiszárítja a talajt. Rend 
szerint elegendő, ha tárcsás boro
nával, kultivatorral stb. készítjük 
az ősszel megszámolt talajt.

U i r t l e s e i i  t i
M ohácsi H írla p b an !

HBBQ
Meggyőződés

hiányzik a legtöbb katolikus
ból. Csak belénk neveli, vagy 
megszokott vallási formák töl
tik ki gyakran az egész hit
életünket. Kein tudjuk, hogy 
m iér t hiszünk es nagyon 
sokszor azt sem, hogy m it 
hiszünk.

.1 mohácsi Katolikus Akció 
Kulturális Szakosztálya elha
tározta ezért, hogy a z in te l
lig e n s  k a to lik u s  k ö z ö n 
s é g  r é s z é r e  ismeretterjesztő, 
komoly nívójú u, n. katolikus 
liceáiis előadásokat fog tar
tani a Legényegyletben.

.-le első előadás fe b r u á r  
h ó  14 én, p é n te k e n  e s te  
8 ó r a k o r  lesz a Legényegy
let nagytermében. B e lé p ő d íj  
n in cs . E g é s z e n  p o n to s  
m e g je le n é s t  k é r ü n k .

.4 Katolikus Akció elvárja, 
hogy minden intelligens mo
hácsi katolikus olt legyen e 
vitaesteken, kén továbbá, hogy 
minden katolikusnak legyen 
ez „saját ügye" és igy csi
náljon propagandát az elő
adásoknak. E  széni cél kell, 
hogy mindenkit munkába szó
láson és senki se sajnálja az 
időt és az áldozatot,

Dr. Patton János.

— Kinevezés. Pálos József 
OTI szamtannesost, aki annak
idején a mohácsi pénztar veze
tője is volt, most Pécsről Sze
gedre helyezték át s kinevezték 
az ottani OTI pénztár számvevő
sége vezetőjének. Földink szépén 
ívelő pályája ezen ujabó állomá
sát örömn e közöljük s bizony ára 
örömmel oivassak mohácsi tisz 
te ói és barntai is

— Halálozás. Súlyos csapás 
érte báró Mirbach Antal dr. som
berek! földbirtokos, volt ország- 
gyűlési képviselőt. Édesanyja, 
özv. báró Mirbach Ferer.cné sz. 
Plasch Maria, eletének 82-ik evé
ben, kedden este elhunyt. Halá
lát báró Mirbach Frida, báró 
Mirbach Marta, báró dr. Mirbach 
Antal és báró Mirbach Júlia és 
kiierjedtkörü rokonság gyászolják. 
Temetése csütörtökön délelőtt 10 
órakor volt, a róm. kát. temető
ben levő családi kápolnából, ahon
nan a gyászolók nagy serege kí
sérte utolsó útjára.

—  C red isták I Olvassák el a 
mai szám „Meggyőződés" c. c ik
két és eszerint cselekedjenek! 
Legyen minden credista apostola 
ez ügynek, hozzon a Legény- 
egyletbe saját magán kívül minei 
több intelligens katolikus hallga 
tót ezen előadásokra. A február 
havi credogyülést is ezen vitaestek 
lesznek hivatva pótolni. Az első 
efőadas február 14-én este 8 
órakor kezdődik, belépődíj nincs.

Elnökség

— E züstlakodalom  Folyó hó 
4 é--, l edd:n ültek meg hazassa- 
puk 25 eves évfor.luojat Thür 
J sut > Du lagözh tjózási Tarsa 
sag varjsszeite szeretett es nagy- 
r.«b csült főnöke es neje a csalad 
es ho z.(tartozók k ireben. A jubi- 
la s házaspárt a szt. Ferencren- 
diek templomában P. Unyi Bér- 
nardin aidoita meg. A ked
ves évforduló alkalmából a DÓT 
tisztviselői, valamint jóbaratai es 
tisztelői szép számmal keresték 
le, szerencsekivánataikkal, amely- 
h z ezu.on mi is csatlakozu ík.

— A m ohácsi szeretetház 
jó tevői. A szeretetház szegény
gondozottjainak konyhájára újab
ban, özv Németh Lipótné úrnő 
4 nyulat, dr. Szlávv Kornél kir. 
közjegyző 2 nyulat, dr. Paschke 
Ferenc városi ügyész disznóto
ros kóstolót és Horváth József 
állomásfönök több ízben barom
fiakat küldtek. A mohácsi szi
geti püspöki bérgazdaság jószág 
igazgatósága pedig évi 120 P. 
készpénzsegélyt ajánlott fel. A 
nemesszivű adakozóknak ezúton 
mund hálás köszönetét a sze
génygondozó hivatal nevében : 
dr. Margitay Lajos polgármester, 
elnök.

— Uj d ijnok a járásbírósá
gon. A pécsi kir. törvényszék 
elnöke Szász id tt ideiglenes dij- 
noknak osztotta be a mohácsi 
kir. járásbírósághoz.

— Halálozás Csütörtökre v ir
radó éjszaka, életének 76 ik évé
ben elhunyt XVitt József ma
gánzó volt vaskereskedő. Pár 
nappal előbb hirtelen műtétet 
kellett végezni rajta s ezért be- 
vilték a „László" kózkórházba. 
A műtét sikerült, azonban epe- 
öm est kapott s ez okozta a ha
lálát. IVi t József ugyan már 
régebben visszavonult az üzlet 
tői, de még mindig figyelemmel 
kisérte Mohács egyik legrégibb, 
most már több, mint száz éves 
üzletének ügyeit. A céget atyja 
alapította, amit ő régi tisztes ke
reskedő szellemben vezetett, 
majd atadta jelenlegi utódjának 
Schleich Ferencnek. Visszavonult 
életet élt sem a közéletben, sem 
a politikában sohasem volt lát
ható. A Mohácsi Takarékpénztár 
r. t. alelnöke volt. Temetése pén
teken délután volt nagy részvét 
mellett a Rókus kápolnából. A 
csaádon kívül a Mohácsi Taka
rékpénztár r. t. is gyászjelentést 
adott ki.

bizony /ános gyapjufonó, éle
tének 76-ik evében, kedden dél
előtt meghalt. Temetése csütör
tökön délelőtt volt, nagy részvét 
melleit. Halálát özvegye, fia B i
zony Ede ezredes es leánya B i
zony Anna, férj. Puppi Dezsöne 
gyászolják.

Abonyi M ór kereskedő, eleté
nek 78-tk eveben, f. ha 6 an 
elhunyt. Halalat özvegye sz. 
üoldstein Regina, leanya Abonyi 
Gizella, férj barta  Edene es 
széleskörű rokonság gyászolják. 
Temetese vasarnap d. e. fel 11 
órakor lesz a gyászhazbói.

— Vármegyei kisgyüles. Bá
rány avármegy e törvényhatósági 
kisgy ülesi kedden délelőtt ülést 
tartott, amelyen Mohácsról dr. 
Schmidt Miklós vett reszt. A kis
gyüles 70 kisebb ügyet intézett el,

_____________________ "  3 1
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— A Kaszinó a g im náziu
m ért. A Mohácsi Nemzeti Ka
szinó dr. Bartók Lajos irditvá- 
ryara ell aterozta, hogy könyv
tárának ifjúsági könyveit a gim
náziumnak, a többit f td 'g  a városi 
könyvtárnak ajándékozza A leg
nagyobb elismeréssel adózunk a 
közgyűlésnek az ajándékozásért, 
amellyel megalapozta a gimnázium 
könyvtarát és f.gyeimébe alánl 
juk mindazoknak, akiknek oda
haza könyveik vannak. A Mo
hácsi Hírlapban jelent meg an
nakidején a felhívás, amely köny
veket kér a gimnáziumnak. Köny
veket, hogy uj iskolánk ifjúsága 
olvashasson, tudását gyarapítsa. 
Bizonyosak vagyunk benne, hogy 
a szép gesztust mások is követik 
es hamarosan szép könyvtara 
lesz a gimnáziumnak.

— Frontharcosok előadása A 
mohácsi frontharéosokná! vasár
nap este Adler Sándor beszélt a 
gorlicei áttörésről, amelyet sze 
mélyesen élt át. Vázolta felolva
sásában a 30. honv. gyalogezred 
kebelében töltött időt, 1916 janua^ 
jától, egészen a Búgig tö rtin t 
előnyomulásig, amikor ntegsebe 
sült. Utána Hemrich Ottó tar
tott előadást az összeomlás
ról az olasz fronton. Elmon
dotta, hogy október 29 én ho
gyan kapott megbízatást ütegei 
ágyúinak felrobbantáséra, majd 
pedig fogságbaesésenek körülmé
nyeit és borzalmas szenvedései 
két vázolta a veronai várban. 
Végül 1919 szeptemberében ha
zatérését. Utána dr. V. Horváth 
Kázmér ismertette a legújabb pa
rancsokat. A legköz lebbi előadás 
február 16-án lesz, amikor Kré 
mer Lőrinc az 1918. évi orosz 
offenz várói és Raffay Mihály a 
legutolsó verduni harcokról be
szél, amelyet személyesen élt át.

— A kastély fö ldszintjére 
k e rü l a rendőrség. A gimná 
niumnak a kastélyban való elhe 
lyezésével — mint tr.ár több Ízben 
megirluk — a M. Kir. Rendőrség
nek is u j hivatali helyiségeket 
kellett szerezni. A város úgy ol
dotta meg ezt a kérdést, hogy a 
jelenlegi helyiségek alatti föld
szinten helyezi el a rendőrséget 
ahol most dr. Paschke Ferer.c 
ügyvéd, városi ügyész lakása es 
irodája van. Dr. Paschke való
színűleg a jelenlegi gimnázium 
helyiségeiben kap lakast.

— Ifjú s á g i nap. A Mohácsi 
Református Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület (K1E) januar 26 an if
júsági napot tartott. Erre az al
kalomra meghívták a központból 
Pógyor István nemzeti titkárt, 
vendégül látták a pécsi és ma- 
gyarbólyi K1E néhány tagját. 
Délelőtt istentiszteleten veitek 
részt az ifjak. Utána Pógyor Ist
ván a KIÉ átalakító hatásáról 
beszélt. Délután rendes évi köz
gyűlés volt. Örömmel számolták 
be az ifjak, hogy múlt évben 
megalakult ingyenes könyvtáruk, 
mely ma cca 300 kötetes. A szini- 
elóadások rendezése helyett, in 
kább szerete,vendégségek tartását 
óhajtják a jövőben. Este szeretet- 
vendégséget rendeztek, melyen a 
pécsi K1E sek számoltak be egye
sületi életükről. Hálásan köszön- j 
lék meg, hogy a mohácsi KIÉ 
munkájától lelkesedést kaptak. ! 
Az egyik beszámoló szerint: ók 
hozni akartak a vendéglátók sza
mara, az ifjúsági napon állandóan :

tapasztalniok kellett, hogy inkább 
kaptak. A mohácsi K1E - redmé 
nyes működését nagyrészben 
pártoló tagjainak köszönheti és 
legfokep annak, hogy a biblia s 
altala a keresztyéni leikület ott
honra talált egyesületükben

— Előzetes értesítés A Mo
hácsi Földművesek Olvasóköre 
műsoros tancestélyét, mint az 
előző években, úgy ez évben is 
február 16 én esle 8 órai kezdet
tel rendezi meg az Iparosok Ol
vasóköre összes helyiségeiben. 
Az ági is rendezőgárda mar most 
a legnagyobb tevékenységet fejti 
ki, hogy a műsoros est a hagyó 
manyokhoz híven, fényesen sike
rüljön. Színre kerül Alföldi Géza 
3 felvonáscs, zenes, táncos vig- 
játéka, a Csíkos Huszarok

—  G yerm ekjátszóterek A 
Szepessy park északi részen uj 
gyermekjátszótér létesül, illetve 
az eddig a park közepén volt 
játszóteret ide helyezték át. 
Úgy ar a';, kor a belvárosi gyemre 
kék részére is készül játszótér. 
A Deák tér megmaradt részéből 
egy darabot játszótérnek rendez
nek be, a megmaradt rész pedig 
továbbra is a muiatványosok, 
cirkuszok helyéül lesz kijelölve 
A modern váró i berendezések 
egyik legszebb gondoskodása a 
gyermekjátszóterek beállítása s a 
varos ezen lőrék, ését bizonyara 
szívesen vesz k a szülök úgy a 
kü-, mint a belvárosban.

— Autókaram bol Nametbó 
lyo n . Múlt héten herceg Monté- 
nuovo Nándor r.émetbólyi nagy- 
birtokos autója beleszaladt Dem- 
hardt János néinetbólyi gazda 
szekerébe, aki az eddigi megálla
pítások szerint szabalytalanul 
hajtott. Az összeütközés folytán 
a kocsi túdja az autóba fúródott, 
szerencsére azonban a bennülő 
hercegi családnak semmi baja 
sem tör ént. A szekér issúyosan 
megrongálódott, az egyik ló pe
dig annyira megsebesült, hogy 
ott a helyszínen le kellett lóni. 
Herceg Monlenuovo gavallériájára 
vall, hogy azonnal intézkedett, 
hogy a gazda elpusztult lova he 
lyett másikat adjon az uradalom. 
Az eljárás megindult, hogy kit 
terhel a felelősség az összeütkö
zésért.

— H irte le n  há lá l. Morsch- 
hauser József 28 éves Rákóczi 
utca 3. sz. alatti borbély a múlt 
heten ittas állapotban a Pécsi 
vendéglő istállójába feküdi le s 
ott elaludt. Amikor reggel a ház
tulajdonos megtalálta halott volt. 
A kiszállott bizottság megállapi 
tolta, hogy alkoholmérgezés kö
vetkeztében beállott szivbénulás 
volt a halál oka.

— Sváb bá l N ém etbó lyon?  
Mint németbólyi tudósítónk Írja, 
állítólag február 16-án sváb bál 
lesz Németbólyon, amelyen a ha
tóságok is képviseltetik magukat. 
Tudósitónk megjegyzi, hogy ezt 
a bált eddig nem sikerült meg
tartani, a magyar érzelmű sváb- 
ság magatartása miatt, akiknek 
eddig is voltak báljaik, mulatsá
gaik, amelyen nemet és magyar 
műserszámok voltak, láncoltak a 
németbólyiak eddig is sváb zene
karra, sváb dailamokra, de nem 
adtak olyan jelleget, amely eset
leg más színezetet mutatna a do 
lógnak. Mi hisszük, hogy ezúttal 
is sikerül majd ezeknek az ele
meknek felülkerekedni s éppen

lapunkban nemrégen ismertetett 
u j mozgalom magyar jelleget ad 
a magyar sv bök mu ats igának.

— Kegyetlen anya Veszter- 
gombi András mohácsi lakos kü- 
lönváltan élő felesége sz. Lach- 
mann Berta — aki egyébként 
orosz nő — 9 hónapos csecse 
möjét egyik ismerőséhez vitte, 
itt teljesen levetkőztette, füléből 
kitépte a függőket és azzal hagyta 
ott, hogy most már tartsa el az 
ura, mert ő neki keresete nincs. 
A csöppségnek a fülbevaló kisza- 
kitása foly tán kisebesedett a füle. 
A gyermeket az apja átvette és 
eltartja, az ügy pedig a rendőr
ségre került.

— E lv itte  a le fo g la lt  au tó  
a lka trésze it. Czentner Károly 
lippói, Arnold  József magyarbó- 
ly i es Kovács Géza ntohtesi la
kosok közös tu'ajdonat képező 
teherautó bírói zár alatt állott a 
mohácsi Schwarcz fele kocs na 
kocsiszínijében. Az autóra már 
az arveres is ki veit tűzve, ami
kor egy reggel megállapítottak, 
hogy valaki az accumulatort és 
a dinamót leszerelte és elvitte. A 
kár mintegy 400 P értékű volt. 
A rendőrség nyo nozasa megálla
pította, hogy az alkatrészekéi 
Kovács Géza társtulajdonos vitte 
el, aki be is ismerte tettét, de 
azzal védekezett, hogy ő ellene 
nem volt per, sem végrehajtás s 
jogos részét akarta igy megmen
teni az árverés elől. Miután azon 
bán ez lopás, az eljárás megin
dult ellene. Az autót azóta elár
verezték.

— A Mohácsi Földművesek 
O lvasóköre folyó évi január hó 
19 én tartotta rendes évi és egy
ben liszlujitó közgyűlését. Az 
egyhangú választásnak az ered
ménye a következő: elnök Fe 
hérváry István, alclnök Molnár 
Pál. I. jegyző Szász Árpád, II 
jegyző Húsz András, háznagy 
Harczi István, pénztárnok I. Har- 
czi János, pénztár ellenőr Odri 
András, ügyész dr. Kontra M k 
lós. Számvizsgalóbizottsági tagok : 
Küllósi Sándor, T. Szabó Ferenc 
és Dénes János. Választmányi 
tagok : Vajda József, Műd ic Jó 
zsef, N.igy József, Heil József, 
Óiban János, Marosvölgyi János, 
D Kiss János, D ikány János, 
Samu János, Balazs János, Lő 
rir.c János, K Harczi János, T. 
Szabó Ferenc, Bükkös Ferenc, 
id. D. Szabó Ferer.c, Kántor Fe
renc, Gyenes Sándor, Vici Sán
dor, V. Tóth Sándor, Papp Ist
ván, Szabó István, Borbély Sándor, 
Boda Márton és Kiss Pál. A vá
lasztás után egy küldöttség ke
reste fel Fehérváry István mű
szaki tanácsnok, most már elnö
köt és a kölcsönös üdvözlések 
u án megkérte, hogy most már 
fogadja el ezt a tisztséget. Az 
elnök, tekintettel arra, hogy a 
választás egyhangú volt, a tiszt
séget elfogadta és pár ke e- 
Sitién szóval a megtiszteltetést 
megköszönte.

— Rejtélyes haláleset Lány- 
csókon. Schleining Konrádné 
szül. Scheffer Mária 26 éves 
lánycsóki fiatalasszony rejtélyes 
körülmények között meghalt. 
Schleiningné előző este még 
táncmulatságon vett részt, ahol 
jókedvűen láncolt s reggel hol 
tan találták A csendőrség meg 
indította a vizsgálatot a halál 
okának megállapítására.

Vendéglősök
íigyelmébe!
P a p írs z a lv é ta , m in
den nagyságban  és 
á rb a n  legolcsóbban  

k a p h a tó :
FRIDRICH OSZKÁR

könyvkereskedésében 
Mohács. Telefon 67

— Tavaszi d ivatlap újdon
ságok megérkeztek. Kaphatók: 
Fridrich Oszkár könyv- és pa- 
pirkereskedésében Mohács.

— A Mohács Szigeti Népkor 
vasárnap délután tartotta évi ren
des tisztújító közgyűlését, melyen 
az alábbi tisztikart választották 
mag : elr.ök Keszthelyi János, al- 
elnök É ő  András, ügyész dr. 
Paschke Ferenc, I jegyzó Ősz- 
vald Ferenc, II. jegyző Varga Pál, 
pénzt iros Varga Imre, könyvtá
ros ifj. Takács Ferenc, ellenőr 
Martonovits Lajos. Választmányi 
tagok; Keszthelyi József, Likár 
József, Vén Ferenc, D.kleva Géza, 
Fehérvári János, id. Tadity János, 
Gyurosovity János, Maturácz 
György, Forceg Pál, Bínovszky 
János, id. Takács Ferenc, Tadity 
Simon. Számvizsgáló bizottság: 
if jú  Nagy István, iíju  Tadity Já
nos, id. Takács András. Pótta
gok: Nagy Imre, Balog Lajos, 
Mojzes István.

— A nyakönyvi bejegyzések 
szerin t 1936. évi január hó 
31-től 1936 évi február hó 7-ig. 
Születések; Kovács Ilona gyer
meke : Erzsébet, Bogdán Julianna 
gyermeke: Antal, Beregi István 
es Kunovszki Katalin gyermeke: 
Mária, Einwtller György és Szőke 
Anna gyermeke: Erzsébet, Jasper 
Károly és Berek Margit Terézia 
gyermeke: Terézia, Boda András 
és Schaller Anna gyermeke: 
György. Házasságkötések: Czé- 
dula Ferenc és Harczi Erzsébet, 
Simics Antal és Budzsáklia Mária, 
Jegyugya István és Kovács Te
rézia, Dohoczki József és Keidl 
Erzsébet, Halálozások: Bolcskei 
István 84 éves, Bizony János 76 
éves, Herbert Jánosné 32 éves, 
W itt József 75 éves, Abonyi Mór 
77 éves.

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

g a z d a s á g i  i s l e o l a  m e t e o -  
r o l ó g i a i  á l l o m á s a  j e l e n t i
1936. jan. 31-től 1936. febr. 7 ig 

Mohácson
ahőmérsékleti maximum -f- 128C° 
a hőmérsékleti m inim um — 1-2C0

csapadék 41 1 mm. volt.
IG A Z G A T Ó S Á G
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Szénsavas íakarmany- 
és fragyamész özemet 

létesített a Nagyharsányi 
Ipartelepek r. t,

A Nagyharsányi Ipartelepek 
r t mészkőbánva üzemét egy 
modern kőőrlő berendezéssel 
egészítette ki és megkezdte a 
mezőgazdasággal és állatenyész 
léssel foglalkozók részére ma 
már nélkülözhetetlen szénsavas 
takarmánymész és szénsavas 
trágya mész gyártását és forga 
lomba hozatalát.

Felbecsülhetetlen előnyt bizto
sított a vállalat a gazdaközön
ség részére ezen újabb üzemé
nek létesítésével, mert a hivata
los megállapítás szerint is első
rendű minőségű szénsavas 
mésztartalmú kövéből előállított 
termékeit a telep kedvező föld
rajzi fekvésénél fogva igen ju
tányos áron kepes beszerezni. A 
vállalat nagy súlyt helyez arra, 
hogy a takarmánymeszet a leg
jobb minőségben hozza fo r
galomba.

Nem kevésbbé fontos a szén
savas mészkőpor alkalmazása a 
talaj avitásnál Termőtalajaink 
nagy része ugyanis semmi, vagy 
oly csekély mennyiségű meszet 
tartalmaz, hogv abban gazdasá
gosan nem termeszthetők kultúr 
növényeink közül például éppen 
azok, melyek az állattenyésztés 
szempontjából a legértékesebbek, 
mint lucerna, répa stb. A nagy
fokú mészhiányt a többi növé
nyeink is nagyon megsinylik, 
mert a mésznek igen sok és 
fonto. szerepe van termőtala
jainkban A mész nemcsak mint 
nélkülözhetetlen növényi táp 
anyag jön tekintetbe, hanem ta 
tájunknak úgyszólván a mész 
ad életet, elősegíti a hasznos ta- 
tájbaktériumok működését, a szer
ves anyag elkorhadásával kép
ződő televény segítségével fel
tárja és a növények számára 
felvehetővé teszi a nyers táp
anyagokat, azokat mintegy el- 
rakiáiozza, vagyis megóvja a 
mélyebb és gyökerek számára el 
érhetetlen mélységekbe való ki
mosástól, a kemény és nehezen 
megművelhető agyagialajokat la
zábbá és légátjárhatóbbá, vízá
teresztőbbá teszi, szóval a talaj 
fizikai tula;donságait is javítja, 
ami nemcsak a növényzet szá
mára fontos, hanem a gazda, 
illetve állatai számára a tnegmü- 
velhetőség lényeges megkönyt- 
iése miatt is. De nem hisszük, 
hogy bővebben méltatni kell 
gazdáink előtt a talaj) meszezésé- 
nek fontosságát, hisz az közis 
mert, nem mulaszthatjuk el 
azonban felhívni a gazdakőzön- 
ség figyelmét arra, hogy a pécsi 
m. kir. mezőgazdasági vegykisér- 
leti állomás a talajok mészigé- 
nyeinek megállapítását eseten
ként 2 pengőért elvégzi. Ily mó
don a gazda kedvezményes áron 
egy pártatlan állami laboratórium 
elemzési bizonylatához jut, azon
kívül a talaját illetőleg szakszerű 
Útmutatást is nyer.

Mindezekből kétségtelenül 
megáliapi ha'ó, hogy a Nagyhar
sányi Ipartelepek Rt. által lénye
ges költséggel létesített kőőrlő 
berendezés igen fontos szerepet

van hivatva betölteni az állatte
nyésztés fejlesztését és a terme
lés fokozását illetőleg.

— Misszióbál Mülflzetesel.
A Szociális Misszió Társulat ez
úton is köszönetét ntor.d mind
azoknak, akik a táncestélyen 
íe'Llfizettek s ezáltal anyagi sike
rét ragymértéaben biztosították. 
Fe lü lfire ttek: herceg Mon'enuovo 
N n dór 30 P-t, Fitcher B ila, dr, 
Margitay Lajos, dr. ni. Nemet 
Ká tnar, Schmidt Lajos, Tihanyi 
János, Zambach E-dre 10— 10 
P ', B' gitár Antal. Lerch Ferenc 
0 — 6 P i, B-u r K mly. dr. Göl 
Laios, Fridrich Oszkár v Hor- 
v ttth  Iván, dr. Hurva h Lajos, 
Huber Ferenc, Janó Imre, dr. 
Kadar J nos, Megyerv Mihály, 
N inét Karoly, Péter Ignác, Pé- 
wald testverek, Pteningsberger 
Fel x, Sarló Antal, Stranczinger 
Sándor. dr. Schmidt Miklós, 
Schmidt Károly, Schneider Dezső 
es Karoly Szí Ferencrendi zárda, 
v Szilagyi Imre, Szohl Jakab, 
Vertes József 5 —5 P-t, Cserháti 
Sándor Pallér János, Schweissguth 
Pat 4 — 4 P-t, dr. Gyarmaty Imre, 
Pamlenyi János, v. Szőnyi Alajos, 
N N., Varga Ferenc, 3.50— 3.50 
P i, dr. C-úcs László, Csauscher 
Jí.kab dr., dr. Eri Pál, Görgey 
Mihály, Horvatn Miklós, dr. 
Kemenes László, Langer Antal, 
Lippóy János, Nemeth Jenő, 
Nemet Géza, Mayer Vilmos, dr. 
Patton János, Pakusz Karoly, 
Somogyi Kornél, Simon Vendel, 
Schmidt Gusztáv, Schuller József, 
Thür József, Vida Peter, .Witt 
József, Z-t.vogel Ferenc, ifj. 
Z i  vó. el Ferenc 3— 3 pengőt, 
V ig h  József 2 50 P-t, Banfay 
József, Bán András, Bokor Imre, 
D-ibszay Béla, Gerdei Ignác, 
G.amsz Béla, dr. Diósy József, 
Gehncsér János, Guszler Ferenc, 
Hcrger Zoltán, Henirich Karoly, 
Hajdinák János, Jahoda Ede, 
Jahoda József, Kiss Béla, K ő iig  
Antal dr., Kretner Vaieria, Legradi 
János, Merkner Lanibert, Menczin- 
ger József, Miszlang János, Melt- 
zer Emil, Miholek József, N. N., 
Nagy Sándor, dr. Pap Ferenc, 
Pálos József, Pancsics Mark, 
Pavay Rezső, Porganyi László, 
P.trovics K uo ly , Pap József, 
dr. Rüli Ja os, Rubint József, 
Steidl Antal, Schlitzer Emil, 
Szkladanyi Ferenc, dr. Szlavy 
Kornél, dr. Szivér Lajos, Tasnadi 
Ferenc, Úrkövi József, Vucskics 
Imre 2— 2 P-t, Bálint Gyula, 
Bárdos Antal, Láng János, Kaisz 
István dr., dr. Molnár Ferenc, dr. 
Reder Dezső, Sch' eider Lajos, 
Veries János, Zala György 1.50—
1 50 P-t, Bárdos Dezső, Inkei 
Andor, Inkei Miklós, V. dr. 
Horváth Kazmér, özv. Koszter 
Antalné, Németh József, Marton 
Béla dr., Simon Gyuia, Tóth 
Lajosne 1— 1 P t, N. N , 50 f-t.

— Az utcai fák védelme. 
A polgármester a városi kertész 
jelentéséből megállapította, hogy 
egy két háztulajdonos a városi 
közterületen (utcán, téren) a háza 
előtt álló fákat lecsonkolta, sőt 
ki is vágta. A polgármester f i 
gyelmezteti a lakosságot, hogy 
az utcákon, tereken levő ültet
vények, bokrok, fák a város k i
zárólagos tulajdonát képezik, 
azokat tehát megcsonkítani vagy 
kivágni senkinek sem szabad A 
város ilyen munkálatokra enge

délyt egyetlen egy háztulajdo
nosnak sem ad, hanem — 
amennyiben a fák megnyitásának, 
csonkolásának vagy kivágásának 
szüsége merül fel — azt saját 
munkásaival intézteti el. Az ellen 
aki ezt a tilalmat megszegi, a 
polgármester idegen ingó va- 
gyonrongálás címén megteszi a 
feljelentést.

A mohácsi busójárást 
február hó 23-án és
25-én tartják meg.

A résztvevők az idegenforgalmi 
hivatalnál jelentkezzenek.
Ez évben a mohácsi busójárás 

február hó 23-án és 25-én lesz 
megtartva.

A busuk éppen úgy, mint az 
elmúlt evben a maszkákkal együtt 
a Püspökkastély udvarán gyüle
keznek s onnan délután f  i 3 
érakor indulnak el. A felvonulás 
uvona la : Kossuth Lajos uca, 
Horthy Miklós ut, Király ut s 
azután a Széchenyi tér.

Mindazok, a kik a menetben 
részt óhajtanak venni, vitéz H or
váth Kázmérdr. nál jelentkezzenek

Az idegenforgalmi hivatal a 
dijakat csak azoknak osztja ki, 
akik m indjét felyonuláson részt- 
vesznek.

D jak a következők:
Busójárás: 1 drb. I. dij á 10 

pengő, 3 drb. 11. dij a 5 pengő, 
5 drb 1.1 díj a 3 pengő, 10 drb. 
IV. dij á 2 pengő.

Ezenkívül az összes faálarco
sok 1 pengőt kapnak.

Maszkáknak: 1 díj a legtöké
letesebb maszkacsoportnak 10 
pengő, 1 dij a legérdekesebb fel
vonulnak 5 pengő, 1 drb. 1 dij a 
maszkoknak 10 pengő, 2 drb. II. 
dij a maszkoknak 5 pengő, 3 
drb. 111. dij a maszkoknak 3 P.

Akik nagyobb csoportokat állí
tanak össze, külön jutalmat is 
kapnak. A csoportvezetők azon
ban kötelesek jelentkezni az ide
genforgalmi hivatalnál.

— Verekedés szurká lással a 
lakoda lm on. Hétfőn este Simics 
Antal, Rózsa u. 36 szám alatti 
lakos lakodalmat tartotta. Lipo
katics István, Lipokatics Marton 
és (Jyerlyánosi József, sokac 
szokás szerint, bar nem voltak 
hivatalosak, a la odalmas házhoz 
mentek és ott az udvarról nézték 
a mulatókat. Később azonban 
behatoltak a szobába a táncolók 
közé, de innen Bárácz Mátyás 
gátőr kituszkolta őket, sőt bezárta 
az ajtót és a kaput is. Lipokatics 
erre mérgében felmászott a kerí
tésre s onnan nyitott késsél fe
nyegette meg Baraczot, mire a 
szobából többen kitódultak így 
Simics Antal is és elzavarták a 
kémesről a kiabálót. Rövid idő 
múlva azonban ismét az udvarba 
hatoltak Lipokaticsék. Erre többen 
kijöttek es kituszkoiva az u.cara 
a garázdalkod ókat, verekedés és 
dulakodás kezdődött amelynek 
során hármán négyén összaka- 
paszkodva vereked.ek es az árokba 
kerültek. Tompics Józset és Má
tyás nevű fia is resztvettek a 
dulakodásban s Tompics József 
kést rántott elő s az al három
szor Lipokatics Istvánt hátulról a 
tomporán megszurta. A dulako
dás közben többen megsérültek s

a nyomozás most fol vi '< annak 
kiderítésére, hogv ki, kit v 'r t  meg. 
Lipokatics síbe 8 naocn belül 
gyógyuló és Tompics éllé n sú
lyos testi sértésért indul me, á az 
eljárás

— Baleset. Lausch Sándt >r» 
Ka^lics Mihály, bognármester ta ’ 
nonca munka közben a fejszével 
a balkarjaba vágott. Sérülésével 
a „László" közkórházba szállították

spokr.
Hitetlenkedés helyett 

támogatást I
Az ötvenéves múltra visszate

kintő sportegyesületünk sport 
dolgában az utóbbi időben nagyon 
gyengén all. Ennek feljavítását 
es naggyátételét határ jzta el, 
munkát és időt nem kímélve né
hány lelkes, önzetlen, agilis sport
ember. A megvalósításig azonban 
a nehéz munkán kívül számos 
akadályt, nemtörődömséget kell 
leküzdeni, hogy önzetlenségük si
kerre vezessen. Hatalmas fába 
vágta fejszéjét a munkát megin
dító kis csoport. A kezdeti szer
vezési munka megindut és a le
hetőséghez képest lassan halad a 
kijelölt utakon, a fejlődéssel ke
csegtető irányba. Azonban, hogy 
ez a munka idővel teljesen ered
ményes legyen és minden aka
dályt a lehetőséghez képest le
küzdjön, nem elégséges a kezdők 
munkája, küzködese, hanem szük
séges a többi sportembernek, a 
varos sportolóinak, sőt az egész 
városnak segítése, támogatása.

Az utóbbi évek sporieieJménv- 
telenségei nem okoznatnak telje
sen hitetlenseget, mert igenis 
megvan a lehetőség Mohács sport
jának megvalósítására, csak ezt 
megfelelően vegre kell hajtani. 
Sajnos a semmiből keli sportun
kat felemelni, de lehetséges, ha 
nem a hitetienkedés, gancsosko- 
dás, akadalyállitás ju t előtérbe, 
hanem ha a megértő, vallvetett 
munka ju t osztályrészül a meg
indítóknak. Ha a megindítók is 
olyan hitetlenkedők lennének, 
mint a varos többsége, akkor soha 
semmiféle sport nem lenne a vá
rosunkban. A semmiből, nem pe
dig a meglévőből csinálni valamit 
műveszet es ezért a hitetlenke- 
dest, gancsoskodast szüntessük 
meg. A varos szégyene lenne, ha 
17000 lakosú városnak nem lenne 
érdemes sportegyesülete. A sport
egyesüknek es ezáltal spor
tunk feljavításához szükséges a 
támogatás, amelyre nem lenne 
szükség es önerejéből működhetne, 
ha sportunk már virágozná. A hi
tet. enkedes helyett igenis össze 
kell fogni az egész varos közön
ségének, a varos vezetőségének 
es a gyarak vezetőinek, hogy a 
sportolok elhelyezésével, anyagi 
es erkölcsi támogatásukkal lehe
tővé tegyek Mohács varos sport
jának ta praallitasát.

Munkában az uj edző.
Az MTE futballszakosztálya, az 

uj edzó vezetesevel megkezdte 
pályatéri edzéseit a tavaszi sze
zonra. Vasárnap, ha az idő meg
engedi, nagy kétkapus edzést tar
tanak

találásai -rxeszto :
BÁN A N D R A S .

Laptulaldanoi 4> kiad* i 
FRIDRICH OSZKÁR.



MOHÁCSI HÍRLAP

N Y iL T T E R
A ezen TOvf tban foglaltakért nem vállal 

r .elelő' ^eget a szerkesztőség).

Köszönelnyilvánilás.
.Mohács város, a Délbaranyai 

Bank r I vezetőségének és 
mindazoknak, kik felejthetetlen 
nagybácsink es sógorunk

JAHODA EDE
elhalálozása alkalmával, részvét- 
nvilatkozattal,koszorúk és virágok 
küldésével és a temetésen való 
megjelenésükkel fájdalmunkat 
enyhítették, ezúton is hálás kö- 
szönetünket fejezzük ki.

Mohács, 193b. évi február 5. 
A gyászo ló  családja.

Egy jó házból való fiú
géplakatos tanoncnak

felvétetik
Hellberg Jakabnál

Vörösmarty utca 13.

A mohácsi kir. ja iasb irosag , mint 
telekkönyvi hatoság______

10243 1935. Ik. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
M Simon Gábor és neje végre- 

hajtatóknak Weigerding György 
és neje Schsub Teréz végrehaj
tást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási ár
verést 2000 pengő tőkekövetelés 
és járulékai behajlása végeit a mo
hácsi kir. járásból ság területén 
levő, Dunaszekcsó községben 
fekvő s a dunaszekcsőt 5143. 
számú betétben A -j- 1. sorszám 
alatt felveit 936. hrszám 133 
□  ölnyi házra udvarral 1200 
pengő kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1936. évi már
cius ho 3 an délután 2 orakor 
Dunaszekcsó községházánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá eső ingat an a 
kikiáltási ár felénél a'acsonyabb 
áron ne adhaló el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10" i,-át készpénzben vagy az 
1881 :LX t.-c 42. § aban meghatá
rozott árfolyammal számított óva 
dékképes értekpap'rosban a ki
küldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges bitói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis- 
n érvényt a kiküldődnek átadni 
és az árverési teltételeket aláírni 
(1881 : LX. t c. 147., 150., 170. 
§§: 1908 :XL. t.-c. 21 §)

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

Mohács, 1935 évi október hó 
5. napján.
Dr. tla d le r s. k. kir. járásbiró.

A kiadn ány hiteléül
h a r s a r . j i  A..

telekkönyvvezető.

ti.

I—J
ÍÍL

Özv. Abonyi Mónié
úgy a saját, mint családja és egész

szül. Goldstein Regina
rokonsága nevében fájdalomtól

I
úgy a saiat, mim csai<iuja cs , >,
lesújtott szívvel tudatja, hogy- szeretett férjé, a leggondosabb es legjobb 
férj, apa, após, nagyapa, dédapa és rokon

A h o i iy i  l l ó r
folyó hó 6-án, életének 78-ik, boldog házasságának 52-ik évében elhunyt.

Drága halottunkat vasárnap, folyó ho 9-én fél 11 órakor a 
gyászházból fogjuk utolsó utján elkísérni és a helybeli izr. temetőben
örök nyugalomra helyezni

Mohács, 193b. évi február hó b-án
E m lé k é t  s z e r e t e t t e l  fo g ju k  m e g ő r iz n i!

B a r ta  P ir o sk a  
férj. Viola Györgvné 

B a r ta  Istv á n
V io la  G y ö r g y  

unokái

A b o n v i G ize lla  
férj Barta Edéné

leánya
B a rta  E de

veje
V io la  J u tk a

dédunokája

FIGYELEM!

O r Ú t ,  arany-ezüst ékszert a le f 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat e!

»  II C S l  I *  IB á  a 
m ohács Ú jvá ro s h áza .

Javítást, vésést gyorsan és elcsen személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű Tungs ra m  égő, c s illá r ,  
rá d ió  es v illa n y s ze re lé s i anyag kaphatók

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

T a i vjáBB J cibö
tüzelőanyag kereskedőnél, Telefon 58. 

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

cbácson,

Kd
í
KS
KS
KG
Kft'
K3
n
Ki*
KB
Kfi
KÖ
Kfi
KS1
Kfi

6 havi részletre készpénzáron
'vásárol a

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

Tagja lehet (minden hitelképes egyén. Jelentkezni lehet r

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.

•- Ü! C i’ !)•

1036. február 0.

P i a c i  á r a k i  U f X
Búza — — 16.80 P
Zab — — 15.50 P
Rozs — — 15.— P
Árpa — — 16.— P
Tengeri m. 14. -  P 
Bab — — 25— P

Külön bejáratú csinosan

bútorozott uccai szoba
kiadó .

Kossuth Lajos ucca 29. szám 
Értekezni: Tonheiser malom

G épírást
másolást, kézirat után vallatok

C ím : Bán tőzsdében.

bbhshbshebb
<4 yagy 3  szobás lakás és 

1 üzlethelyiség
K I z V  I )  Ó

Horthy Miklós úti rész vagy 
Árok ucca 2. számú házrész elkü
lönített udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizeted feltételek 
mellett Bővebbet Scbliizer Emil 
háztulajdonosnál Horthy M. u. 19.

[ BEM ■BBgüWiiBBBBI

Az Előhegyen 700  □ -ö l 
szőlő egy tagba és 1009 
□ -ö l szántóföld 2 sz öa 
pince és berendezéssel együt

e l a d ó
Bővebbet Szt. Háromság u. 22

H ird e tm é n y .
A más állásra tör ént megvá

lasztás folytán megüresedett cse 
legörcsönyi

k ö rb á b a i á llá s ra
ezennel pályázatot hirdetek. A kör 
az egymástól 600 méternyire fekvő 
Cseiegörcsöny és Cseledoboka 
községekből áll. Fizetése évi 300 
pengő (törvényes levonásokkal 
terhelt) a község pénztárából, va
lamint a felektől szülési eseten
ként 6 pengő. Pályázati kérvé
nyeket. 1936. év február hó 10-ig 
a sombereki körjegyzőséghez le
het beadni.

Somberek, 1936. január hó 30,

V é ri János
körjegyző.

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

B án tőzsde- 
•»*Wt

v ; ín ja, P  >lj -
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