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J e g y :
A kertekben — és hát ma | 

már minden üzlet lévén — | 
a piacon is megjelent az 
első ibolya. Kék szirmai har
matosán mosolyognak s rossz 
embernek kell lenni tényleg, 
aki legalább is meg nem 
nézi, akinek a szeme fel 
nem csillan a tavasz első vi
rágára. Talán azért is szere
tik oly nagyon, mert a ta
vaszt jelenti. Hiszen vannak 
nála szebb, díszesebb, illato
sabb virágok, de minden bi
zonnyal a kis szerény ibo- 
lyácska a legkedvesebb. Még 
a zöld levelei is kedvesek, 
talán, mert a tavasz első 
zöld pompáját adják s még 
az idén is kedvesek, amikor 
a furcsán enyhe télben a 
Hősök emlékműve körül 
többször is kaszálták az 
egész télen zöldülő és növe
kedő füvet.

Köszöntünk kis ibolya, ta
vasz hírnöke!

, * .
Nincs meg itt a tavasz, 

talán csak az érzéseinkben, 
sejtéseinkben van meg. De 
valami lehet belőle, mert a 
télen elhagyott Dunapart már 
megtelik sétálókkal, nézelő- 
dókkel. Ilyenkor kezdik el a 
szigeti partot nézni és na
ponta szorgalmasan látogat
ják, figyelve a lassan zöldeni 
kezdő fákat, amelyek most 
kezdhetnek, a maguk ösztö
nével a tavaszi köntösön 
gondolkodni. Tanakodnak, 
mozgolódnak és a végén is
mét a pompás zöld lesz a 
divat, amelyet hamarosan 
virággal ékesítenek, hogy tel
jes díszben kacérkodhassanak 
az eljövendő nyárral . . .

Hiaba, na, tavaszkor még 
a legridegebb en.bei is kissé 
szentimentális. Nem igaz, 
hogy a tavaszi kelő nap ne 
hassa meg az embert, ami
kor sárgás-vörösen beragyog 
az ablakon. Reggel ben.oso- 
lyog 6 nappal már melegít

:e te k .
is És ez a meleg életet fa
kaszt. Odabenn a földben 
megindul a rejtelmes é et. 
amelyet, ismerünk, tudjuk 
szabályait, úgy teszünk mint
ha megértenénk, pedig meny
nyit lehetne elgondolkodni 
azon, hogy mi az, ami a 
magból szárat fakaszt, amely 
lassan erősödni kezd és a 
végén hatalmas fa lesz be
lőle. Nem lehet meg nem 
látni benne annak a hatal
mas erőnek bölcs kezét, aka
ratát, amelyet hivhitnak ter
mészetnek, törvényszerűség
nek, mégis csak el kel! is
merni hatalmát, az Alkotót!...

*
Megértjük igy tavaszkor a 

fiatal szivek megmozdulását, 
ha az öregebbek is szenti 
mentálisak lesznek, ha bár 
az ma már nem is divat. 
Megértjük, hogy ilyenkor 
párját keresi a fiú és a lány 
is, de csak ezeknek a bor
zalmas időknek lehet betudni, 
hogy két leány éjszaka ide
jén drótkerítéseken, kerteken 
keresztül mászkál, hogy fel
keresse, mondjuk, az ideálját. 
És nem is az úgynevezett 
varos megromloti levegőjé
ben felnőtt lányok, hanem a 
falu egészségesnek hitt leve
gőjében, vallásos svábok kö
réből jöttek.

Ilyen eseteknél lehet a leg
jobban látni, hogy mennyire 
szükség van a vallás elmé
lyítésére, az erkölcs nemesí
tésére. Mennyire szükség 
van a népkez közeledni an
nak az intelligenciának, amely 
levitte hozzá a rontó szel
lemű sajtót, amely megmu
tatta a filmcsodát, odavezette 
a civilizációt, de még nem 
adott kultúrát a magáéból, 
hogy meg tudja különböz
tetni a modern csodákban is 
a jót a rossztól.

Legyen a tavasz ennek is 
megmozditója. Jöjjön uj élet 
az uj tavasszal, amely nap
sugaras mosolj ával éltető 
erejével csak jót fakasszon,

csak a jóért dolgozzon, mert 
az emberek már nagyon 
rosszak lettek, az emberek
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Egy szép szociális feladat: 
Napközi otthont Mohácsnak!

Egy kis jóakarat, kevés anyagi áldozat kel! csak hozzá.
A répkonyhába, amely az 

idén is sok-sok éhes családnak 
juttatott meleg ételt, sok rosszul 
táplát kis gyereknek táplálékot, 
beállít egy fiatalabb munkásasz- 
szony az ingyen ebéded. Mi 
után az asszony munkaképesnek 
látszott, megkérdezték, hogy 
miért nem dolgozik?

— Nem mehetek el hazulról 
— volt a válasz — mert három 
apró kis gyerekem van s nincs 
a-i vigyázzon rájuk. A legkiseb
bik két hetes köztük

Ez a válasz nemcsak egy 
munkás csa ád életét világította 
meg, hanem egész biztosan na 
gyón sokan vannak hason óan. 
Érdekes lesz egy kissé megvilá
gítani a munkás családok eletét, 
hogy aztán annál jobban meg
érthessük az alább elmon 
dandókat.

A fiatal munkás, amikor meg
nősül a legtöbbször nemcsak 
feleséget, hanem munkás társat 
is lát az asszon) ában. Két em
ber az több egy embernél s ha I 
egy ember nem tud a munkája 
ból megélni, akkor még egy ■ 
munkás kell hozzá. Az asszony 
vagy napszámba jár, vagy mo
sónő, esetleg bejárónő, de szin
tén pénzt hoz a házhoz mun
kájából.

Mindez azenban csak addig 
tart, amíg megjön a gyerek. A 
gyerek, a kiért ma a hivatalos 
körök, az egyház, a társadalmi 
egyesületek küzdenek, hogy le
gyen, sőt ne egy, hanem több. 
Ma ez a szegény munkásasszony 
aztán szótíogad a hirdetett el 
veknek, csakhamar kimarad mun
kájából, mert az egyik n ég gon
dozásra szorul, amikor n ar a 
másik is itt van.

Ha a társadalom hir
deti az egyke elleni har
cot, ha azl okai ja, hogy 
az elv ne csak írott ma- 
laszt tegyen czekuel a 
munkás csaladoknál, ak
kor a segítségére kell s í 
elni a szegénységnek.

nek is szükségük van meg, 
ujhodásra. megtisztulásra- 
tavaszi csodás újjászületésre!

Ebben az esetben egy meg
oldás van van : Napközi otthont 
létesíteni a kisdedek részére.

Lehet, hogy azt mondják erre 
hogy is nét újabb teher a társa
dalomnak, amikor úgy is annyi 
mindenfélével keresik fel, annyi
szor kell a pénztárcájához nyúlni. 
Ezzel szemben mi azonban azt 
állítjuk, hogy részben a város, 
részben a jótékony célú egyesü
letek támogatásával, alig jelen
tene különösebb terhet.

Mire lenre tulajdenképen 
szikség? Egy szobára, néhány 
ágyacskára, egy feiügyelőnőre 
egy kis tejre és a tél folyamán 
tüzelőszerre. Nem olyan nagy
tételek, amelyek előteremtésére 
nem lehetne számítani, komoly 
társadalmi mozgalom esetén.

A legtöbb munkás család 
maga is hozzájárulna valamivel 
a fenntartáshoz, hiszen ezzel a 
feleség munkába mehet, tehát 
megéri neki, hogy napi 10—20 
fillért áldozzon.

Kagyon szép feladat
lenne ez például a Krisz
tus Király szövetség ob- 
Idtdinak, akiknek figyel
mébe ajánljuk az ötletet. 

Nemrégiben a város és a tár- 
sada'om külön elemi iskolát tu
dott felállítani a cigány gyerme
keknek, egész biztos, hogy jó 
akarattal ezt is meg lehet 
valósítani.

A városnak négy óvodája 
van, amelyek nagyon szépen tel
jesítik feladatukat. Ide azonban 
már csak a nagyobb gyermeke
ket lehet küldeni, mert a kisde
dekhez nincsenek berendezkedve.

A városnak van már gimná 
ziuma is, amely a társadalom 
dicsérelreméltó lelkesedésének a 
gyümölcse, a város polgármes
tere munkájának eredménye. 
Ugyérezzük azonban, hogy ezek 
a gyermeknevelés koronáját je
lentek, legalább is a mi viszony
latunkban, ugyanakkor hiányza
nak az alapok. Le kell szállni 
egészen a kezdetig s onnan 
eiir.du ni.
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Amikor elindítjuk a közvéle
ménybe elgondolásunkat, szeret
nénk, ha szeretettel, megértéssel 
fogadná a város minden szépér, 
és jóért lelkesedő társadalma s 
csakhamar meg is valósulna. 
Szép szociális felapa,, krisztusi 
cselekedet s ezért az egyházak 
papjai figyelmét is felhívjuk a 
megvalósítás támogatására.

Katolikus t e l i s  előadás 
a kai. Legényegyleten.

Rossz idő ellenére is ismét 
nagyszámú közönség elölt tar 
totia az akció Catolica Kulturá
lis Szakosztálya harmadik isme
retterjesztő estjét. Az első e'ó dó 
Huber Ferenc gimnáziumi tanár 
mélyen járó gondolatokban gaz
dag, és a mai ferde erkölcsi fel
fogást bátran boncolgató a 
„Házasság etikája" címmel tar
tott előadásában a házaság benső 
világából mentett érvekkel rnu 
tatolt rá és szállt síkra a házas 
ság lelbonthatatlanságáért s an
nak elsősorban utódok felneve
lését szolgáló, a férfi és nőnek 
egymás közöt'i viszonyában a 
kölcsönös lelki iiaimonián ala
puló é etfogytigtartó legteljesebb 
életközösségért. Rámutatott tár
sadalmunk rákfenéjére a kettős 
morálra, mely szerint szemet 
huny a férfi utszéli szexualitásai 
felett, mig a nőtől érintetlensé
get kivan s rámutatott az etikus 
házasság követelményeire s an
nak megvalósításához szükséges 
eszközökle A hatalmas, alapos 
érvekkel alátámasztott előadás 
óriási hatást váltott ki a hailga 
tóság körében.

Utána Oergely János a mohácsi 
szimfonikusok karnagya két ked 
vés zongoiaszámmal szórakoz
tatta a hallgatóságot.

Majd dr. Pattoa János hitta- 
nár, — miután t chnikai okok
ból a , Modern Egyházmüvészet" 
c. előadás elmaradt — liturgiái, 
vallásnézeti és egyéb aktuális 
kérdést tett fel a h llgatóságnak, 
melyekre az'an indokolt és ér- j 
vekkel alátámasztott feleleteket 
adott. A hailgatósag nagy öröm
mel vette az ilyenirányú „vizs j 
gáztatást,“  mert a felvetett kér- j 
dések után látta csak, hogy ak | 
tuális és közelről érintő kérdé- ! 
sekben is milyen aránylag felü- I 
letes ismeretekkel rendelkezik, ' 
úgy hogy a jövőben is minden- ' 
kor lehetne beállítani néhány 
kérdést.

— Előad Js a sólyemienyész- j 
\ésrő l. A fö'dmivelésügyi m i
nisztérium selyemtenyésztési fel
ügyelősége 1936. évi március 
hó 13 án délután 3 46 órai kéz- ) 
dette! a városháza közgyűlési , 
termében ismeretierjesztő mozgó- j 
kép előadást tart a selvemte- 
nyésztéiről és annak fontosságá
ról. A filmeloadás nem csupán , 
oktató, hanem szórakoztató is 
amennyiben a szép sárközi vi
seletét szintén bemutatja és egy 
család selyemtenyésztésének tö r
ténetét szemlélteti, változatos 
cselekménnyel és sok szép je
lenettel, Az előadás teljesen in 
gyenes, minden érdeklődőt ezen- ! 
nel meghív es szívesen lát a 
rendezőség.

Kérelem Kínából a mohácsi 
jószívű katolikusokhoz.

„Laci páter" kínai missziója templomát, lakását feldúlták, 
összeromboltak és kirabolták a kínai rablók. -

Szomorú tartalmú levél érke
zett Mohácsra Szomorú s egy
ben értékes levél, amely mutatja, 
hogy micsoda heroikus küzde
lem a missziós munka, még a 
kulturáltnak hit, Kínában is! 
Mennyi szenvedés, ütdőzé-, fá
radság, mennyi nyomorúság és 
életveszély a missziós le kész 
élete.

A leveét P. Lombos László, 
valamikor a mohácsi katolikus 
ság kedvelt „Laci palerje" ina, 
illetve, m n t ő Írja a „holt keze" 
mert képletesen lefejezték a 
Tinái banditák A levelet a maga 
egyszerűségében és borzalmas 
tartalmával szó szerint közöljük:

„Hanem itt nagy baj van, — 
írja a levélben. Tudjátok e. hogy 
e sorokat holt kéz írja? Úgy bi
zony !

November végén a rablóban 
dák, mintegy 200 ezer, betörtek 
Hunán tartományba, — ez kö
zép Kina 30 milliós tartománya 
— November 27-én éjjel voltam 
kénytelen menekülni, hogy a 
biztos halált elkerüjem. Esőben, 
sárban, uttalan — utakon, ló 
háton, gyalog, 5 napi futás után 
végre egyik tiroli misszoban 
megnyugodtam. Itt vártam be a 
fejleményeket Január derekán, 
nagy vargabetüs, tíz napi cam 
mogás, csónakozás, lovaglás 
után, szerencsésen visszaérkez
tem missziómba Sihnwába. Itt 
szomorú kép fogadott!

Templomom, lakásom, 
hitujonciskolám romok - 
bán. Mindenemet elvit
ték, mindent összezúztak 
szétromboltak!

A rablócsordák tiz nap g vol
tak a városban. Első dolguk 
volt, hogy missziómba betörtek 
és mindenfelé engem kerestek. 
Miután a szomszédoktól meg
tudták, hogy éjjel elmenekültem,

Baranya, Somogy és 
Tolna vármegyék 

cserkészközgyülése.
A Magyar Cserkészszövetség 

V I—VII. kerülete március hó 1- 
én, vasárnap tartotta Pécsett a 
Katolikus Kör dísztermében nagy
szabású közgyü ését, melyen 
Pécs város és a három megye 
egyházi és világi notabilitásai is, 
valamint a kerületi cserkészveze
tői nagyszámban jelentek meg.

A szövetséget dr. Papp Antal 
országos elnök és M ajor Dezső 
országos ügyvezető .elnök kép
viselték, akik hatalmas beszédek
ben számoltak be cserkészetünk 
25 éves munkásságáról. A titkári 
jelentés többek között örömmel 
számolt be a mohácsi cserkészek 
működéséről is. A tisztujitások 
során a kerületnek dr. Igaz Béla 
prelátus kanonok halálával — 
kinek érdemeiről minden szónok 
meleg hangon emlékezett meg s

feldúlták, kirabolták missziómat 
s egy gunymazkot csináltak 
rólam és ezt körülhordozták a 
városban.

„H alál a külföldi ör
dögre"! kiáltozták s a 
végén lefejezték.

Tehát, amit rajtam nem tudtak 
végrehajtani, azt hasonmásom
mal megcselekedték így vagyok 
tehát kivégzett ember. Ezért Írja 
holt kéz a sorokat!"

A levél drámai része után az 
tán kérő szóval fordul P László 
a mohácsiakhoz. H.-ngsulyozza, 
hogy ismeri a magyar bajokat 
is, tudja hogy itt is nehéz vi
szonyok vannak,

bizik azonban Mohács 
városa melegszívű kato
likus híveiben, hogy se
gítségére lesznek a misszió 
újra felépítésében.

Mi is ezzel a bizalommal hoz
zuk ezeket a sorokat. Tudjuk 
azt, hogy gonddal baija! van tele 
minden katolikus család, de

hol vannak a mi gond- J 
jaink, bajaink P. Lom
bos László kétségbeesett 
helyzete mellett!

Idegen földön, távol minden 
ismerőstől, jóbaráttól, egy bútor
darab nélkül, templomától, gyö- ( 
nyörü hivatásának legszebb haj
lékától, megfosztva áll ott.

A Mohácsi Hírlap ezúton fo r
dul a város katolikusságához 
Minden fillért szívesen veszünk 
és nyilvánosan nyugtázunk. Bi- j 
zonyosak vagyunk, hogy P. Lom j 
bős kérő szava nem lesz a 
pusztába kiáltó szó és eltalál a j 
jó emberek szivéhez.

Adományokat úgy a szerkesz- j 
tőségben (Bán tőzsde) mint a 
kiadóhivatalban, Fridrich Oszkár j 
könyvkereskedése, lehet leadni.

emlékére egy perces csenddel 
hódolt a közgyűlés, — megüre-

1 sedett elnöki székét óriási lelke 
sedéssel gróf Szapáry Lajos v. 
főispánnal töltötték be. A sze
rénységéről közismert őszhajú, 
finom lelkületű v. főispán me- ( 
lég szavakban köszönte meg ! 
az őt ért bizalmat és lelkesedést, j 
Ügyvezető elnökké általunk már 
jól ismeri dr. Bartók Egredet \ 
választották meg ismét, főtitkárrá 
pedig az ugyancsak ismert Uzoni 
Lászlót, a kerület védnökei közé 
peJig városunk közszeretetben 
álló polgármesterét dr. M argitay  
Lajost, az intézőbizottság ta
nácskozási tagjának Kecskés La

jos  h. igazgatót s intézőbizottsági 
tagnak pedig dr. Szkladányi 
László cs. parancsnokot.

Az igazán bensőséges, lelkes 
közgyűlés után társasebéd volt, 
melynek keretén belül tiszti gyű
lés is volt. Úgy a közgyűlés, j 
mint a társasebéd a cserkész 
vezetők legteljesebb harmóniáját 
igazolta.

N agyböjti est a 
X at. Legényegyletben

Élénk érdeklődés és nagy kg 
zönség mellett tartotta ms . ’ 
Kát. Legényegylet első böjti est 
jét március kő 1-én Előadó V 
Horvátth Iván téli gazdasági 
iskola igazgató volt, aki, hogy a 
közönségnek kellemessé tegye 
az estét, a téli gazdasági iskola 
ifjúsági önképzőkörével egyiitte 
sen rendezte meg ismeretterjesztő 
előadását. A téli gazdasági iskola 
fegyelmezett és szépen szerepig 
ifjúsága nagy tetszést aratott a 
közönség körében. A kedves 
est Kaposi József téli gazdasági 
iskolai felső éves tanuló (Lány
csók) irredenta szavalatával kez
dődött, aki Oyökössv Endre- 
„Lesz még országunk" című 
hatásos versét szavalta ügyesen

Vitéz Horvátth Iván téli gaz- 
dasági iskolai igazgató előadása 
következett ezután. Előadó a 
gazdálkodással, gyümölcsterme 
léssel kevésbbé foglalkozó laikus 
közönség előtt a természet nö
vényvilágával, a növények é'eté- 
vei, ellenségeivel foglalkozott 
előadásában. Ezt a sokak előtt 
talán érdektelen és száraz témái 
igyekezett kellemessé és széppé 
tenni, ami előadónak nagyszerűen 
sikerült is. Elvezetett bennünket 
ki a gyönyörű természetbe, han
gulatos felolvasás közben ma
gunk előtt láttuk a tavasz ébre
dését az erdőben, a mezőn; a 
virágjukban pompázó gyümölcs
fákat Rámutatott sok városi em- 
ember csúnya és káros szoká
sára, aki a gyümölcsfa virágát 
csak azért tépi ie, hogy a ter
mést ígérő valóság egy vázában 
pusztuljon el. Különösen kedves 
volt a hasznos madarak munká
jának és védelmének s a veréb
nek mint káros madár furfang- 
jának ismertetése. Kevesen tudjáK, 
hogy a veréb a legnagyobb kárt 
azzal teszi, hogy kiveri a hasz
nos madarat (cinegét, fecskét) 
fészkéből, sőt környékből is elűzi. 
Sok érdekes számadatot is hal
lottunk a természet világából, Így 
azt, hogy 1 kát. holdon termő 10 
métermázsa búza szem és szalma 
terméséhez a növényzetnek ott 
900,000 liter vizet kell elpárolog
tatni, 20 miliméter eső leesése 1 
kát. holdon 100.000 liter csapa
déknak felel meg, a csírázó buza- 
mag 2 atmoszféra nyomással 
tolja ki csiralevelét, a kis méhek- 
nek 2,000.000 akácvirágot kell 
átkutatniok, hogy onnan 1 kg. 
mézet összegyüjthessenek. Tisz
teletreméltó a kukacok azon 
mennyisége is, amit a kis cinke 
egy évben elfogyaszt, számuk 
2,000.000 ra tehető. Egy cinege 
pár 18 fió.-cát is felnevel egy év
ben. Előadó később színes vetí
tett képekben ismertette részle
tesen a gyümölcsfák gombáit, 
szívó, rágó kártevőd és az elle
nük való védekezést. A szóra
koztató tanulságos előadás után 
Oálosfai Magda szavalta el bá
josan Sík Sándor: „Követem a 
Mestert" című versét, majd a 
téli gazdasági iskola szavalóaó- 
rusa Nagy Ferenc: „Nem, nem, 
soha!" és Végváry: „Eredj, ha 
tudsz!" című verseit szavalta el 
és az iskola énekkara pedig 
Kecskés Lajos h. polgári iskolai 
igazgató vezetésével népdalokat 
adott elő nagy sikerrel.
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A hurutos 
megbetegedések.
(Népművelödési közlemény.)

Egyes betegségeknek és az 
időjárásnak összefüggése az or- 
vostudománnyban nem uj keletű. 
Mivel sok évszázadokkal ezelőtt 
az orvoslás tudósai a természet 
titkainak búvárlói is voltak, ért 
hető, hogy az orvostudomány 
bölcsőjénél nagy szerepet ját
szottak az időjárásváltozások, tér 
mészeti tünemények. Amikor a 
titkos eljárásokat, varázslatokat a 
komolyabb tudományos orvos
lás váltotta fel, a betegségek ke
letkezésében, lefolyásában az idő
viszontagság jelentősége háttérbe 
szorult, azonban még ma is él 
a népies orvoslásban, sőt nyo
mait a modern orvostudomány 
kóroktanában is megtaláljuk. Bár 
napjainkban az u. n. időszakos 
betegségek csoportosítása égé
sién más jellegű alapokon nyug
szik, tagadni nem lehet, hogy a 
>szezon betegségek* vázának 
pilléreit az ősrégi természetbúvár 
orvostudorok tették le. így ha
tárolódtak el a különféle éghaj
latok évszakbetegségei, hazánk
ban a tavaszi, nyári, őszi és téli 
betegségek.

Közismert tény, hogy nálunk 
a hidegebb idő uralkodó beteg
ségei a hurutos megbetegedések, 
melyek két alosztályba sorakoz
nak fe l: az egyik kóroktanában 
tisztán a meghűlések, a másiknál 
a fertőződések is szerepelnek. E 
két csoportnak szembetűnő pél
dája egyik részről a rheumák, 
másik oldalról az influenza. A 
különféle izületi izom rheumánál 
a mai tudásunk szerint fertőző 
csira (bacillus) nem jut szerep 
hez, a szövődményes influenza 
(spanyol betegség) kórlényege 
viszont éppen a fertőzés.

Evvel nem azt akarom mon 
dani, hogy az említett influenzás 
megbetegedéseknél figyelmen kí
vül hagyható a meghűlés, mert 
a fertőzéses hurutos megbetege
déseknél a megfázás a kiváltó 
ok, mely annyira lecsökkenti a 
szervezet védekező képességét, 
hogy a bacillusok megtelepedése 
elszaporodásával szemben ellen 
állást kifejteni nem tud, sőt me 
legágyat teremt a kórokozóknak. 
Nem kell tömegesen kapni az 
infekciót, elég egész kis fertő
zés, hogy a legyengített szerve
zet megbetegedjen. Jó erőben 
lévő, edzett emberek meghűlés 
nélkül is megkaphatják a beteg
ségeket, ha nagy életképességű 
u. n. virulens bacillus-törzs fér 
tőzi, vagy olyan nagy tömegben 
éri a bacillus támadás, mellyel 
győztesen megbirkózni nem tud. 
Az elmondottak szabják meg a 
hurutos betegségek elleni véde
kezés irányelveit, melyek ismer
tetésénél nem a régi vagy uj 
tudományos hypothezisek, ha
nem az orvosgyakorlat ,aPas/ '  
talatai fognak vezetni. Mielőtt 
erre rátérnék, rövid vázlatát adom 
a hidegebb hónapok hurutos 
megbetegedéseinek tekintet nél
kül hogy azokat tisztán csak a 
megfázás, vagy a hozzácsatlako
zott fertőződés okozza. A cet 
érdekében is a következő beosz
tás a praktikusabb Lokalizálod- 
hat a betegség:

1, a felső és alsó legutakra,
amilyenek : orrhurut (nátha), to

rok-, mandulagyulladás, légcső
hurut, tüdőgyulladás. Ide kell 
soroznunk a gyermekeknél gya
koribb s a tüdőgyulladást kisérő 
középfülgyulladást, továbbá a 
mellhártyagyulladást.

2 gyomor , bélcsatornára, mely 
az influenzás megbetegedések 
egyik típusa lehet.

3. vérkeringési szervekre, ilyen 
pé'dául a szivburokgyulladás, 
szivbelhártya gyulladás stb.

4. a vese, vesemedence és 
ezzel kapcsolatos szervek beteg
ségei.

5. a kövelkező csoportot az 
agy, agyhártya és ideggyulladá
sok képezik, az utóbbihoz soro- 
zódik gyakran az isch-ás.

6. az ízület és izomrendszerre 
való lokalizációja e szervek rheu- 
más megbetegedései.

A felsorolt betegségek leg
többje egy általános megfázás, 
de hasonlóképpen egy influen
zás fertőződés részletjelenségei 
lehetnek Az utóbbiak bemeneti 
kapuja (ahol a szervezetbe be
hatol) rendszerint a száj és orr, 
első állomása a nátha, torok-, 
mandulagyulladás szokott lenni. 
Innen folytatólagosan vándorol
hat lefelé, pl. légcsőhurut, tüdő- 
gyulladás, vagy ugrásszerűen 
terjedhet tova pl. vesemedence 
gyulladás, agygyulladás. Termé
szetesen mindezeknél az egyé 
nenként különböző alkat, hajlam 
elvitathatallanul jelentős, az ug
rásszerű kórképnél pedig arra 
következtethetünk, hogy a bonc- 
taniiag diszponáltabb s gyengébb 
ellenállású szerv esett áldozatul 
a támadásnak, A szövődmények 
felléptében az említettek mind 
szóbajöhetnek és talán itt a leg
nagyobb jelentőségű az eddi
giekben még nem tárgyalt té
nyezők: az előre ment ártalmak 
és a kor. Előrement ártalmak 
alatt a szervezetet a jelen meg
betegedés előtt ért különféle 
károsításokat értjük így az in
fluenza fellobbanthatja a gyógyult- 
nak tekintett vastagbélhurutot 
(pl. vérhas), tüdőbajt stb, az 
iszákosok szerveiben a legválto 
zatosabb komplikációkat okoz 
hatja. Ez magyarázza meg az 
orvosok kíváncsiságát, mikor a 
betegnél a régebbi betegségek 
felől tudakozódnak. A kor jelen
tősége is fölöttébb számottevő. 
Csecsemők, gyermekek nyálka 
hártyájuk kisebb ellentálióképes- 
sége folytán fogékonyabbak a 
hurutos megbetegedések iránt, 
vér nyirokrendszerének baktérium 
ölő képessége is minimális, a 
légzőszervek relatív közelsége, 
anatómiai felépitettsége miatt 
hajlamosabbak a tüdőgyulladásra. 
Idősebb korban a vérkeringés, 
szívműködés elerőtlenedése, az 
erek rugalmasságának, munkajá 
mogatásának hanyatlása, csök
kentett tüdőlégcsere következ
ményeként a hurutos megbete 
gedések tüdőgyulladással komp 
hkálódnak, ami igen gyakran 
végzetes kimenetelű.

Mindezek előrebocsájtása és 
ismerete mulaszthatatlanul szük
séges ahhoz, hogy a meghűlé
ses betegségek elleni védekezést, 
az egészség megóvásának pro
blémáját érthető alapokra helyez
zük, amire a legközelebbi köz
leményben fogok folytatólagosan
rámutatni. D r. Ó n o á y  (ly ö rg y

F. klinikai tanársegéd-

Enyhe időjárás mellett veszélytelenül /l/l Z
permetezheti gyümölcsfáit gomba és 
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Helyben is beazem bető minden jobb axakúxletbcs.

— Kinevezés. A római Szent
szék dr. Sípos István kanonokot, 
a pécsi szeminárium, rektorát a 
magyar szemináriumok apostoli 
vizitátorává nevezte ki. Földink 
kitüntető kinevezése bizonyára 
széles körökben örömet vált ki.

— Lelk igyakorla t a Kát. 
Legényegyletben. Lelkigyakor
lat lesz a Kát. Legény egyletben 
katolikus ifjak számira március 
hó 8—9 és 10-én este fel 9 órai 
kezdettel A lelkigyakorlaton részt- 
vehetnek azok is, akik nem tagjai 
az egyletnek. A lelkigyakorlatok 
miatt a március hó 8 diki nagy- 
böjti est elmarad.

— Adomány. Vitéz Horváth 
Kázmér dr. városi aljegyző „Del- 
baranya és a trianoni békeszer
ződés revíziója" című könyvét 
4 példányban a téli gazdisági 
iskola ifjúsági könyvtára részere 
ajándékozta. Az iskola igazgató
sága ezúton is hálásan köszöni 
a kedves adományt.

—  C re d ls tá k ! A március havi 
credogy ülést pótolja a március hó 
6-án, pénteken tartandó u olsó 
katolikus liceális előadás. Minden 
credista legyen ott. Az előadás 
kezdete este 8 órakor. Belépődíj 
nincs. Elnökség.

— Esküvő. Szombaton deluián 
a belvárosi róm. kát. plébánia
templomban esküdött örök hűsé
get Porgányi Ferenc, Porgányi 
Lajos igazgató főmérnök fia, 
Meltzer Jolánkának, Meltzer 
Emil droguista leányának. Tanuk 
voltak Porgányi László, Deutsch 
Kornél. A fiatal párt sokan ke
resték fel szerencsekivánataikkal.

— Előadás a Leányklubban.
A Leány klub február hó 21 oki 
összejövetelén Kymenes László 
dr., városunk közismert, agilis 
orvosa tartott igen érdekes és 
tanulságos előadást a „Helyes 
táplálkozásrór. A nagyon is fon
tos és mindig aktuális kérdésről 
tartott előadást a leány k'ubistrk 
nagy figyelemmel ha'lgatták végig 
s kívánatos volna, hogy ilyen 
tárgyú előadás keretén belül a 
nagyközönség is irányítást kapjon, 
mert a helyes táplálkozásnak nem 
mindig a rendelkezésre álló 
anyagi erő a fokmérője, hanem a 
táplálkozásnak, a mai szűk lehe
tőségek mellett is — a változa
tosság, beosztás és bizonyos ren- 
szerbe foglalás a főkelléke.

— A kórház kibővítési munká
latait odaítélő bizottságba Fischer 
Bé.a alispán Lehérvary István 
városi műszaki tanácsnokot is 
kinevezte. Fehérváry a bizottság
ban a mohácsi iparosság érdekeit 
fogja képviselni s már meg is 
kezdte a tárgyalásokat a külön
féle iparágakkal.

— Újabb akció a fogadalmi 
tem plom  felépítésére. Az or
szág minden részébe körlevél 
indult el, amelyet gró f Zichy 
Gyula kalocsai érsek irt aia. A 
körlevelet Magyarország kaloli- 
kussagahoz intézte az érsek s 
abban újabb adakozásra szólítja 
fel az ország katolikusait, hogy 
adakozzanak a fogadalmi temp
lom céljaira. Mint Tömöri Pál 
utóda intézi kérő szavait a hí
vekhez, hogy filléreikkel járulja
nak hoczá ahhoz, hogy a mo
hácsi fogadalmi templom méltó 
emlékműve legyen a mohácsi 
csata hőseinek és zarándokhelye 
minden magyarnak. „Minden ado
mány, amely az L'r oltárának 
emeiesére szo.gal, amelyet erre a 
kegyes célra hoztok, ezerszeresen 
lesz feljegyezve az égben” fejezi 
be a levelet. Reméljük, hogy a 
magas helyről kezdődő újabb 
akció megfelelő anyagi eredményt 
hoz és a templom munkálatai 
folytathatók lesznek.

\
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— A mohácsi I. Katona Ha- 
dastyán Betegsegélyzö Egylet 
mint minden évben, úgy az idén 
is nagyobb szabású halvacsorá- 
val ünnepli meg március 
idusát. A vezetőség kéri a ta
gok teljes számú megjelenését. 
Akihez meghivó nem ment je
lentkezzen Schaffer Antal ven
déglősnél. A teríték ára 1.— P.

— Állategészségügyi elő- 
I adás. Folyó hó 8 án, vásárnap 

délután 3 órai kezdettel a Mo
hácsi Földművesek O vasóköre 
helyiségében dr. Halász Ármin 
városi állatorvos állategészség
ügyi előadást tart. Az előadáson 
nem köri tagok is megjelenhet
nek s a gazdák figyelmébe
ajánljuk.
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— A té li gazdasági Iskola 
és a mohácsi gazdák. Mint 
megírtuk lapunk múlt számában, 
a Mohácsi M. Kir. Téli Gazda
sági Iskola vasárnap délelőtt 
tartja elméleti záróvizsgáját. A 
mohácsi gazdák figyelmébe ajánl
juk ismételten a gazdasági iskola 
vizsgájának meglátó atását, külö
nösen azon gazdáknak, akiknek 
fiú gyermekük van s akiket be 
lehetne es be kellene Íratni az 
isko'ába. A nemtörődömségnek, a 
haladni, a tanulni nem akarás
nak szomorú példája az, hogy a 
mohácsi gazdák szinte tüntetőén 
távoltartják gyermekeiket az isko
lától és távoli falvak gazda ifjai 
töltik meg a létszámot. Ha értel
mes, tanulni vágyó gazdáink c ak 
egyszer hallják, hogy ezek a nö
vendékek mily tartalmas előadá
sokat tartanak, milyen szépen fe
lelnek igen gyakorlati gazda tár
gyakból, lehetetlennek tartjuk, 
hogy ezek után se Írassák be | 
aztán gyermekeiket.

— Meghalt Mohács legöre
gebb embere. Hétfőn este csend 
ben jobblétre szenderült nagyon 
régi idők tanúja : Rosenthal M ór 
kántor. Az elhunyt, hivatalos köz
lés szerint 103 éves volt, okmá
nyok azonban nincsenek a család 
birtokában. A öreg ur valamikor 
többször mondogatta, hogy Ferenc 
Józseffel egy évben született, esze
rint 106 éves volna, de a család 
szerint 1848 bán 15— 16 éves 
volt, tehát 103— 104 éves korá
ban halt meg. Születési helye a 
tolna megyei Czece. Felesége 
Brucker Hani 94 éves most és 
72 év előtt kötöttek házasságot 
az elhunyt férjével. Az elhunyt 
az utolsó óráig jó étvággyal evett, 
előtte való nap még pipázott is. 
Temetése szerdán délután volt. 
Az elhunytban Rosenlhal Rezső 
igazgatc-tanitó édesatyjat gj á 
szolja.

— Háztartási a lkalmazottak 
egyesülete. A külvárosban di
cséretre méltó egyesület alakult, 
amelynek célja a háztartási alkal
mazottak vasárnap délutáni fog
lalkoztatása valláserköícsi alapon. 
Az egyesület címe „Szent Zita” 
kör, elnökévé a megyéspüspök 
P. Unyi Bernardin zárdafőnök 
nevezte ki, ügyvezetője pedig 
M üller Mária tanítónő. A tagok 
minden vasárnap délután litániát 
hallgatnak, azután a külvárosi 
elemi iskolába mennek át. Itt 
vagy a vezetők, vagy pedig a 
külvárosi tantestület valamelyik 
tagja vallási, vagy ismeretterjesztő 
előadást tart, azután pedig a lá
nyok részére különféle szórakozás 
következik. így te! át kitűnő má ; 
sodik otthont találnak itt a szülői I 
háztól elszakadt háztartási alkal
mazottak. Eddig 30 tagja van az 
egyesületnek, a vezetőség azon
ban kér minden cselédtartó gaz 
dát, hogy engedje el alkalmazott
ját a szép intencióju egyesületbe, 
hogy a létszám minéi nagyobb 
legyen s Így lehetőleg az összes 
alkalmazottakat magába foglalja.

— Az ökrös szekér alá esett. 
Nyéki István dunaszekcsői mező- 
gazdasági napszámos ökrös fo
gattal ment, amikor az egyik 
ökör úgy megrugta, hogy az 
ökrök alá esett. A szekér is ke
resztülhaladt a munkáson s bal 
lába és jobb válikulcsa eltörött.
A „László" közkórházba szálli- i 
tolták.

A L M A
kapható nagyban és kicsinyben 

SIMON GYULA 
Utódánál Mohács, 

Kossuth Lajos ucca 73. szám 
Telefón 172.
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— H adirokkantak távbeszé
lő díjkedvezménye. A követ
kező hivatalos közleményt kap
tuk : A m. kir. posta az 50% os 
és azonfelüü hadirokkantak táv
beszélő állomása után 50% os 
előfizetési díjkedvezményt enge
délyezett. Az újonnan jelentkezők
től pedig belépési díjat nem szed. 
A díjkedvezmény nemcsak lakásul 
szolgáló helyiségben, hanem a 
had.rokkant üzletében vagy mű
helyében bekapcsolt állomás után 
is jár. A hadirokkantságot a m. 
kir. központi illetményhivatal ta 
nusitványával kell igazolni. — A 
postaigazgatóság kedvezményének 
két dicsérendő jelentősége van. 
Az egyik a hadirokkantán előny
ben részesítése, akik ezt a szép 
gesztust bizonyára örömmel és 

| köszönettel üdvözlik. A másik az, 
hogy ezzel ez a ma már nélkülöz- 

j heteticn intézmény, a telefón még 
, szélesebb körökben elterjedhet,
| mert olcsóbbá, hozzáférhetőbbé 
i tették. Az 50% os hadirokkantait 

ezután Mohácson 5 pengő havi 
díjat fizetnek, ami bizonyára sok 
uj előfizetőt jelent, hiszen a kissé 
is jobb jövedelmű rokkantaknak 
nem jelent számottevő tételt s 
bevezetik üzletükbe, műhelyükbe, 
esetleg lakásukba a telefont. A 
telefón nagyobbmérvü elterjedésé
nek ez az egyetlen útja, mindig 
újabb és újabb rétegeket bevonni, 
olcsóbb díjakkal.

— Rheumás fájdalmak és meg
hűlés. Nedvesség, hideg, hirtelen 
lehűlés gyakran válik rheumás 
izületi fájdalmak okozójává. Az 
erős fájdalmak oka az ízületekben 
lerakódott kártékony anyagok 
mellett az izmok és idegek 
megbetegedése. Aspirin tabletták 
elősegítik a fájdalmakat előidéző 
anyagok kiürülését, megbízhatóan 
és gyorsan szüntetik a fájdalmat. 
A valódi Aspirin tabletták ismer
hető jele a Bayer-kereszt, mely 
minden tablettán és csomagon 
látható.

— Pásztorebek veszettség 
e lleni oltása. A belügyminiszter 
rendelete alapján a város polgár- 
mestere elrendelte az állatok őr
zésére hanznált ebek kötelező ol
tását, Minden 3 hónapnál idő
sebb pásztorebet be kell oltani. 
Az oltás április hó 1, 2 és 3-án 
lesz a lóvlzsgálatok helyén és 
idejében. Az oltási költségek 
csökkentése miatt csoportosan ■ 
történik a beoltás s ennek dija 
fejében 1 P. 70 fillér fizetendő be | 
a város pénztárába. — Ez a ren
delkezés más helyen között cik
künk után érkezett meg közlésre j 
s meg kell jegyeznünk, hogy ha j 
már az első lépést megtették, a 
másodikat is meg kell tenni. Ha . 
már az állatok őrzésére használt ' 
ebeket be kell oltani, miért nem { 
kell az emberek őrzésére szol
gálókat }

— Vitézi te lek Lánycsókon. 
A kormányzó a Lánycsók község 
határában fekvő 2468 sz. tkvi. 
betétben felvett 867 négyszögöl 
felajánlott telket vitézi telkül el
fogadta. A telek Vitéz Monyoródi 
György tulajdona.

I — Vallásos est. A mohácsi 
református egyház március hó 
8-án, vasárnap este 7 órakor a 
templomban vallásos estet tart. 
Műsor: 1—2. ének. 3 Imádkozik 
lót'Adr Zoltán lelkész 4. Szaval 
Nagv Jenő. 5. Bevezető szavakat 
mond Balázs János ifjúsági el
nök. 6. Előadást tart: dr. M ajor 
László, a magyar evangéliumi 
keresztyén mozgalmak vezető 
munkása „A  ma protestáns ke- 
resztyénsége" címmel 7. Köz
reműködik a Ref. lfj. Egyesület 
alkalmi énekkara 8. írást magya
ráz Vikár Zoltán lelkész. 9. Kö 
zének. Ez a vallásos est befeje 
zője annak az előadássorozatnak, 
melyet a Mohácsi Református 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
rendezésében tartottunk. Az elő
adássorozat célja a magyar pro
testáns keresztyénség fejlődésé
nek, történelmének és jelen éle
tének ismertetése volt. Minden
kit szeretettel hívunk és várunk. 
Rendezőség.

— Felüifizetések a Mohácsi
Polgárok Olvasóköre bálján. 
Schmidt Lajos, Schmidt Karoly, 
dr. Schmidt Miklós, dr. Horváth 
Lajos, Tihanyi János, Pecsujlits 
Milán, dr. Margiíay Lajos 5—5 
P-t, Fridrich Oszkár 4 P-t, Suput 
Mihály 3 P-t, Patton János dr., 
Ónodi György dr. 2—2 pengőt, 
Bakó Gergely 1 40 pengőt, Ve
szel! Mihály 1.20 P-t, id. Báli 
Péter, Páncsits Márk 1 — 1 P-t, 
Vészeli József 60 fillért, Jekl Jó
zsef, Bencsik János 50—50 fillért, 
Takács Ferenc, Gadányi Antal 
40—40 fillért, Szabó János 30 
fillért. Összesen 53 P. 30 fillér.

— Védett b ir to k  teherhatár 
helyesbítése. A város polgár- 
mestere közli az érdekeltekkel, 
hogy a védett birtokok teherha
tár helyesbítésére irányuló kérel
meket a védett birtok k köz- 
felügyeletét ellátó mohácsi helyi 
bizottsághoz címezve a mohácsi 
adóhivatalnál kell legkésőbb folyó 
évi május hó 20-ig benyújtani.
A kérvény tartalmára és annak 
pontos felszerelésére vonatkozó
lag felvilágosítást hivatalos órák 
alatt városháza 37. sz. szobájá
ban a földadónyilvántartó ad.

— Présház betörés. Tarkó Já
nos mohácsi lakos présházába 
ismeretlen tettesek betörtek s 
egy ágytakarót és egy asztal
terítőt vittek el. A csendőrség 
megindította a nyomozást a 
tettesek kézrekeritésére.

— T ilto tt m űtét áldozata. 
Schenk Jánosné 23 éves bari 
asszony gyanús körülmények kö
zött meghalt. A lefolytatott nyo
mozás megállapította, hogy a 
fiatalasszony tiltott műtétet vég
zett magán és infekció folytán 
vérmérgezést kapott.

— Felakasztotta magát.
Ballain  Jánosné dunaszekcsői 43 
éves asszony rokonai látogatására 
ment szülőfalujába Palotabozsokra 
s ott a temetőbe is kilátogatott 
és egy fára felakasztotta magát. 
Tettének oka ismeretlen.

— Búzát loptak Majson 
Wilhelm József majsi gazdálkodó' 
községi bíró, feljelentést tett ' 
csendőrségen, hogy ismeretlen 
tettes fellörte a magtárát s abbói 
6 mázsa búzát vitt el. a  nyo
mozás megindult.

-  A nyakönyvi bejegyzések 
szerint 1936. évi február hó 
28-tól 1936. évi március hó 6-ú 
Születések: Mojzes József e’s 
Kiss Katalin gyermeke Kata’in 
Bubreg Mátyás és Zambori Máfiá 
gyermeke János, Dobró József és 
Kiss Piroska gyermeke .stván 
Bencsik Pál és Seregélyi l;onj  
gyermeke Pál. Házasságkötések ■ 
Csara Harczi Sándor és Schippert 
Aranka, Porgányi Ferenc Lajos 
és Meltzer Jolán. Halálozások: 
Kosz'.ics Julianna 2 hónapos' 
Kripelov Viktor 42 éves, Alföldi 
Ilona 8 éves, Csorba Lajos 67 
éves, Rosenthal Mór 103 éves 
Dobró János 79 éves, Gergeta 
Mátyásné 74 éves.

— Tavaszi divatlap újdon
ságok megérkeztek. Kaphatóit: 
Fridrich Oszkár könyv- es p».' 
pirkereskedésében Mohács.

___________________1 9 3 6 , m á rc iu s  8.

1 1) Ő J Á  R Á S
A  m o h á c s i  m .  i< ir. téli 

g a z d a s á g i  i s s lc o la  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. febr. 28 tói 1936. márc. 6 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum-j- 15 6C* 
a hőmérsékleti minimum +  0! C'

csapadék 103 mm. volt
I G A Z G A T Ó S Á G

Vendéglősök
figyelmébe!

P a p írs z a lv é ta , min
den nagyságban  és 
á rb a n  legolcsóbban

k a p h a tó :

FRIDRICH OSZKÍR
könyvkereskedésében 
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— A Mohácsi Földmivesek
O lvasóköre műsoros táncestélyén 
törént felülfizetésekert, melyet 
alant kózlük, halas köszönetét 
mond a rendezőség. Dr. Kontra 
Miklós 10 P., Pecsujlits Milán 
7 P., M o ln ir Pa!, Lerch Ferencné, 
dr. Margitay Lajos, dr. Németh 
Lajos, Harczi Sándor 5—5 P , 
Németh Jenő, özv. dr. Cvenits 
Antalné 4 P , Cserháti Sándor,
F.hérváry István, Pétié István, 
Kraicár Kaio iy, Supui Mihály 
3— 3 P., Szendrev N . ref. lelkész 
2 50 P., Káldor Jenő, Guttmann 
N , Bakó Mihály, Ugray Gyula,
N. N., N N., Rubint József, dr. 
Szabó Karoly, dr Auber László, 
Fridrich Uszkár, dr. Papp Ferenc, 
Luczas Simon, dr. Schwarcz 
Béla 2— 2 P, Gallér János, N N , 
Jaa! Érdre, Koszter Antalné, ifj 
Húsz András, Ornstein Dánielné 
1.50— 1.50 P., dr. Paschke Fe
renc, D. Kiss János, Molnár Jó
zsef, lhrig Denes, Gih.rd N , 
Babos Lajos, Harsán} i Jenő, 
Lantos György, Vitéz Horváth 
Kazmér dr., Vitéz Tóth Sándor, 
dr. Kőnig Antal, ifj. D kany Ja- 
János, ifj. Szabó János, Mákó 
Ferenc, Vajda József, ifj. Harczi 
János, Beer Mór 1— 1 P., Tassi 
jarosné 80 fillér, Kovács András 
70 fillér, Vitéz Tassi Jarosné 70 
fillér, Csömör József, N. N., Far
kas János, if j.  Szabó Ferenc 
50—50 fillér, czv. B ikefíy Antal- 
né, 30 fillér, B. Harczi Sandorné 
20 fillér, Tóth János 10 fillér.

— M eddig ta r t  az eozárlat? 
Kaptuk a következő levelet: A 
Mohácsi Hir aD több Ízben irt 
már az örökös ebzirlatról, amely
nek sohasem szakad vege. M in
den ebtartó gazda csatlakozik 
ahhoz, hogy egyszer az ebzárla
ton kívül más megoldást is ke
ressenek és találjanak az illetékes 
hatóságok, a veszettség ellensze
réül. Az ebzárlat olyan orvosság 
mintha például a tífusz járvány 
esetén csak elkülönítenék a bete
geket, de más orvosságot, vagy 
intézkedést nem tenne a ható
ság. Veget kell vetni ennek a 
rendszernek és a örökös ebzár
latnak. Nem tudjuk hogy kinek 
a hatáskörébe tartozik, de kérjük 
az illetékes hatóság mozduljon
meg, kérésén és talál nagyon 
egyszerű megoldásokat, mint pld. 
a kötelező védoltás, mert a mai 
állapot sok oly kellemetlenségnek 
az okozója, amelyért az ebtartó 
nem tehet, de felelős. Aláírás.

— Baleset. Schaffer Sándor, 
Varga Ferenc gépgyáros tanonca 
a pécsi vásáron a síkos utón el
csúszott és elesett. Jobb keze 
csuklóban eltörött. Sérülésével a 

László” közkórházban ápolják.
— A „Mohácsi Sokacok Ma

gyar Olvasóköre” bálján felül
fizettek: Dr. Nemet Kálmán 10 
P-t, Petrovics Károly 6 P-t, Keme- 
nes László dr., dr. Margitay La
jos, Pecsujlics Milán, ~ Tihanyt 
János, Schmidt Lajos 5 5 P-t,
Fridrich Oszkár 4 P-t, Pavkovics 
Antal Pál, P. Unyi zárdafőnök, 
Suput Mihály 3 - 3  P-t, Csupics 
Lukács, Pávkovics Fülöp, Láng 
Aladár, Boda István, dr. Patton Já
nos, Schneider testvérek 2— 2 P- t, 
ifj Schummer József, Urkövi Jó
zsef, Atyimovits Péter 1.50— 1.50 
P-t, Czernics János, ifj. Pavkovics 
János, Jánity Antal, Budzsaklia 
Lukács, Lucás Simon, Cselinácz 
Péter, ifj- Jánity Antal, Faragó

Gábor, Páncsics Márk, Tarack
közi tiszt h., Kalkán János, Ká- 
lenics József, N. N., Steidl Antal, 
id. Szajcsán János, N. N. 1 — 1 P t, 
Vidak Mátyás 80 fillért, Cselinácz 
János, Kaldor Miklós, Szabados 
Mihály, Langer Antal, N. N , 
Verbán István 50— 5o fillért, 
Heréb József 30 fülért.

— Nyolc évi fegyház g y ú j
toga tásé rt. Megirtut, hogy Bu
dzsaklia Jakab mohácsi szigeti 
lakos egy mulatozásból keletke
zett összeveszés után rázarta a 
tanyát Martines Lukácsra és Li- 
pozsencsics György re, akik alud
tak benn a szobában Budzsaklia 
ezután felgyuj'otta a tanyát és 
elszökött. Szerencsére Lipozsen- 
csics felébred: még idejében s 
nagy erőfeszítéssel knörtek az égő 
tanyából. Az e szökött Budzsák- 
liat Vácon fogtak meg. A pécsi 
kir. törvényszék gyújtogatás bűn
tettében és magánosok elleni erő
szak vétségeben mondotta ki bű
nösnek Budzsakliat s ezért nyolc 
évi fegyhazra ítélte Most tár 
gyalta az ügyet a pécsi kir íté
lőtábla es a törvényszék ítéletét 
jóváhagyta. Az Ítélet en  jog
erős.

— H alálosvégü baleset. Bor
zalmas, halálosvégü szerencsét
lenség tö tén a mohácsi szigeten 
Az u. n. feketedülői szállásoknál 
egy kompátjárd van, amelynek 
kompját miután nagy szél dü
höngött pénteken éjszaka, kihúz
tak a vízből es egy erős fához 
támasztva odakötöttek. Az orkán 
még szombaton reggel is dúlt, a 
iialalmas fa is hajladozott s a 
magasan feltámasztott komp le
csúszott. Abban a pillanatban ha
ladt arra egy kisleányokból álló 
csoport, akik csak az utolsó pil
lanatban vették észre a vesze
delmet. Az egyik lanyka, A lfö ld i 
Ilona 8 eves iskolasleany mar 
nem tudott elmenekülni s a sú
lyos komp ráesett Valósaggal 
összelapitotta a szerencsetlen Kis
leányt. Az ügyészség megallapi- 
tása szerint senkit sem terhel a
felelősség a balesetért s érért a 
temetesi engedély t kiad ><

Emelkedett a tendari 
büntető bíróság munkája 

az 1935, évben.
A b a g a te ll  b iró sá g i 
p erek  c s ö k k e n te k .

A rendőri büntető bíróság és 
a kisebb polgáti peres ügyek 
(bagatell) múlt évi statisztikája 
most készült el s az eredmény 
általánosságban az, hogy a rend
őri büntető bírói ügyek száma 
emelkedett, a bagatell viszont 
csökkent.

A rendőri büntető bírói mű
ködés legnagyobb tevékenységét 
a mezőrendőri feljelentések elbí
rálása képezte, amennyiben 628 
esetben történt ez. Állategész
ségügyi 289, ipari 83, iskolai 61, 
vámrendóri 55, szabályrendeletbe 
ütköző kihágás 18, vizrendőri 
14, köztisztasági 9, közegészség- 
ügyi 7, mértékügyi 5, erdei 3, 
egyéb 7, összesen 1179 A sta 
tisztika tehát azt mutatja, hogy 
a kihágások legnagyobb részé a 
mezőgazdaságot terheli. Százalék

ban kifejezve 77° „ ot jelent. En
nek legnagyobb részét, a ki nem 
vágott tengeriszár miatti feljelen
tés teszi s figyelmeztetőjel a 
gazdáknak a következő évekre. 
Igen sok az idegen helyen való 
legeltetés, idegen földön való át
hajtás, van aztán benne kisebb 
lopás, stb. Aránylag nem nagy 
szám az iskolai mulasztás, ami a 
kultúra fejlődését mutatja.

A végleg elintézett ügyek 
száma 703, folyamatban van 461 
s más hatósághoz lett áttéve 15. 
Marasztaló Ítéletet 351 esetben 
hozott a kihágási biró, felmen
tés 54 esetben történt és meg
szüntették az eljárást 313 esetben.

A feljelentettek között 1340 
volt a férfi, 212 nö és 5 jogi 
személy.

A kihágási eljárás során meg
állapított büntetés pénzek ősz 
szege 3629.70 P., ebből befolyt 
1995 94 P., behajthatatlanság cí
mén töröltetett 589 P. 40 f., hát
ralék 1044 P. 36 f. A városi 
szegényalap a bünletéspénzek- 
ből 976 P. 75 fillért, az állam- 
kincstár 912 P. 75 fillért, a ta
nonciskola 63 pengőt kapott.

Iskolamulasztási kihágások 
büntetés pénze 459 P. ebből be
folyt 31 P., behajthatatlan 348, 
ami azt mulatja, hogy az előfor
duló iskolai mulasztások a leg
szegényebb körökből adódnak. 
A befolyt büntetéspénzeket sze
gény iskolás gyermekek segélye
zésére fordítják.

A kisebb polgári peres ügyek 
bíróságánál 381 esetben emeltek 
panaszt, ami 201 el kevesebb, 
mint az 1933. évben volt Ebből 
egyezséggel végződött 114 ügy, 
megszüntető végzést hoztak 110 
esetben, mulasztási Ítélet 123 
volt, marasztaló 23, elutasító 6 
s folyamaiban volt december vé
gén 5. Fellebezés történt a járás
bírósághoz 11 esetben, végre
hajtást kértek 92 esetben.

A szép és nagy munkakört 
dr. Bartók Lajos I. o. aljegyző 
tölti be, aki csendben, feltűnés 
nélkül, de annál többet dolgozik 
s úgy a város vezetősége, mint 
az ügyes bajos felek elismerését 
vívta ki az igazságot kereső 
munkájával.

S P O R T -
Szezonnyitó mérkőzés:

Né S E -  M T E
A léii álomból felébredt, a fut

ball és az elmaradhatatlan társa a 
szurkolók serege Rövid előkészü
let után vasarnap már barátságos 
mérkőzés keretében megindul a 
a tavaszi szezon városunkban, 
sót a mi szempontunkból a meg
újhodást jelentő és sürgető fut- 
ballszezon. A teljesen uj szellem
ben működő vezetőség minden 
alkalmat megragad a játékosok 
foglalkoztatásara es ezért megin
dulásként a szomszéd Németbóly 
jó játekerejü csapatát kötötte le 
mérkőzésre. Valamikor könnyű 
ellenfélből erős, sőt mondhatni 
egyenrangú küzdőfél lett, az el
múlt ősszel pedig Mohácson le
győzte nagynevű ellenfelet az 
MTE-t.

A meg nem értésből támadt 
ellentetek kiküszöbölését szolgálja 
ez a barátságos mérkőzés, amely 
hivatva van a sportbékét újra jó 
alapokra fektetni és lovagias, min

den incidi ’ nstől mentes kü ide
iemben ele 'önteni a mér kői'és

p irs á t. Teh át feltétlenül spott- 
szt tű  küzdeln le l varunk nemcsak 
a m.' fiainktól, hanem a Német- 
bólyt i ’eprezenti ’ó tizenegyétől is. 
Mohács egyesülete, amely nagy 
játékosan yagból akarja majd a 
megfelelő standa. 'd csapatot és 
utánpótlását kiváló^ látni, a körül
ményekhez képest a lehető leg
jobb összeállításban igyekszik a 
a porondra lépni. A. mérkőzés 
vasárnap délután fé.' 4 órakor 
kezdődik a kastélykerti sporttele
pen. Ezt megelőzően 3’ « 2 órakor 
pedig az MTE csapata a nagy 
jatékerejü „F  11” csapatával tart 
mérkőzést. Az MTE utá npótlast 
jelentő II. csapatában sóit uj és 
fiatal játékos kap helyet, akik 
mar erősen döngetik az első csa
pat kapuját.

Az MTE Németbólyon.
Jövő vasárnap 15-én az MTE 

revansmérkőzésre Németbólyra lá
togat el, hogy sportszerű küzde
lemben idegenben is összemérje 
erejét a NéSE csapatával. Szur
kolókat is visz magával az egye
sület és igy, akik részt akarnak 
venni, jelentkezzenek Pap István 
intézőnél.

A tavaszi futbailmüsor.
Az MTE agilis vezetősége nagy 

anyagi áldozatok árán nívós és 
értékes műsort állított össze a 
csapat állandó foglalkoztatására, 
amit a alábbiakban közlünk.

Március 8 án NéSE ellen ba
rátságos Mohácson.

Március 15 én NéSE ellen ba
rátságos Németbólyon.

Március 22-én Bajai TE  ellen 
barátságos Mohácson.

Március 25-én Bajai TE  ellen 
barátságos Baján.

Március 29 en Pécsi VSK ellen 
barátságos Mohácson. (?)

Április 5-én PEACI1. ellen baj
noki Pécsett.

Április 12-én DPAC ellen baj
noki Mohácson. (Nagy mérkőzés.)

Április 19 én BTC1I. ellen baj
noki Mohácson.

Április 26 án PTE ellen baj
noki Pécsett.

Május 3 án KSE ellen bajnoki 
Mohacso i

Május 10 én NéSE ellen baj
noki Nemetbólyon.

Május 24-én ZsSE ellen baj
noki Pécsett.

Mohács az első osztályban.
A DNyLASz intézőbizottsága a 

legutóbbi ülésen kimondotta, hogy 
a bajai alosztályt a régi színvo
nalra emelve beosztja oda TSE 
NSE, DVOGE és Mohácsi TE-t 
és ősztől kezdve megindul a má
sodik életképes erős első osztály. 

•

OiCSÓ hely árak a vasárnapi 
futballmérkőzésen. Az M TE ve
zetősége a futball népszerüsité- 
sere az első vasárnapi mérkőzésre 
olcsó helyárakat állapított. Hely
arak : ülőhely 60 fillér (a falra
gaszon tévesen van,) állóhely 40 
fillér és levente és diákjegy 20 
fillér. Tagoknak 50 és 30 fillér. 
A mérkőzés kiküldött bírája 
Bencze Bájáról.

f e le lő en  ira es itó  : 
B Á N  A N D R Á S .

Laptulaldonot 4« kladé i 
FRIDRICH OSZKÁR.



mohácsi hírlap 1Q36. március &

P i f i c i
Búza — —
Zab — —
Rozs — —
Árpa — —
Tengeri m.
Bab — —

á r a k i  „X íc .
16. 60 P 
1F ,50 P 
1 5— P 
i5 50 P 
13.70 P 
23-— P

K É R  F- s e k
irodak is  asszonyt
liszta és rencLzerető munkaerőt, 
szép kézírással, aki írógépen is 
lúd Írni. Sa .átkezüleg irt pályá
zatokat tize lési igények megjelö
lésével ki adóba kérek.

Szenzációs rózsa
újdonságok névvel ellátva kap
hatók 10 darab magastörzsü

12 pengő.
Postamester, Hercegszabar.

J

FIGYELEM!

Órát, arany-ezUst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

I*  sé i i  c s i I M n  sí £
M ohács Ú jváro sh áza .

Javítást, vésést gyorsan és ölesén személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g sram  égő, c s illá r , 
rád ió  és v illa n y s ze re lé s i anyag kaphatók

4 vagy 3  szobás lakás és 
1 üzlethelyiség 

K I A D  Ó  
Horthy Miklós úti rész vagy 
Árok ucca 2. számú házrész elkü
lönített udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizetési feltételek 
mellett. Bővebbet Schlitzer Emil 
háztulajdonosnál Horthy M. u. 19.

I

Kész vasablakok min
denféle méretben és 
kivitelben kaphatók

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

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

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás1* szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén, jelentkezni leheti

B á n  A n d rá s  h ite l iro d á b a n ,
vagy az egyes hivatalokban levő m e g b íz o t tn á l.

K E M E S / W M
mű- és épületlakatos mesternél 

Apponyi utca 20 sz.
Saját házban.

Ingatlan eladás.
A mohácsi felső-, középső, 

alsómezőben, valamint a sziget
ben levő szántóföldjeim ből 
20 holdat szabadkézből eladok.

Érdeklődni lehet
K ovács ics János
Prakatur ucca 34. szám

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

Pridr.ch Osxkár könyvnyomdája, Koháes.
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