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Utak és az idegenforgalom .
Mohács város idegenfor

galmi hivatala az utóbbi 
években dicséretreméitó pro
pagandát folytat a város ide
genforgalmának emelésére. 
Ismertető füzetek, piakátok 
mennek széjjel az ország 
minden részébe és a város 
szépségeire, nevezetességeire 
hívják fel a figyelmet.

Nagyon szép ez a munka 
és elismerés jár érte, azon 
bán most fordítsuk meg a 
dolgot és az idetörekvő idegen 
szempontjából nézzük meg 
egy fontos kérdést: Hogyan 
jöjjön ide?

Ha vonaton akar jönni, 
még Pécsről is kerülővel jö
het csak el Mohácsra. Ez a 
kerülő aztán időt és költsé
get jelent. Időt, mert ameny- 
nyi idő alatt rerdes vonaton 
ideérkezhetne az idegen, az 
ország bármely részén ha
talmas nagy területeket szel
het át a gőzgép szárnyain 
és annyi szép tájat láthat, 
hogy nehezen lehet elhinni, 
hogy inkább Mohácsot vá
lasztja. Ugyanezt mondhatjuk 
a költségekre is. Ha csak 
nincs filléres gyors, Mohácsra 
jönni, rendes személyjeggj el, 
mar majdnem pazarlást je
lért rerdes, közepes keresetű 
utasnak.

Mindezek után azt is mond
hatnánk, hiszen vannak utak 
is. Hat vannak is, ha azon
ban akár a S2ekerező fuva
rosokat, akar az autetusz- 
véllalkozót, vagy pedig az 
úrvezetőt, egy sem fogja 
egyik idevezető utat sem 
útnak nevezni.

Már a képviselőtestület is 
foglalkozott ezzel a kérdés
sel, úgy tudjuk hogv a vár
megye is jóakarattal kezeli, 
ellenben az utak még mindig 
lehetetlen állapotban vannak.

Az autó, a motorkerékpár 
és a kerékpár rohamos elter
jedése mellett rendkívüli nagy 
fontosságot jelent egy város
életében, hogy a hozzáve- | 
zető utak jókarban legyenek. |

Ez természetesei nemcsak az 
idegenforgalom, de a rendes 
gazdasági életnek is kíván
sága, hiszen jól tudjuk, pél
dául, hogy a nagybaracskai 
ut megépítése előtt a sziget 
túlsó oldalán levő mohácsiak 
is máshova jártak hetivásárára 
s azóta is csak egy kis ré
szét sikerült visszacsábítani.

Bármely irányban is nézünk 
nircs olyan utunk, amelyre 
nyugodt lelkiismerettel mond
hatnánk, hogy jó.

És mit szóljunk például a 
kölkedi úthoz, amely télen 
teljesen járhatatlan a sár 
miatt, nyáron pedig a por
felhő v ép esz úszási gyakor
latokat a haladó kresi és a 
gyalogjá’ók között. Ezt az 
utat már annyian ígérték, 
anny ian sürgették, hogy ha 
szavakkal lehetne kirakni, 
már régen készen állana, 
annyit beszéltek róla s még 
ma is elhanyagoltságában 
szégyenfoltja a környéknek. 
Szegény kölkediek télen egy
szerűen el vannak zarva a 
külvilágtól

Szólhatnánk a szigeti utak
ról is, amelyen saját polgár
társainknak kellene télen be
jönni a városba, de nem 
tudnak, néha heteken, hóna
pokon keresztül.

Az utóbbi időben a város 
közéletének vezetői és a 
pártok igen dicséretes lelke
sedéssel találkoznak egymás
sal, ha közérdekű kérdések
ről van szó, fogjannak ugyan
ezzel az összetartással ennek 
a kérdésnek a rendezéséhez 
is. Igaz, hogy az idők sú
lyosak, de az útépítés éppen 
az a feladat, amely ennek 
egyik gyógyszere. Munkát 
jelentene a .munkanélküliek
nek, kenyeret ad az éhezők
nek s ha vannak eszközök, 
amelyek egyszerre tömege
ken segítenek, akkor az út
építés; az.

Épülnek is utak, csak nem 
nálunk. A feladat az lenne, 
hogy idetereljük ezeket a

munkálatok s ha kitartóan 
járjuk a kormányhíz vezető 
utat, ha fiir.dhatatlanu ké maradjon.
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Á rkádsor és lovasszobor 
a Széchenyi té ren .

A 'egnagyobb megdöbbenés
sel o ’vfst?m a Mohácsi H ’rlap 
máicius 22 i számában, hogy a 
város képvise őtestülete állítólag 
igérelet lett arra, hogy a foga
dalmi templomhoz kapcsolódó 
árkádsor részére a szükséges 
ler letet átengedi és az építési 
költségeket vallatja. Megütközés
sel éresüHem arról is, hogy ezen 
terv megvalósítására, valamint egy 
lovasszober emelésére már az 
összes ecmnnkáiatok megtétet 
tek, sőt a szobrászmunkák kivi 
te ére a megbízás már ki is 
adatott. Nem volt elég tehát,
I egy a város képviselőtestületét 
mar egyszer a városi műszaki 
hivatal megkerülésével befejezett 
tények eé állították akkor, ami
kor a három zászlótartót a vá
rosháza tló tt e helyezték, mely 
nek sem elrendezése sem mü 
vészi kivitele nem nyilvánítható 
helyesen megválasztott megöl 
dásnak és n űvészi alkotásnak.

Most a hitközségen keresztül 
óhajtják utólag a képviseiőtesiü 
lettel jóváhagyatni azt a tervet, 
mely a fogadalmi templomhoz 
erőszakosan egy >Feldhennal!ét< 
gyengén utánzó árkádsorokat 
akar kapcsolni, az árkádsor kö
zepére ráadásul még, — horri- 
bile dictu — egy loiasszobrot 
akar emelni. Ha figyelembe ve
szem még, fogy a jelen'egi 
bátem zászlótartóval sznn ben a 
po'gári iskola előtt újabb három 
zasziátarlo felállítására már kí
sérlet történt és hozzáadom, hogy 
a térre a szükséges díszestbb 
közkulat, valamint a tér megvi
lágításához nélkülözhetetlen di 
szesebb knndülábereket is kell 
elhelyezni, — akkor elkészült a 
Széchenyi téten a legtökéletesebb 
vegyes kiállítás, — melyhez ha
sonlót igazan nem produkáhat 
egy magyar város sem.

Ezen szerencsétlen terv meg- 
va'ósitasa ellen azonban mint a 
városnak hiva'ott műszaki veze 
tője, mindtn erőmmel tiltakoz
nom kell és meg kell ragadnom 
az alkalmat, hogy a város kö
zönségének figyelmét felhívjam 
azokra a városrendezési és szé
pészeti követelményekre, melye 
két a terv végleges elbírálásánál 
figyelembe kell venni.

rünk, követelünk, akkor nem 
léiét, hogy az eredmény el-

Mmdenekelött művészi szem
pontból kell rámutatnom arra, 
hogy a fogadalmi templom a 
maga nemes egyszerű vonalai
val, sima felületeivel egyáltalán 
nem kíván semmiféle szerves 
kapcsolatot egy tömegeiben ala
csony, szobrokkal agyontömött 
s így nyugtalan benyomást keltő 
árkádsorral.

A Széchenyi tér már jelenlegi 
beépítése révén is zárt keretet 
alkot, a térhatás megfelelően 
biztosítva van, a hátteret pedig 
az elültetett sorfákkal minden
képen hangsúlyozni, sőt fokozni 
is lehet. Az árkádsornak erő
szakos hozzáragaszfása semmi- 
fékképen sem indokolt.

Sokkal súlyosabb elbírálás alá 
esik a terv, városrendezési szem
pontból. A mai városrendezés, 
ne felejtsük el, teljesen kialakult 
tudomány, amelynek Magyaror
szágon kívül minden más or
szágban a műegyetemen kötelező 
tanszéke van. A városrendezés 
megkülönböztet közlekedési tere
ket, hasznos (piac) és dísztereket. 
Ilyeneknek megfelelő kijelölésé
ről a törvényjavaslat értelmében 
a közületeknek a városrendezési 
terv elkészítésekor, gondoskodni 
kell. Közlekedési térre nincs még 
szükség, három terünk közül 
kettő a Sztpessy és a Deák tér 
már disz, illetve üdülőtér. A 
Széchenyi térből még egy hősök 
terét kiképezni, akkor, amikor a 
Deák tér impozáns hősi emlék
műjével, tagozódásával, parkjá
val mirdenképen egy hősi tér 
kifejlődésére van predesztinálva 
akkor, amikor külön hősi lige
tünk van. amikor a Csele patak
nál az országos történelmi emlék 
fenntartásának kötelezettsége is 
rtánk hárul, — akkor a város 
közepén, a kereskedelem, ipar és 
hivatalok középpontjában, — a 
városnak egyetlen még rendel
kezésre álló terét is a hősi kul
tusznak feláldozni, a városren
dezési alapelvek legelemibb f i
gyelmen kívül hagyása.

Nem lehel többé vitás az, hogy 
a gabonapiacot idővel a Szé
chenyi térről ki kelt helyezni, de 
az sem, hogy a kirakodó piac a 
jelenlegi helyén, a Szt. Három
ság (éren, helyszűke miatt tovább
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nem fejlődhetik és Így a piac 
kénytelen lesz idővel, legalább is 
egy részével, a Széchenyi térre 
átköltözni. Az a körülmény, hogy 
hetenként kétszer a piac a foga
dalmi templom előtt lesz, egyál
talában nem kegyeletsértő, -mert 
a keresztény templomépitkezés 
kezdete óta mind a mai napig 
vagy a templomok épültek a 
piactereken, vagy pedig a temp
lomok körül fejlődtek ki a kira- 
kcdópiacok. Ezen törvényszerűség 
alól csak a nagyvárosok függetle 
nithették magukat azáltal, hogy a 
piactereket a belvárosban vásár 
csarnokokban helyezték át. A 
Széshenyi térre tehát mint hasz
nos térre nélkülözhetetlenül szűk 
ségünk van, ezt a teret mint 
ilyet a kúton, világitó kandalá 
bereken kivül, zászlótartókkal, 
árkádsorokkal, hozzá még lovas 
szoborral teleaggatni a jóizlés 
legdurvább megsértése is lenne.

Á'kay  Bertalan már elkészí
tette a városrendészeti terv első 
vázlatát és ebben igen helyesen 
a Deák téren a hősi emlékmű 
mögé a városi múzeumot és a 
kultúrpalotát tervezi, mig az em
lékművet árkádsorral óhajtja kö 
rülvenni. A fogadalmi templom 
árkádsora i t t  a Deák téren tény 
lég művészi követelmény lenne, 
hogy a karcsú emlékoszlopot 
keretbe zárja. Az árkádsor itt 
méltó környezetbe volna beépítve.

Pénzügyi szempontból sem 
találom kellően alátámasztva az 
árkádsor megépítését. Minden 
előteremthető összeget vélemé
nyem szerint a fog  idalm i temp
lom méltó befejezésére, kivitelére 
és művészi belső kiképzésére kell 
fordítani. Az árkádsornak még 
a Deák téren való megépí
tésénél is sokkal fontosabb és 
szükségesebbnek találom a Csele 
pataki II. Lajos emlék átépítését, 
helyesebben egy uj emlé«mű 
emelését a Csele patak jelenlegi 
torkolatánál fekvő magas parton. 
Nem ismételketem eléggé, hogy 
minden városunkban érkező ide 
gennek az első kérdése a Csele 
patak felé fordul, első kérdése, 
hogyan lehetne az emlékműhöz 
kijutni? Sajnos a jelenlegi emlék
mű és annak környéke annyira 
dísztelen, annyira ielhanyagolt, 
annyira kegyeletsértő, hogy az 
odairányuló kirándulásról minden 
idegent le kell beszélni. Egy 
magasbatörő, de egyszerű em
lékmű a Csele patak jelenlegi 
torkolatánál — nemcsak a kegye
letnek volna méltó megnyilvá
nulása, nemcsak jelentékeny épi 
tési összeget sem igényelne, — 
hanem országos viszonylatban 
is rendkívüli idegenforgalmi ne
vezetességet nyújtana A város
nak pedig minden tekintetben 
nagyobb előnyére válna, ha azt 
a különben elismerésre méltó 
rendkívüli energiát és fáradozást 
nem ily, városrendezésileg e lh i
bázott ötletek, mint a Széchenyi 
téri árkádok megvalósítására, ha
nem igenis a cselepataki orszá
gos emlék felállításának előmoz
dítására fordítanák.

Febérváry István.

— Aki csónakját rendes Idő
ben akarja vlzrebocsájtanl, az 
már most rendelje meg Pataki 
Jánosnál.

In te rn á tu s t a g im n á z iu m n a k .
Egy gimnáziumi internátus lé

tesítése érdekében a Mohácsi 
Hírlapban nemrég felvetett gon
dolatok bizonyára osztatlan he 
lyeslést váltottak ki mindazok
ban, aki Mohács város kultúrá
ját és annak készülő melegágyát 
a szárnyát bontogató gimnázium 
ügyét szivükön viselik

A gondolatnak akadnak ugyan 
ellenzői, a -ik  hivatkozva a nehéz 
gezdasági viszonyokra, hallani 
sem akarnak esetleges újabb ki ■ 
adásokról, tán azért, mert első 
pillanattól fogva nem voltak hí
vei a gimnáziumnak, vagy csu 
pán amiatt, mert a tervben p il
lanatnyi rentabilitást keresnek.

Nézzük komolyan, vájjon tény 
lég célszerű e egv internátusnak 
a fokozatos kiépítése, vagy sem ?

Ha helyes voit a gimnázium
nak megindítása, — ami a sok 
szór említett okoknál fogva két
ségtelen — akkor a városnak 
minden eszközzel arra kell töre
kednie, hogy minél több növen
dékkel rendelkezzen. Hivatkozás 
történt arra, hogy a gimnázium
nak a maga jó hírével kell, hogy 
a saját reklámja legyen Helyes, 
ámde addig, a mig ez az iskola 
első szellemi gyümölcsét, a ma- 
turándus gárdát meg nem érlelte 
és az életbe ki nem bocsátotta, 
erről alig lehet szó. Egyelőre 
tehát a külsőségek a hírvivők, 
amelyeknek a környék egész 
területén hirdetniük kell, hogy 
Mohácson gimnázium egyáltalá 
bán van.

A jó és olcsó nevelőintézet 
(internátus), a tetszetős egyen 
ruha, a cserkészet, a zene azok 
a külsőségek, amelyek a szülők 
figyelmét az iskolára felhívják. 
Aki ismeri a vidéki szülő lelkű 
letét, az igen jól tudja, hogy 
szívesebben adja gyermekét in 
ternátusba, ha annak ellátási dija 
megközelíti a magánhelyeken f i 
zetendő összegeket és a beiratás 
után megnyugodva tér haza, 
mert tudja, hogy gyermeke jó 
kezekben, jó helyen van. No de, 
még csak akkor büszke, ha fiacs • 
kája a jó bizonyítvány mellett 
esetleg csinos egyenruhában is 
tér haza. Határtalan a büszkeség 
amellyel a rokonság és ismerő
sök körében mutatkozik vele.

j Nem szólva arról, hogy a kis 
diákra pajtásai irigykedve néznek 
és egyenesen kívánkoznak abba 
az iskolába, ahol ilyen szép ru
hában lehet járni.

E külsőségek azok a momen
tumok, amelyeket az egyszerű 
falusi szülő az iskola kiválasz
tásánál figyelembe vesz és nem 
azt nézi, vájjon a gimnázium 
szerzetesi, vagy civilkézben, állami 
avagy törvényhatósági kézben 
van e.

Elismerés illeti azt az ellenve
tést, hogy amikor a megszava-

— Expresshajó já ra to k . A 
I DGT közli, hogy a folyó évben 
, Wien—Budapest-Mohács— Russe 
| —Giurgiu közötti expresshajók 

Mohácsot a következő menetrend 
szerint járnak: Az első hajó indul 

1 Mohácsról Giurgiuba április 23-án 
i hétfőn 7.50 órakor. Az első hajó 
! indul Mohácsról Wienbe április

zás stádiumában állott a gimná
zium ügye, akkor hivatkozás 
történt arra, hogy a város rá 
szoruló Iakósságán3k majd al
kalma nyílik kosztos diákok fo 
gadásával a maga anyagi nehéz
ségein enyhíteni. A vidéki szülő 
azonban úuy okoskodik, hogyha 
már 30—40 pengőt kell fizetnie 
magánhelyen, úgy inkább áldoz 
még 5 pengőt ha gyermekét va 
lamelyik pécsi, vagy más inter 
nátusba adhatja.

Érdeke Mohács egész gazda 
sági életének is, hogy a gimná 
zium egy, az üzleti vállalkozás 
minden színezetétől mentes, vá
rosi, helyesebben a gimnázium
mal kapcsolatos olyan internátust 
kapjon, amelyben az iskola és a 
tanulók közötti kapcsolat a tani 
tási órákon kivül sem szűnik 
meg Olyan internátust, amely
nek lakói csinos egyenruhában 
járnak, kiknek ott a zene elsajá
títására, esetleg intézeti zenekar
ban való részvételre, vagyis a 
tantárgyakon kivül is továbbmű- 
velődniök alkalmuk lesz. Az 
egyenruha bevezetésére ma, ami
kor a magyaros öltözködéznek 
oly nagy propagandát csinálunk 
százféle megoldás kínálkozik. Az 
in ’ernátus felvehetne polgári is

I kólái tanulókat is és közülük 
j azokat, akis a gimnázium ötödik 

osztályába átlépni szándékozna*, 
latin francia nyelvi tanfolyamok 
utján mintegy a maga számára
nevelné.

Egy internátus a közszállitások 
réven az élelmezési kereskedel
men, a városba megforduló 
szülők bevásárlásai révén, a ru 
házati és egyéb kereskedelmen 
keresztül az egész város gazda
sági életére feltétlenül döntő ha
tással lenne

Önként adódik tehát a felelet, 
hogy igenis szüksége van a 
gimnáziumnak és a városnak 
egy internátusra. Es ha egy ilyen, ; 
a külsőségekben is pompázó 
intézmény majdan párosulhat a

j modern pedagógiai módszerek
kel dolgozó, ifjú tanárok lelkes

i munkájának eredményével, akkor I 
a gimnázium könnyedséggel vé- | 
gezheti azt a feladatát, amelyre 
a német környezetben hivatva 
van, akkor nem egy talán ten
gődő, hanem igazán virágzó kö
zépiskolája lehet Mohács váro
sának a déli végeken. k .*

A fenti hozzászólás vidékről 
jött s Így a vidéki intelligencia 
és a gyermekeiket taníttató v i
déki szülők részéről világítja 
meg az internátus szükségessé- j 
gét. Van egy hozzászólásunk I 
mohácsi olvasó részéről, amelyet 
helyszűke miatt kénytelenek va
gyunk jövő számunkra hagyni, | 
bár egyes megállapításai nagyon 
hozzásimulnak a fenti cikkhez.

A szerk.

18-án szombaton 17.20 órakor 
A második hajó indul Mohácsról 
Giurgiuba április 23-án, csütörtö
kön 7.50-kor és ez után minden 
hétfőn és csütörtökön. A második 
hajó indul Mohácsról—Wienbe 
április 28 án, kedden 17.20-kor 
és ez után minden szombaton és 
kedden.

A belvárosi templom 
festése.

Az alábbiakban közöljük a ma- 
hácsi belvárosi templom festé 
sére és oltár aranyoztatására be 
folyt adományok kimutatását

A kimutatásból kitűnik, hoz, 
a befolyt gyűjtés 298393 pe„. 
gőt eredményezett, amihez h, 
hozzáadjuk az egyházközség által 
három évi részletben felvehető 
1800 pengős segélyt, úgy a fenti 
munkálatokra jelenleg 4783 91 P 
áll rendelkezésül.

A festés előkészítésére eddig 
a következő kiadások történtek

Villanybesülyesztés és lám- 
pákra 413 73 P, villanybesülvesz- 
tés kőműves munkáia 75 80 P 
3 drb. ablak szellőző készítése 
és üvegezése 100 P, a bejárati 
portálé stukkolása 82 P, össze
sen 671'53 pengő.

Még szükséges kiadások lesz
nek : belső kőműves munkára, 
2 reflektorra, menyezeti szellő
zőre, oltár átalakításra, a festés 
részére belső állványozásra, ősz- 
szesen mintegy 660 pengő.

A festési munkáért jár majd 
ifj Funschler Móric 'és Takács 
Istvánnak 3000 pengő az eddigi 
671 53 H és a leendő 660 pengő 
kiadással agvütt a templomfestés 
összesen 4331 53 pengőbe fo? 
kerülni, úgyhogy az oltárok ara- 
nyoztatására a mai napon a fenti 
összeg levonása után csak 452 
pengő 48 fillér fog maradni.

Ha az oltárok szinarany leme- 
zekkkel lesznek aranyozva, mint 
a külvárosi templomok, akkor a 
munka 2600 P be fog kerülni. 
Ha pedig egyszerűbb aranyle
mezekkel úgy 1800 pengőbe ke
rülne a munka

E szerint tehát a hiány az 
olfáraranyoztatásra 2148 P, illetve 
1348 P lenne, aminek beszerzé
sére újabb gyűjtést kell rendezni 
s ezen esetben a belvárosi plé
bánia hosszú évekre teljesen 
rendbe jönne.

Felhívjuk már most mindazo
kat, akik az oltár aranyoztatásra 
adakozni szándékoznak, szíves
kedjenek adományaikat minél 
előbb átadni, hogy a munka ki
adása ügyében a megfelelő lé
péseket tehesen.

Husvét után tűszuró lapokkal 
is fogunk egy újabb gyű test 
lebonyolítani, azonban úgy, hogy 
minden gyűjtő részére a megfe
lelő házak előre ki iesznek je
lölve

— Ezen gyűjtési mód inkább 
a szegéngebb néposztálynak 
szól, a tehetősebbeknél inkább 
az egyéni adakozást kérjük és 
várjuk.

A belvárosi templom rendbe
hozatalának ügyét a jóindulatú 
hívek figyelmébe ajánlva és az 
eddigi adományokat megkö
szönve maradtam kellemes hús
véti ünnepeket kívánva,

Mohács, 1936 április.
Tihanyi János pl/bánlt-

— Tombola. A Krisztus Ki" 
rály Szövetség tagjai ápril s ho 
5-én virágvasárnapján délután - 
órakor a Katolikus Legényegylet- 
ben tombolajátékot rendeznek. 
Egy jegy ára 20 fillér. Minden 
második jegy nyer. A belépőjegy 
ára 10 fillér.
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Gróf Zichy Gyula 
kalocsai érsek 

a mohácsi fogadalmi 
templomért

Ebben az évben hatalmas len
dülettel, megújuló erővel folyta
tódik az a nagy munka, amely
nek célja, hogy a nagy mű : a 
mohácsi fogadalmi templom el 
készüljön. Megírtuk, hogy gróf 
Zichy Gyula kalocsai érsek for
dult kérő szóval a magyar nem
zethez, amelyben mint Tömöri 
Pál utóda a kalocsai érseki szék
ben, adakozásra szólítja fel a 
nemzet tehetősebbjeit.

Gróf Zichy Gyula azonban 
maga is jó példával jár elől, 
amennyiben még január hónap
ban levelet irt a város polgár- 
mesterének, mely a következő- 
képen szól:

•A mohácsi fogadalmi temp 
lom és a hozzátartozó árkádsor 
létesítését nemzeti szükségletnek 
és feladatnak tekintem s éppen 
ezért szívvel lélekkel igyekszem 
annak megvalósítását előmozdí
tani. A kalocsai érseki javadalom 
a reá háruló temérdek közteher 
és intézeti fenntartási kötelezett
ség miatt nincs ugyan abban a 
helyzetben, hogy a templom ki
egészítő részét képező árkádsor 
és benne Tömöri Pál szobrának 
költségeire bármit is rendelkezé
semre bocsájthasson, a folyó évi 
január hó 17-én kelt nagybecsű 
levelében említett összeget ennek 
ellenére vállalom és mindent 
megteszek, hogy ezt az összeget 
Tömöri Pál reliefszerű szobrára 
még a folyó évben folyósíthas
sam.*

Az adomány t kilátásba helyező 
ígéretet igen hamar tett kö
vette, amennyiben ezen a héten 
újabb levél érkezett dr. M argitay  
Lajos polgármesterhez, amelyben 
gró f Zichy Gyula érsek értesíti 
hogy >a mohácsi fogadalmi 
templommal kapcsolatban létesí
tendő árkádsorban felállítandó 
Tömöri Pál szobor költségeire a 
kért összeget egyidejűleg kiutal
ványoztam .. .«

Tömöri Pál utódjának adomá
nya gyönyörű példa az ország 
arisztokrata családjainak, akiknek 
ősei itt küzdöttek, esetleg elestek 
a mohácsi síkon, hogy támo
gassák a fogadalmi templom 
építését. De példa a nemzetnek 
is általában, hogy mindenki a 
maga tehetségéhez képest járul
jon hozzá és téglát téglára hordva 
össze, épüljön fel a templom, 
hirdetve a nemzet élni akarását, 
őserejét, amely a hatalmas nem
zeti vész után is felépítette rom 
jaiból az országot s most az 
emlékezetes csata hirdetőjét.

— Halálozás, özv. Pobisch 
Károlyné sz. Reischerk Magdolna 
életenek 86 ik évében f. hó 26-án 
meghalt. Temetése mély részvét 
mellett m últ szombaton volt. Az 
elhunytban Pobisch Lambert 
vendéglős édesanyja: gyászolja.

— Gazdavedeím i ü lnö k . A 
gazdavédelmi rendelet értelmében 
a helyi bizottságok határozatai 
ellen beadott panaszok elbírálá
sára hivatott tanácsba környé
künkről Gossmann Márton ba- 
barci földbirtokost delegálták, az 
Aisódunántuli Kamata részéről.

Díszoklevél átadás 
az Ipartestületbeii.
A Mohácsi Általános Ipartcstü- 

let március hó 28-án este 8 órai 
kezdettel tartotta rendkívüli elöljél iági ülését, melynek 
ben adia át Schmidt Lajos ipt. 
elnöknek az Ipartestülelek Orszá
gos Szövetsége áltál kü d itt .Céh- 
mesteri Oklevelet" és Dobszay 
Mátyás sütőmester ipt. elöljáró- 
sági tagnak az „E ism erö Ok é 
velet.”

A rendkívüli előljárósági ülést 
Rubint József aien-.k nyitotta 
meg, üdvözölte Mohács város 
polgármesterinek képviseletében 
megjelent Lva I . itz ló  közig, ta
nácsnokot, dr. Schmidt Mikk-s 
ipt. ügyész es a teljes szántban 
megjelent vezetőséget.

Éva László közig, tanácsnok 
meleg szeretettel szólt az ünne 
peltekhez.

Ha közérdekű kérdésről, 
magyar iparos ügyrő1, kisembe 
rek dolgáról, n.agyar nemzeti 
ügyről volt s_ó, Schmidt Lajos 
nevét e termek aldva, tisztelve 
visszhangoztak. Valami belső 
izzásban eget:, hitt az eleiben és 
cselekedetei tettek méltóvá arra, 
hogy az Ipartestiiletek Országos 
Központja is választmányi tagjai 
soraba emelte. Elnökségé alatt a 
kisipari elet szervezetét nemcsak 
fenntartotta, de impon dóvá fej
lesztette, sokoldalú ludasa révén, 
egyéni szeretetmeltó- agaval, mely
ikei a kisiparosság minden moz
galmában részt vett, érdemelte 
ki, hogy hívet a varos ország, 
gyűlési képviselőjévé is n \íb va- 
laszto tak. Nagy megnyugvás 
Mohács iparos társadalma köre
ben, hogy elnökük a törvény 
előkészítő bizottság iák is a tagja, 
ahol már a most készülő ipar- 
törvénynél is megcsillogtatta szak
kérdésekben való elismert ottho
nosságát,

A másik ünnepelt Dobszay 
Mátyás élő hirdetője a nemzet 
életeben, igazság.bán vaió híves
nek. A magasságok felé tört 
mindig anélkül, hogy kereste 
volna az érvényesülést. Ragyogó 
eszmények vilagaba akarta fel
emelni mindig nemzetét, szülő 
varosát, az iparosság öntudatát, 
százféle utón és eszközzel sze
retné még ma is egy jobb ma
gyar világot teremteni. Több mint 
két évtizeden át előljárósági tagja 
az ipar.estületnek, az Iparoskör
nek évek hosszú során át tisztelt 
elnöke, a sütőiparosok szakosz
tályának elnöke s kivaló képes
segeinél fogva a kisipari érdekek 
állandó szószólója es támogatója. 
Magyaros érzésselvel Írott cikkei 
országos közismertséget vívott ki 
magának, mint egy budapesti 
sütőipari szaklap munkatársa is.

Amikor az elsőfokú iparható
ság részéről mindezen erdemek 
jól megérdemelt jutalmát átnyúj
tom, nemcsak azok nevében, 
akik ma ezen ünnepségen meg
jelentünk, de városunk minden 
magyar érzésű honpolgár nevé
ben is további buzgó munkássá
gukra a jó Isten áldását kerem.

Schmidt Lajos, majd Dobszay 
Mátyás meghatva köszönték nteg 
az elismerést Az előljárósági 
ülés után barátságos áldomás 
volt a kitüntetettek tiszteleletére.

M i készül 
a Deák té ren  ?
A Deák tér eddig inég rende

zetlen délkeleti részét már kora 
tavaszon felszámolták, az utóbbi 
napokan pedig szorgos munka 
kezdődött és a tér láthatóan 
szép formát kezd mutatni. Érdek
lődtünk a városháza műszaki 
osztályán, ahol a következő fel
világosítást kaptunk a tervekről:

— A Deák lér délkeleti részé 
parkosítva lesz, úgy azonban, 
hogy a közepén hely maradjon, 
gyermekjátszótérnek. Már vittünk 
is oda homokot s hamarosan 
kutat futunk, mellette pedig kis 
lubickolót csinálunk. így aztán a 
város központjában levő szülők 
gyermekeinek igen kellemes ját 
szóhelye lesz.

— A délkeleti sarkot meg
hagytuk, ha cirkusz jön, egyéb
ként pedig a hinta és a kör 
hinta keriii oda. O lyankor ha 
cirkusz is van, a körhinta és a 
hinta a Vincsek féle vendéglő 
előtt levő térre kerül. A parko 
sitás úgy történik, hogy később 
a fák ezt a részt teljesen elta
karják s végül kisalaku üget ala 
kul ki a Deák téren, amely sé 
tára és a vasárnapi hintaszóra 
kozásra és a cirkusz céljaira fog 
szolgálni, a város pedig újabb 
szép zöld parkkal gyarapodik.

—  E ljegyzés D r Angyal 
Endre budapesti ügyvéd, Angyal 
Pál egyetemi tanár fia eljegyezte 
Prakalur Zsuzsát, özv. Prakatur 
Tamasné leányát. A család örö
mében Mohácsról is mindazok 
részlvesznek, akik s cretettel és 
tisztelettel veszik körül a Prakatur 
családo*.

— Credisták I Kato liku . fé r
f ia k  1 Szokás szerint nagj szer
dán déiután 6 órától kezdve lóg
ják a credisták és többi katolikus 
férfiak kusvéti sze tpyónásukat a 
belvárosi templomban elvégezni. 
Közös szentáldozás pedig nagy
csütörtökön reggel 7 órától kezdve 
lesz, elnökség.

— Megerősítés. A m kir. ku l
tuszminiszter Huber Ferenc gim
náziumi tanárvak ntcgvalasztasát 
a mohácsi városi gininnáziun 
rendes tanári állására, jóváhagyó
lag tudomásul vette és erről a 
város képviselőtestületet értesí
tette.

— Orvosi hír. Dr. Barta
Imre egyetemi magántanár, kór
házi belgyógyász főorvos, rende
lését Vörösmarty utca 4 szám 
alatt megkezdte. Rendéi naponta 
2— 4 óráig.

— V irágvasárnap  és husvé.-
ünnepérek két nnpjan a püspöki 
templomban a 9 órás diákmise 
elmarad.

— K öro rvos választás. Csü
törtökön délelőtt M..js község 
kepviselőtestü.ete körorvost vá
lasztott. A köz yüiés, amelyen 
Horváth Miklós főszolgabíró is 
megjelent, dr. Dokupil Dezsőt 
választotta meg egyhangúlag 
körorvosnak.

A M a g y a r K irá ly i

O s z tá ly s o r s já té k
fó á ru s ító i k é r ik ,

hogy mindazok, akik a postán
küldött sorsjegyek árát még
nem egyenlítették ki, szives-
kedjenek a m egfelelő  össze-
get azonnal m eg fize tn i, mert
a n y e re m ín y lg é n y  csak ügy
biztosítható, ha a sorsjegyek
ára a hiv. megállapított 30 f
köitségátalannyat együtt a
húzás e lő tt k le g y e n lltte te tt.

Aki azonban bármely oknál
fogva a sorsjegyeket nem
akarja megtartani, szlvesked-
jé k  a z o n n a l v isszak ü ld en i az
illetékes helyre, mert az Ideié-
ben k i  nem  fize te tt sors-
je g y e k  sem m i jogot nem  b iz -
to s lta n a k , a főárúsitóknak
azo nb an k á r t  o k o zn a k , ha
azokat nem  k a p já k  vissza.

k  húzás már április 17-én 
kezdődik.

— Orvosi h ir. Dr. Berger
L szio orvos, rendelőjét Szenthá
romság uca  10 szám ala helyezte 
a'. (Papp József fűszerkereskedő 
ír,e let: )

— Kos. ön e tny ilván itás . A 
belvárosi plébánia a nagy nyilvá
nosság előtt is halas Köszönetét fe
jezi ki 77rz7r József DGT állomás- 
főnöknek azon jóindulatáért, 
amellyel a szénmunkasok részére 
a húsvéti gyónást előkészítő be
széd tartásara a 111, o. váróter
met átengedte s a munkásokat 
sajat maga is buzdította vallási 
kötelmeik teljesítésére. Hasonió- 
képen köszönettel adózunk Kozma 
Gyula a selyemgyár igazgatójá
nak is, aki este fél órai üzem
szünetet adott a selyemgyári 
munkásnők gyóntatására. — Itt 
köszönöm meg Ír . Pattón János 
hitoktató taradozását is, aki az 
elmúlt napokban a gimnazista és 
polgárista diákok részére, vala
mint a helybeli katonáknak lelki- 
gyakorlatot tartott.

Tihany! Jánot plébdnas.
— Halálozás. Schippert Rezső 

vendéglős eleiének 69 ik évében 
folyó hó 1-én elhunyt. Temetése 
pénteken délután volt általános 
részvét mellett. Halálát felesége 
sz. Kctter Emma és leányai Schip
pert Karolin férj. Mayer Józsefné, 
Schippert Aranka férj. Harczi San- 
dorné gyászolják.

— V irágvasárnap n ig y b ő jt i  
est lesz a Kát Le gényegy le t
ben. Előadást fog tartani „A  
szenvedő Megváltó”  címmel Cseh 
Ferenc belvárosi kápián. Az if jú 
sági énekkar, valamint a mű
kedvelő gárda passió játékot ad 
elő. Belépődíj nines.

— Közgyűlés. A Belvárosi 
Kaszinó folyó évi áprlis hó ó én, 
vasarnap délelőtt fél 11 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését, 
amelyre a tagokat ezúton is 
meghívja.
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— Nagyböjti est a Legény
egyle tben. Március 29-én régen 
látott hatalmas tömeg jelent meg 
a Legényegyletben a nagyböjti 
esten. Nagy tapsot arattak a bel
városi iskola énekesei, akik Pálos 
József karmester vezényletével 
dalokat adtak elő. Ezután dr. 
Kemenes László tartotta meg 
rendkívül magas színvonalú elő
adását „A  helyes táplálkozás" 
címmel. Beszédének gondolatme
nete szerint, mint mindenben, a 
táplálkozásban is az arany kö
zéputat kell betartani. A táplál
kozásnál figyelembe kell venni a 
kort, foglalkozást, éghajlatot, idő
szakot, egyént és nemet. Fősza
bályok: éhesen, nyugodtan, mér
tékletesen kell enni. Konyhasó 
szegény, (űszernélküli, vitamin
tartalmú ételek a legegészsége
sebbek. Káros fűszerek: bors, 
erős paprika, alkohol, kávé, cso
koládé, ártalmatlan fűszerek: kö
mény, kapor, édespaprika, hagy
ma. A kenyérben a barna, tejben 
pedig a nyers a táplálóbb. Hasz
nos tanácsot adott még a hízás, 
illetőleg a fogyás okszerű előmoz
dításáról is. A mély elméleti és 
fontos gyakorlati kérdéseket érintő 
egészségtani előadást a nagyszá- í 
mu hallgatóság lelkes elismerés
sel honorálta. Utána kis színda
rab következett, amelyben Papp 
József, Gyurosovits István és Egri 
Lajos ügy.s játékukkal értek el 
nagy sikert.

— D íjnyertes ga lam btenyésztö , 
A nemrégiben megtartott mező- j 
gazdasági kiállításon Péterfay Jó- j 
zsefné sz. Cs. Szabó Zsófia mai- ! 
tai galambjai az első, szibériai | 
ezüst mókus prémnyulai pedig | 
második dijat nyertek.

— Meghivó. A mohácsi 114. 
sz. Stefánia fiók szövetség folyó í 
évi április hó 14-én a városháza , 
tanácstermében tartja közgyűlését 
melyre a tagokat ezúton meg
hívja. Tárgysorozat: 1. Elnöki í 
megnyitó, jegyzőkönyv hitelesí
tésére 2 tag kijelölése. 2. Beszá
moló az 1935. évi működéséről.
3. Választmány jelentése, az 1935 
évi zárszámadás megvizsgálása.
4. Esetleges indítványok.

— Lábát tö rte  a beom lott 
fe l. Súlyos szerencsétlenség tör
tént hétfőn délután 3 órakor özv. 
Weinacht Ká'mánné Szent Há- . 
romság utca 67. sz. há ában. í 
Verbán János mohácsi földmives 
megvette a ház udvarában levő 
jégverem téglaanyagát és kocsi- ! 
val hordta ki. Miután a kapu 
rosszul nyílt, kiemelték az egész 
kaput. Délután a második fuvar 
után ismét vissza akarták tenni 
a négy és súlyos kaput s ezen 
munka közben a rozoga fal be
omlott. Verbán János épp.n a 
fal tövében állott s egy nagy 
faldarab a bal lábára esett s 
lábafejét teljesen összezúzta. A 
nyomozás megindult annak meg
állapítására, hogy terhel-e valakit 
felelősség. A fal nagyon elha
nyagolt állapotban volt és a ház
tulajdonosnő már tárgyalt is a 
kőművesmesterrel a fal kijavítá
sáról és a jégverem elhordása 
után került volna erre sor. Verbán 
a „László* közkórházban fekszik 
sérülésével.

— Névváltoztatás. A belügy
miniszter megengedte, hogy 
Pucher András városi helypénz- 
szedő családi nevét ,,Patacsi“ -i& 
Változtassa.

Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara báró Mirbach Antalt választotta meg elnöknek.
Csütörtökön tartotta tavaszi 

közgyűlését az Alsó Dunántu i 
Mezőgazdasági Kamara, amelyen 
Döry Frigy es alelnök kegyeletes 
szavakkal búcsúztatta el az el
hunyt Benyovszky Móric grófot, 
akinek emlékét jegyzőkönyben 
örökítették meg.

A közgyűlés ezután elnököt 
választott s a díszes tisztségbe

egyhangúlag báró M ir 
bach A n ta l dr. sombereki 
földbirtokost választották 
meg.

A megtisztelő választás a ma

— W eekend jegyek érvényes 
sége 1936. évben a DGT és a 
MFTR szem élyha jókon . A hét
végi jegyek ez évban is érvénye
sek Budapest— Mohács közötti 
vonalon úgy a DGT, mint a 
MFTR szeméiyhajóin és pedig 
vasár- és ünnepnapokra oly mó
don, hogy az odautazás szóm
ba on, illetve ünnepek előtti na 
pon kezdendő meg, mig a vissza
utazás Budapestről legkésőbb 
vasárnap, vagy az ünnep —  ket
tős ünnepeken —  a második ün
nep estéjén 10 órakor kiinduló 
hajóval kell megtörténni. A wee 
kérd jegyek árai Budapest— M o
hács között cda-vissza szóló ér 
vényre az I helyen P 11'50, a 
11. helyen P. 7'6O. Ezen fenti 
kedvezmenyes hétvégi utazási 
kedvezményt a folyó évben úgy 
a DGT, mint a MFTR igazgató
sága az alábbi kivételes esetekre 
is kiterjesztette, illatve ezen wee
kendjegyek érvényét az ünnep- 
és vasárnap közé eső hétközna
pokra is érvényessé tette: Hús 
véti ünnepekre Mohácsról legko
rábbi odautazás április 9., Buda
pestről legkésőbbi visszautazás 
április 13-án. Áldozó csütörtökre 
Mohácsról május 20., Budapest
ről május 24., Szent István nap
jára Mohácsról augusztus 19., 
Budapesttől augusztus 23. Min 
denszentek napjára Mohácsról 
október 30 , ,Budapestről novem- 
ben 2. A jegyek mindkét társa
ság hajójára örvényesek, vagyis 
aki a DGT vei induit, a MFTR- 
rel jöhet vissza és ellenkezőleg.

— Tavaszi d ivatlap újdon
ságok megérkeztek. Kaphatók; 
Fridrich Oszkár kön yv  és pa. 
pirktreskedésében Mohács.

Forgalomba került a
teljesen p i ls e n i  mó
don gyártott legkiválóbb
idénysör a

„PANNÓNIA" Márciusi söre
és az poharanként k i
mérve állandóan kap
ható

gyar gazda tengernyi baját szív
vel-lélekkel átérző, kiválóan kép
zett gazdát ért. Mirbach báró 
eddigi közéleti munkásságával, a 
gazdák ügyeihek lelkes felkarolá
sával érdemelte ki a kamarai 
elnöki tisztet és ezért a Dunán
túl gazdaközönsége feszült figye
lemmel várja munkásságát nagy- 
jelentőségű pozíciójában.

Mi mohácsiak kétszeresen örü
lünk, mert födink került az elnöki 
székbe s így az ő örömében mi 
is teljes szvivel résztveszünk s 
szerencsét és kitartást kívánunk 
működéséhez.

— Á th s ly e .e tt vásár. Som
berek község kérelmére sz alis
pán megengedte, hogy április 
8-ra eső vásárját április hó 16-án 
tarthassa meg.

— Táncesté ly a Kát. Legény
egyle t ben. A mohácsi Katolikus 
Legényegylet 1936 évi április hó 
13 án, busvét hétfőjén, tartja ha
gyományos tánsestélyét. Kezdete 
pontosan fél 9 órakor. A zenét 
Kanyó László és zenekara szol
gáltatja.

—  A kó rh áz i szá llítások 
Hétfőn foglalkozott a varmegye 
törvényhatóságának kisgyülése a 
mohácsi „László" közkórház 
munkálatainak kiadásával. A k i
adásra került munkákból az ács
munkát Hu h János, a bádogos 
n.unkát Hemrich Ottó, az aszta 
los munkát ifj. S.ollár Ferenc, 
Hay János és Petre István, az 
üveges munkát Cziegler József 
üveges kapták. A lakatos, szoba
festő és mázoló munkálatokra uj 
versenytárgyalást hirdetnek, mert 
a beadott ajánlatok között nagy 
eltérések mutatkoztak. Sajnos a 
föld, beton és kőműves munká
latra —  mint már megírtuk — 
mohácsi nem pályázhatott, mert 
nincs képesített építőmesterünk, 
azonban ezzel kapcsolatban igen 
sok mohácsi kőműves segéd, 
napszámos fog majd munkát 
kapni, azonkívül biztosan Mohá
cson veszik majd a téglát, csere
pet, meszet és homokot. Eszerint 
ebből a munkából is marad je
lentékeny összeg Mohácson. A 
mohácsi „László" közkórháznál 
végzendő nagyszabású munkála 
tokért Schwarcz Béla dr. mondott 
köszönetéit Fischer Béla alis
pánnak.

Szász Béla
Korona szállodájában.

— Baleset Izabellafö ldön. 
Hegedűs János 62 éves uradalmi 
kocsist rönkszállitás közben a 
kocsirúd lábon ütötte s jobb 
lába bokában kificamodott. A 
„László" közkórházba szállították.

— Kézm űvesipari rem ekek 
a Nemzetközi Vásáron. Bor
nemisza Géza ipari miniszter 
rendelkezése folytán a kézműves 
ipar remekei is kiállításra kerül
nek, külön pavillonban a Nemzet
közi Vásáron. Ilyen, a vasár ní
vójához méltó remekek után nem 
kell térdijat fizetni. Bővebb fel
világosítást az Ipartestütet iro
dája ad.

— V áró te rm et az átkelés
nek. A városi átkelési üzem 
nagyszámú gyalogost visz át na
ponta a Dunán, akik ha véletle
nül az eső megered, ott áznak a 
parton. Feltétlenül mind* ét ol
dalra kellene egy-egy várótermet 
építeni, ez igazán elemi kívánság 
az átkelők drága pénzéért. Az 
idén sok mindenre ju t pénz, talán 
valahogyan be lehetne szorítani 
ezek közé a várótermek felépíté
sét is.

—  Préi-házbetörés Dunaszek- 
csőn. A dunaszekcsói csendőr
ségen panaszt tett Körösi Balázs 

j szerenilei gazdálkodó, hogy a 
i dunaszekcsói öreghegyi dűlőben 

levő présházába betörtek s onnan 
100 pengő értékű élelmiszert, 
bort és ruhát vittek e,. A nyo
mozás megindult.

— E lke lnek  lassanként a 
fog ada lm i tem plom  kálvária  
ab laka i. Már megírtuk, hogy a 
fogadalmi templomban a kálvária 
ablakok formájában lesz elhelyezve 
és hogy ezeket az ablakokat mo
hácsi családoknak ajánljuk fel. 
Örömmel jelenti a templomépitő 
bizottság, hogy a múltkor lekö
zölt névsor mellé újabb öt nevet 
sorolhat: Angyal Gábor, dr. Mar- 
gitay Lajos, Matkovics Mátyás, 
Mayer József, Németh Károly je
lentették be azóta, hogy egy kál
vária ablak költségeit vállalni 
óhajtják, úgy hogy már csak 
három ablak van gazdátlanul. 
Reméljük hogy a következő hé
ten már ezeknek a tulajdonosait 
is közölhetjük. Az eddigi ered
mény is biztosit már arról, hogy 
az ablakokat ezen a nyáron fel
szerelhetik.

— Posta i közlem ény. Uj táv
beszélő állomások: Szokol dr. 
Export kereskedelmi vállalata 151., 
Bartha Imre dr. egy. m. tanár, 
kórházi főorvos 152., Bán András 
hiteliroda 88.

_______________1936. április 5.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi március hó 
27-től 1936. évi április hó 3-ig 
Születések : Schneider Ferenc és 
Papp Jolán gyermeke Ferenc 
József, Huszár Vilmos és Sere
gélyt Sarolta gyermeke irma, 
Gyurosovics János és Szűcs 
Erzsébet gyermeke Terézia, Rótt 
Ferenc és Thurn Anna ikergyer
meke Ferenc es Antal, Schunk 
Adám és Ritzl Mária gyermeke 
Erzsébet. Házasságkötés: Nem 
volt. Halálozások: özv. Pobisch 
Károlyné 86 éves, Babos Harczi 
Ferenc 43 éves, Kriskó Ferenc 
76 éves, Szabó István 83 éves, 
Schenk Erzsébet 1 napos, Schip- 
pert Rezső 69 éves.

I l i r d u s c u  ív
Mohácsi Hírlapban!
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Közgyűlés a Kát. 
Legényegyletben.

A Kát. Legényegylet folyó hó 
29-én, vasárnap délután nagy 
érdeklődés mellett tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, amelyet 
Cseh Ferenc egyházi elnök nyi 
tott meg.

— A mai válságos, rossz gaz
dasági viszonyok — mondotta 
beszédében — legerzékenyebben 
a kisiparost sújtják, mert sokan 
közülük nélkülöznek, ehbérért 
dolgoznak, m uikanelkül vannak 
A gyáripar hatalmas fellendülése, 
a nagy adóteher, a kis fogyasz
tás koldussá teszi azt az iparos- 
osztályt, amely regebben vagyon
kát szerezhetett és csaladjának 
tisztességes megélhetést biztosít
hatott. Ha az iparosság önmagán 
nem segít azáltal, hogy szervez
kedik és ha nem fog nagy hala
dást tanúsítani a maga mester
ségeben, valóságos iparművésszé 
nem kepezi magat, akkor a mos
toha állami támogatás mellett a 
fejlett gyáriparral nem kepes ver
senyezni. Az iparosság ezen sé
relmeit kívánja a Legényegylet 
orvosolni A Legényegylet a kul
túra csarnoka, a tiszta erkölcs 
bastyaja, a jövő iparos generáció
nak bölcsője. Innen kell, hogy 
kikerüljenek a jövő vezető iparo
sai. Egész éven at azon fáradoz
tunk, hogy az ifjúságot megóvjuk 
minden erkölcsi veszedelemtől es 
elkövettünk mindent, hogy le lk i
világuk nemesedjen, fejlődjön. 
Toborozzunk tehat a Legényegy
let zászlaja ala minél több iparost, 
mert csak akkor leszünk erősek, 
ha sokan leszünk.

Az elnök évi jelentését a köz
gyűlés nagy helyesl.ssel ludomá 
sül vette, majd az elnök indítvá
nyára a közgyü.és egyhangúlag 
köszönetét szavazott Virág Fe
renc megyéspüspöknek az évek 
hosszú során at történt jóindulatú 
anyagi támogatásért és egyben 
elhatározta, hogy a közeljövőben 
arcképét az egylet helyiségében 
elhelyezi. A pénztáros jelentése 
után megejtettek a választást, 
amelynek eredménye a következő: 
T isztikar: elnök ftlayer Ferenc, 
alelnök Láng Aladár, jegyző és 
titkár Ritter Jenő, ügyész dr. 
Schmidt Miklós, pénztáros Thürr 
Gyula, ellenőr Dettkó Károly, ház
nagy Auth József. Választmány : 
Barbély János, Bognár Antal, 
E lich József, Koleszár György, 
Gelencsér János, Glancz Lajos, 
Grein Ferenc, Hoffmann Gyula, 
Keresztes János, Krall Rudolf, dr. 
Margitay Lajos, Menczinger Jó
zsef, id. Leovics János, Nagy 
Ferenc, Papp József, Petrovics 
Dezső, Peszt Ferenc, Rubint Jó
zsef, Rüll János, Schleich Ferenc, 
v. Tolnay György, id. Tóth Jó
zsef, Vucskics Imre, Zettl István, 
Kiss Aurél, id. Pichler József, 
Pálos József, Pazaurek József, 
Rupp János, ifj. Barbély István.

— Gyermekszerenesétlenseg 
Fischer István két éves herceg- 
tőttösi kisfiú elesett és egy be- 
fóttes üvegre esett, amely össze
tört. Az üveg levágta balkezének 
mutató ujját. A „László* köz
kórházban ápolják.

— Öreg zongoráját ne tegye 
lomtárba, mert jutányos áron 
újjáalakítja Pataki jános.

— A Deák té ri á tjá ró . Egy 
olvasónk panaszara mar megírtuk, 
hogy a Deák térén levó uj át
járó útról le kellene tiltani a ke
rékpárosokat. Most ismét kaptunk 
hasonló felszólamlást, amit ezen
nel az illetékes hatóságuk figyel
mébe ajánlunk. Tény, hogy ez 
első sorban gyalogjáró es pedig 
elénk forgalmú gyalogjáró ut, 
ahol sokszor gyermekek is van
nak és veszély kerülgeti a sok
szor száguldó és vigyazatian ke
rékpárosok részéről a gyalogo
sokat. Ezzel szemben a kerék
párosoknak is igazuk van, hogy 
mindazok, akik a Szent István 
utca vagy az abból nyíló u.cak 
fele tartanak, igen kmegteielo utat 
kap ak ezzel az átjáróval es a ren
des kocsi ut oiy ieuetetien rossz 
állapotban van, hogy nyaatores 
veszedelme nélkül nem lehet 
arra kerékpáron járni. T iltsak el 
a kerékpárosokat az átjáró uirol, 
de gondoskodjanak megteieió 
útról a kerékpárosok reszere is.

— M otorke rékpáros Daleset. 
Könnyen végzetessé vaihato bal
eset történt m ull szomoaton. 
Szakács József hatarőrtörzsormes 
tér motorkerékpáron Mohács tele 
haladt.- Az izraelita temetőnél a 
kerékpár megcsúszott es Szakács 
az arukba fordult. A tejen szen
vedett sérülést s a pécsi honvéd- 
kórházba szállították. Állapota 
javulóban van, inért a sérülés 
szerencsére nem volt súlyos.

— Nemet k irá n d u lo k  Mohá
cson. Szerdán délután két gyö
nyörű tarsasau'ó állott meg a 
Korona szálló előtt Nemet kirán
dulók csoportját hozta a két autó, 
akik Essenből indultak el. Az 56 
tagot számláló kiránduló csoport 
Budapestről jö tt s rövid ideig 
időzve a belvárost tekintették 
meg, majd Beigrádba utaztak 
tovább.

— K u ko rica m o ly  e llen i vé 
dekezés. A varos polgármestere 
felhívja a gazdak figyelmet a ku
koricamoly elleni védekezésről 
szóló rendeletre, amelynek értel
mében a tengeriszarnak a fö ld
ben maradt részét április hó 15 lg 
vagy fel kell használni, vagy el
raktározni, illetve megsemmisíteni.

— A húsvé ti bevásárlási nem 
gond a »H itelforrást Bevásárlási 
Szervezet tagjainak, mert 26 mo
hácsi cégnél készpénzáron vásá
rolhatnak 6 havi részletre.

S»HOK1-
Bajnoki rajt Mohácson.

Az M TE vezetőségének nagy- 
anyagi áldozatok arán sikerült 
megvalósítani, hogy első tavaszi 
bajnoki mérkőzésé Mohácson le
gyen megtartva. Most vasárnap 
ellenfele a Pécsi Egyetemi Atlé
tikai Club nagy jatékerejü csa
pata lesz, amely mindig nagyon 
népszerű volt városunkban. Az 
„E “ betűsök elleni bajnoki rajtra 
az M TE csapata nagy ambíció
val készül, hogy az első pontok
ért menő harciján jó l megállja a 
helyét. Valószínűleg a legjobb 
össszeállitasban áll ki az M TE 
csapata, melynek teljes szívvel 
kell küzdenie, hogy becsületesen 
megállja a helyét a szépnek Ígér
kező erős közdelemben. A mér
kőzés vasárnap délután s/4 4 
órakor kezdődik a kastélykerti 
sporttelepen.

Kettő* programm husvótkor.
A régi időkben a Mohácsi 

Torna Egylet a húsvéti ünne
pekre valami nagy attrakcióval 
szolgált, barátságos mérkőzés ke 
relében a srortkózönségnek, mig 
az utóbbi időben rendszerint baj
noki mérkőzést sorsolt ki a szö
vetség Husvét egyik napjára. így 
van ez most is Azonban a ba
rátságos bombaprogrammnal is 
külomb mérkőzést kap most Hús- 
vet vasarnap a mohácsi közön
ségnek, mert a sorsolás szeszélye 
folytan a csoportvezető és az 
első osztályba törő pecsbanyate- 
lepi DPAC kitűnő es nagyjáték* 
erejű csapatát kapja ellenfélül az 
M l E bamoki mérkőzés kereté
ben. A jó jatékerejü cégcsapat 
megütközése az újjáalakult mo
hácsi tizeneggyel izgalmas és 
szép mérkőzésnek Ígérkezik.

A nagy meccsen kívül a ve
zetőség még egv bemutatóval is 
kedveskedik a sportkózönségnek. 
Ugyanis a nagy mérkőzés előtt 
és a szünetben mutatkozik be a 
nagy nyilvánosságnak tornaszak- 
osztalyunk kitűnő tornászcsapa
tával. Ezen uj, de rövid idő alatt 
szép eredményeket mutató alaku

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

felelősseget a szerkesztőség,.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen édesanya, 
nagyanya és rokon

özv Pobisch Károlyné
elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat, részvétük kife
jezésével, koszorú- és virágkül
déssel, avagy a temetésen való 
megjelenésük által enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ezúton is a 
leghálásabb köszönetünket. 

Mohács, 1936. április hó 3,
Gyászoló család.

4  vagy 3  szobás lakás és 
i  üzlethelyiség 

r e  i  a  i>  ó  
Horthy Miklós nti rész vagy 
Árok ucca 2. számú házrész elkn- 
lönitett udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizetési feltételek 
mellett Bővebbet Scblitzer Emil 
háztulajdonosnál Horthy M. n. 19.

_ _  ----------------- r —  :  * — :•:  ... +

OLCSÓN! SZÉPEN!

F É R F I I N G
és fehérneműt, pizsamát, házikahátot, por- és munkaköpenyt

m é r t é k  s z e r i n t  
egyénenként külön szabással, megrendelésre 
szavatossággal, a legszebb kivitelben xészit -'••w

A , ,H ite lfo rrás '* B evásá rlás i S ze rv e ze t  
ta g ja i ré s z é re  6 havi ré s z le tfize té s .

VORISEK LAJOS
fehérnem ükészltő és dlvatArukereskedő, ÓvAroshAza.

PONTOSAN! GYORSAN!
*  —---------------- ------------------------  ■ -------

latunk, a tornának minden ága
zatát bemu'atja a mohácsi kö 
zönségnek, hogy ezen látványos 
és minden izmot megmozgató 
sportot varosunkban népszerűvé 
és általánossá tegye.

A vasárnapi
két kapus edzés nagy kiábrándu
lást hozott nemcsak játékban és 
6:5-ös eredménnyel, hanem sok 
más körülmény folytán. Játéko
saink egvreszének fegyelmezett- 
len magatartása, a régi sportsze
rűtlenségek felujtásat sejtették 
bennünk. A szakosztályban hi
ányzik az izzig-vérig vezetés, 
amit az intézőnek és szakosz
tályvezetőnek a vasárnapi edzé
sen való hiánya is igazolt. Az 
uj edzőnk óta pedig nemhogy 
javult, hanem romlott a csapat, 
ami játékosainkban a tervszerüt- 
lensegben jut kifejezésre. A mér
kőzésről csak annyit, hogy szebb 
játékot vártunk és az „F  11“ - 
nek hasonló sportszerűtlenségét 
a jövőben csirájában el kell foj
tani.

reiolO^sX rKonxtO
B Á N  A N ü R A S -

Laptulaldono* é t  k i a d ó  

FRIDRICH OSZKÁR.

Eladó szóló'.
A Szőlőhegyi iskola közelében 
egy jó karban levő 3400 □  öles 
szőlő, épületekkel, esetleg 2 rész
ben is a megfelelő épülettel 

ELADÓ. Bővebbet: 

Szentháromság u. 30 házszám 

Eladó
Méh családok és kaptárak 

pergetövel együtt
l tA P P I

p ú l y i i f e l v i j j y ú z t i ,  M o lw io a

E L A D Ó
egy m odern  háló
szoba és eyy m a
gas r s i b e fc e trec  
Jókai Mór ucca 19 szám alatt.Eladó két lánc rét
a Porondon, nem messze 
a fináncbodétól. Bővebbet

K azinczi ucca 7. sz.
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P i a c i  á r a k i  „.""ÍAi.,
Búza — — 15.50 P
Zab — — 14 50 P
Rozs — — 13.60 P
Árpa — — 13.50 P
Tengeri m 12 80 P
Bab -  — 20—  P

Mohács megyei város polgármesterétől. 

2071 1036 szám.

VersFDytárgyalási hirdetmény.
i Kivonatot.)

Mohács megvei város villamosművé
nek 1936 évi villamos szerelési, veze
ték és hálózati anyag szükséglete be
szerzésére nyilvános versenytárgyalást 
hirdetek.

A szabályszerűen kiállított és alairt 
ajánlatokat sértetlen borítékban elhe
lyezve, pecséttel lezárva Mohács me
gyei város iktatóhivatalánál kell

1936 *vi z prilts hó 17 en 
d e. 10 óráig

személyesen vagy posta utján benyúj
tani.

Az ajánlatok ugyanezen a napon, a 
polgármesteri hivatalban d. e. 1 211 
órakor fognak felbontatni, mikor is 
bontásnál ajánlattevők, vagy igazolt 
megbízottaik jelen Ithetnek.

Az ajánlat borítékját a következő 
felirattal kel, ellátni: „Ajánlat a 2071, 
1936. számú versenytárgyalási hirdet
ményben közölt villamos szerelési és 
vezeték hálózati anyag szállításra *•

Bánatpénz letétele nem kötelező.
Az ajánlati minta, ajánlati költségve

tés, szállítási feltételek és a részletes 
versenytárgyalási hirdetmény a város 
műszaki ügyosztályától, földszint 7. 
számú szoba, 28 fillér postabélyeg be
küldése ellenében beszerezhetők.

Mohács, 1936. március 30.
Éva László

polgármester h. 
tanácsnok.

Eladó
Néhai Jahoda Ede tu la j
doná t képező  S zécheny i 
té r  6- sz. la kó h á z  és a 
Táborhegy en 4800 négy
szögö l sző lő  p résházza l 

és le isze re lésse l.
Cím a k iadóh iva ta lban -

Mchécs megyei várcs polgáirresierélől 

1485 4-1936. sz.

(Kivonatos)

V ersenytárgyalási hirdetmény.
Mohács megyei város üzemei és 

háztartási alapja részére szükséges 
mintegy 1400 kg. különböző fajtaju 
kenőolaj és 10 000 kg. motalkó beszer
zésének biztosítására nyilvános ver
senytárgyalást hirdetek. Szabályszerűen 
aláirt ajánlatokat sértetlen borítékban 
elhelyezve, pecséttel lezárva Mohács 
megyei város iktató hivatalánál kell

1 9 3 6  ^vi á p r i l is  hó  1 6 -sn  
d e le  ő u  10 ó i’F ig 

személyesen, vagy posta utján benyúj
tani.

Az ajánlatok ugyanezen a napon, a 
polgármesteri hivatalban délelőtt 11 
órakor fognak felbontatni és a felbon
tásnál ajánlattevők vagy igazolt megbí
zottjaik jelen lehetnek.

Az ajanlat boritékiát a következő fel
irattal kell ellátni Ajanlat az 1485/ 
1936. számú versenytárgyalási hirdet
ményben közölt kenőanyagokés motalkó 
szállítására".

Bánatpénz letétele nem kötelező.
Az atanlati minta, ajánlati költség- 

vetés, szállítási feltételek és a részletes 
versenytárgyalási hirdetmény a város 
műszaki ügyosztályában (földszint 7.) 
megtekinthetők és 28 fillér postabélyeg 
beküldése ellenében beszerezhetők.

Mohács, 1936. március hó 26-án.
Éva László 

polgármester h.
tanácsnok.

Pataki János
faipari m ester, zongorakészitó és 

csónaképítő
B a r á t  u t c a  10 s z á m .
Motorcsónak, evezős- és vitor
láscsónakok szakszerű építése. 
Zongorakészités, átalakítás, ja
vítás és hangolás. Faipari szak
mába vágó rajzok és tervezések.

CSERHÁTI SÁNDOR dunai halászbérlő

halcsarnoka
a K o ro n á v a l s z e m b e n , a J a h o d a - fé le  h á z b a n

m á rc iu s  hó 21-én m e g n y ílo tt.

Zongora tulajdonosok figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
a napokban Moháchra érkezem és ügy mint azelőtt is

zongorahangolást és javítást vállalok
Hangolás tisztítással 6 pengő és javítások meg

állapodások szerint a legolcsóbb árban.
Szives pártfogást kér

F R F P  R F R N A P O  zongorahangoló és javító, a bécsi cs. és 
L D L l \  D  l_ I \  1 v H  17 u r. udvari operaház volt másodhangolója.

Jelentkezni lehet F r id r ic h  O s z k á r  könyvkereskedésében.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* l í  l i  c  S i  ti S I I  á  2 
WoKacs Ú jv á ro s h á za .

Javítást, vésés, rycrsan és ölesén személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s illá r ,  
rá d ió  és v illa n y s z e re lé s i anyag kaphatók

fi Mb I I I  —

6[ havi? részletre készpénzáron
vásárol a

I T E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n ag yob b  cégeinél

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás14 szervezetet

Tagja tehet minden hitelképes egyén, jelentkezni lehet;

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

Fridrich üsstKar könyvnyomdája. Mohács.

Gyermekszerető 20 éves 
félárva leánygyermeknevelői állást
KERES. Kézimunka, csip- 
kefüggönykészilés, varrás és 
háztartási munkában jártas. 
Érdeklődök címét kérem

a k iadóba leadni.

Kész vasablakok min
denféle méretben és 
kivitelben kaphatók

Apponyi utca 20 sz.
Saját házban.Mészárosüzlet kiadó

országút, vasút és dunai hajú
forgalom mellett. Bővebbet
Emuiért Károly vendéglősnél.

Eladó fö ld
A szőlőhegyen 800 O-öl és a rom. 
kát. temető közelében 600 □-öt. 
Érdeklődni lehet

özv. Tótit I !  lesné
I ’ürösin <i rt // m . 17 

Mohács megyei város polgármesterétől. 

2046 1936. sz.

V ersenytárgyalási hirdetmény
(Kivonatos.)

Mohács megyei város a Király utón 
és a Horthy Miklós utón lévő villamos 
légvezetékének átépítésére nyilvános 
versenytárgyalást hirdetek.

A szabályszerűen kiállított és aláirt 
ajánlatokat sértetlen borítékban elhe
lyezve, pecséttel lezárva Mohács me
gyei város iktatóhivatalánál kell

1936. évi április hó 16 án 
déle lő tt 11 óráig 

személyesen, vagy posta utján benyúj
tani.

Az ajánlatok ugyanezen a napon, a 
polgármesteri hivatalban d. e. 1-42 
órakor fognak felbontatni, mikor is a 
felbontásnál ajánlattevők, vagy igazolt 
megbízottjaik jelen lehetnek.

Az ajánlat borítékját a következő fel
irattal kell ellátni : „Ajánlat a 2046 
1936. számú versenytárgyalási hirdet
ményben közölt villamos légvezeték 
átépítési munkálatokra4*.

Bánatpénz letétele nem kötelező, 
azonban a pályázatnyertes ajánlattevő 
a hozzá intézett felhívás vételétől szá 
mitott 48 órán belül, a vállalati összeg 
5° n-át kitevő biztosítékot köteles kész
pénzben a város pénztárában letenni.

Az ajánlati minta, ajánlati költség
vetés, munkálati feltételek és a részletes 
versenytárgyalási hirdetmény a város 
műszaki ügyosztályától, földszint 7. sz. 
szoba, 28 fillér postabélyeg beküldése 
ellenében beszerezhetők s ugyanott s 
munkálatokra vonatkozó tervek is a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Mohács, 1936. március 2S.
Éva László 

polgármester h- 
tanácsnok.
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