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I  A C.
Vannak megszokott, hét

köznapi dolgok, amelyek mel
lett elsiklik az ember. Nin
csenek gondolatai ezekről az 
eseményekről, vagy dolgok
ról, ebből nem raktároz el 
semmit sem az agyában, 
nem érez a szivében válto
zást, mert hiszen naponta 
látja. Talán ennek a követ
kezménye is aztán az, hogy 
sok minden marad a régiben, 
ami egyébként már régen 
változtatni kellett volna.

A háziasszonyok hetenkint 
többször is járják a piacot. 
Elmennek a termelők, hiva
tásos árusok sorai előtt. Meg
nézik az árut, itt-ott vesznek 
s lassan megtelik a kosár, 
aztán hazamenek. Ez ennek 
a sora. Ez a piac.

Nézzük meg azonban a 
megfigyelő szemével ezt a 
kis piacot. Ott áll, vagy ül 
a gazdaaszcny. Előtte két- 
háion. kúp burgonya, egy-két 
kötés zöldhagyma, egy kis 
kosaiban bab. Ez az egész 
áruja. A másiknál összesen 
hat tojást láttunk, mellette 
egy üveg savanyú paprika 
és két üveg paradicsom. A 
harmadik előtt mindössze hat 
kúp gomba. Akármelyiket is 
néztük, nem volt egy sem 
amely értéket képviselt volna. 
Ha hirtelen összeszámoltuk 
ezt az árut, másfél pengő, 
az már vagyon volt. Filléres 
értékekkel állottak ott néha 
órák hosszat, amig a nagy 
kirakodásra vevő akadt.

Érdemes ezen egy kissé 
elgondolkodni. Mit keres az 
eladás után a gazdaasszony? 
kltgkereste-e az idejét, amit 
eltöltött a piacon, mert hi
szen az idő pénz. Megke- 
ies;e-e az utat, a cipó kopást 
£ piacig és vissza, behozta-e 
sz áru termelőhelyének, a 
földnek erre eső hozrdekát ? 
Mi \an meglizetve azokkal 
a fillérekkel, amit kapott kint 
a piacon ?v

Van aztán más oldala is 
ennek. Oiy nagy értéket kép-

| visel a kisgazda házában az 
| a 80— 100 fillér, amit ka

pott, hogy ezért érdemes fél 
órát oda-vissza menni, érde
mes 1-2 órát ott álldogálni ? 
Milyen anyagi helyzete van

' akkor a kisgazdának, ha ez 
is érték a házban, ha ez 
megéri az időt, a fáradozást?

! Hol van akkor a gazdasági ‘ 
javulás, ami állítólag mar 
érezhető is?

Forgassuk azonban még 
tovább az egészet. Nincs más 
módja a mezőgazdasagi tér- 

j mények értékesítésének? Nem 
lehetne-e megoldani azt, hogy
ez a „dangubálés" (mily ki- j 
tűnő mohácsi kifejezés) meg
szűnjön? Vagy nincs értéke 
egy általában a magy ar gazda i 
munkaerejének, idejének, fá
radozásának, hogy igy paza
roljuk ?

Folytatjuk a kérdezést, 
így történik-e ez külföldön 
is? A külföld gazdaasszo
nyai is igy eltöltik az idejü
ket a piacon, bagatell érté
kekei kínálva eladásra? Me
zőgazdaság minden ország
ban van, a föld mindenhol 
termények alakjában adja 
vissza a ráfordított munkát. 
Mindenhol élni kell, tehát 
esznek is az emberek. Ezt 
az élelmet pedig attól kell 
megszerezni, aki tern éli.

Nem felelünk a kérdésekre, 
de van más kérdésünk is. t 
Máshol is a háziasszony ily 
hygienikus körülmények kö
zött szedi össze, amit délben 
az asztalára tesz fel ? A per- I 
bán, a fődön tartják-e más
hol is a gyümölcsöt, mézet, 
paprikát, burgonyát és még 
sok más mindent és máshol í 
is igy, nagy kosarakat cipel
nek haza a háziasszonyok, 
hegy majd megszakadnak 
bele? L XV-

Belejezésül n eg réhary 
kérdési. Hát tényleg fejlődé 
mezőgazdasági állam va
gyunk, ha ennek a lehetetlen 
helyzetnek megoldásara még 
csak nem is gondolnak, ha

fel sem vetődött egy min
dent behálózó értékesítő szer
vezet gondolata, amely el
vinné a termelőtől a terményt 
és a fogyasztóhoz szállítaná,
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Mohács város épületein és a 
város töfcb nevezetesebb intéz
ményének székházán fekete zász
lót lobogtat a tavaszi szél, je
lezve, hogy a városnak és a vá 
ros közönségének vezető tagját 
hívta n agához az Alkotó Lippóy 
János, Mohács megyei város fő 
jegyzője, polgármester helyettese, 
vasárnap délután 3 órakor, hosz 
szu szenvedés után elhunyt.

A régi ragyközség és az uj 
város egyik legponlosabb, műn 
kaját mindenkor teljes odaadás
sal végzó tisztviselője fejezte be 
ezzel szép földi pályáját, amely
nek felfelé haladó ufját szorga
lommal, vasakarat!al és fáradha
tatlan tevékenységgel épitette fel 
magának. A legelső volt mindig 
hivatalában. Pontossága, lelkiis
meretessége, ügyszereíete köz 
mendásos volt a városháza hi
vatalaiban, ahol megbecsüléssel 
szeretettel vették körül nemcsak 
a tisztviselők, hanem az ügyfelek 
is, mert leimíszetének komoly 
alapvonásai melleit, mindenkihez 
volt szives, közvetlen szava.

A régi nagyközségi tisztvise
lőgárda kimagasló tagja volt, 
akit n unkájáéit, érdemeiért emelt 
pozíciójába a képviselőtestület. 
Ez az elismerés megérdemelt 
volt, mert mint kistisztviselő 
kezdte el a pályáját legalul és 
fokról fokra haladt utolsó díszes 
hivataláig.

Lippóy János 1879 augusztus 
hó 17-én született Mohácson, 
1902 junius 12-én, mint földadó 
nyilvántartó került Mohács nagy
község szolgálatába s ezt az 
állását 1905. december 9-ig töl
tötte be. Közben 19C4. tvben 
megszerezte az állírr.szrmv Ítéli 
áll; mvizsgát s a nagyközség 
pénztárosává választották meg, 
amely állásban 1914. julius 16 ig 
dolgozott. Ekkor I. jegyzője lett 
a nagyközségnek, majd 1922. 
május 18-án főjegyzővé válasz
tottak. Mohács várossá átalaku
lásakor 1924. november 5 én 
választotta meg a kípviselőtes 
lület a város főjegyzőjévé és

hogy mindesryik megtalálja 
kényelmét, keresetét és oko
sabb dolgokra használja fel 
idejét ?

egyben 'polgármester helyette
sévé.

Nemrégiben súlyos betegség; 
támadta meg és kezelésére be
tegszabadságot kapott Váltakozó 
szerencsével folyt a küzdelem az 
életért a kór ellen, mig végül 
méois a halál győzedelmeskedett.

Holttestét a városháza elő- 
1 csarnokában ravatalozták fel, 

ahonnan szerdán délután 4 óra- 
' kor a Széchenyi térre vitték. Ha- 

ta más tömeg állotta körül a ko
porsót, hogy az utolsó tisztele
tet megadja az elhunytnak. Na- 

1 gyón szép volt a kereskedők 
, tiszteletadása, akik az egész kör

nyéken lezárták üzleteiket a te
metési szertartás egész idejére.

Tihanyi János plébános be
szerelése után dr. M argitay  
Lajos polgármester búcsúztatta 
el gyönyörű beszédben, buzgó, 
munkás, he'yettesét:

— Bölcsője itt ringott a hősök 
vérével áztatott sikon — mon
dotta többek között — itt telt el 
lelke a magyar faj szeretetével... 
Élete előttünk nyitott könyv 
volt, melynek diszkötését szivé
nek jósága, lelkének nemessége 
adta meg Közpályája szemeink 
előtt folyt, példáját adta a kon
struktív, hatékony és mindig 
magyar életformának. Férfias jel
lem, a leghűségesebb és legmeg
bízhatóbb tisztviselő.

— Hosszú, nehéz esztendőket, 
rendkívüli időket élt A háború 
alatt a nagyközség első tisztvi- 
se'őjeként dolgozott, majd a há
borút követő gyászos forrada
lom és idegen megszállás keser
veit kellett szenvednie. Minden
kor ritka becsületességgel, nemes 
lelkesedéssel küzdött városáért.

— Az idő megállás nélkül 
halad, a földi élet szakadatlanul 
zajlik, folytonosan uj eszmék 
születnek. De változzék bármint 
is a sors: Lippóy János nevét 
nem mossa le Mohács törté
nelmének érctábiájáról és nem 
törli ki a hálás szivekből soha ...

A polgármester ezután a város 
tisztviselőkara nevében bucsuzotv
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a halottól. Szívhez ható szavai 
könnyeket fakasztottak, sok-sok 
férfi szemben ott csillogott a 
fájdalom könnye, de miga a 
polgármester is küzdött a fájda
lommal és az előtörő könnyekkel.

Azután megindult a temetési 
menet, amelyben Mohács város 
társadalmának minden rétege 
nagy számmal volt képviselve 
Az összes hivatalok, intézmé
nyek tisztviselő, kereskedők, ipa
rosok haladtak a temetési me
netben, a koporsó után pedig a 
város összes alkalmazottai, e'őtte 
a leventék diszszakasza kisérték 
utolsó útjára Lippóv Jánost.

Baranyavármegvét Oílé István 
főjegyző kézviselte és fejezte ki 
részvétét az elhunyt özvegyének.

Mohács városa egyébként kü
lön gyászjelentést is kiadott. Az 
elhunytat nején sz Maver Irénen 
kivüi, gyermekei: dr. Lippóv 
László, Lippóy Szeverin és /ancsi, 
a Afa/ez, Mihálv, Huba, Varga 
családok és széleskörű rokonság 
gyászolják.

Pad felajánlásokat 
kérnék Máriagyüdre.

Tíz pengőbe kerül a pad a 
felírással.

Május elején megindulnak a 
máriagyüdi kegyhelyen azok a 
restaurálási munkák, amelyeket a 
3 éves programm szerint ebben 
az évben le akar bonyolítani a 
Dunántúl máriagyüdi akciójának 
bizottsága A programm szerint 
ebben az évben a kegyterület 
egész alsó részét rendezik. Meg
valósítják a vízvezetéket és a 
régi, elárusitó bódékat lebontva, 
a kegvterület más helyén uj el
árusitó házakat építenek kőből, 
ízléses kivitelben. Az igy rendbe 
hozott és szépen parkírozott te
rületet padokkal szeretné ellátni 
a bizottság. Erre vonatkozólag 
az alábbi terv merült fel.

A padokat a katolikus keres
kedőknek és iparosoknak ajánla 
nák fel és a pad támlájára oda
kerülne minden felajánlónak a 
neve olyformán, hogy az egy
szersmind az illető cégnek a 
reklámja is volna. A felírás min
táját az alábbiakban közöljük:

X. Y.
fűszer- és csemegekereskedése 

Mohács, Király u. 3.
A D O M Á N Y A .

Ez volna a felírás és a reklám, 
amely ebben a formában nem 
sértené a kegyhely méltóságát. 
A restaurálást lebonyolító bizott
ság máris beszerezte azt a leg
olcsóbb árat és mintát, amely
nek alapján ezt a tervet le is 
lehetne bonyolítani. A fenyőfá
ból készült, ízléses kivitelű pad 
darabonként, a hátlapra történő 
Ízléses felírással együtt 10 pen 
góbé kerülne. Miután ennek a 
padnak élettartama 8—10 esz 
tendő, igy az illető felajánlóknak 
ennyi idő alatt reklám állana 
rendelkezésre a kegyterületen, 
ahol évente közel százezer za
rándok fordul meg az ország
minden részéből.

A bizottság most szeretettel 
fordul a kereskedő és iparostár
sadalomhoz, ölelje szivére ezt 
az elgondolást és ilyen padok 
felajánlásával tegye lehetővé,

hogy már az idei zarándoklások 
során álljanak rendelkezésre a 
szépen restaurált kegyhelyen A 
padokon adott reklám mellett 
lapunk mindenegyes felaján
lást nyilvánosan nyugtáz és 
azonkívül mindenegyes felaján
lónak a nevét külön megörökítik 
a máriagyüdi kincstárban elhe
lyezett díszes a búmban. A fe l
ajánlásokat kérjük legkésőbb 
május 1-ig bejelenteni, hogy a 
padokat egy tömegben tud|uk 
megrendelni, mert csak ebbenElkészült a MFTR. hajóállomás előtti tér rendezési terve.
A MFTR uj raktárt épít és egész területét díszes kerítéssel 
bekeríti. —  A Szt. János szobor a téren marad, de valamivel 

közelebb kerül a Dunához.
Megemlékeztünk már arról, 

hogy a város műszaki osztálya 
dolgozik a MFTR előtti tér ren 
dezésének megoldásán s hogy 
a cél azt nemcsak rendbehozni, 
hanem díszesebbé is tenni. A 
MFTR hajóból kiszálló idegen 
eddig igen csúnya benyomást 
kapott a partralépésekor Mohá 
csőn, mert magát a teret csak 
nemrégiben hoztak kissé rendbe, 
nincs rendes ut, gyalogjáró, a 
MFTR raktára körül pedig min 
dig különféle áruk halmozódlak 
össze, vagy hevertek szana- 
széjjel.

A város műszaki osztálya most 
készült el a tér rendezési terve
ve, amelyet Erzsébet térnek ne 
veznek el. A terv praktikus, a 
közlekedést modern elvek alap 
ján rendezi és a körülmények
hez képest csinos is lesz a tér. 
Az elgondolás mindenekelőtt az 
egész teret kialakítja, olyképen, 
hogy

kiszélesíti a M F T R  rak
tárának beljebb helyezi - 
sével.

Az MFTR. uj raktárt épít, 
amely az elemi iskola sarkának 
Király úti vonalától annyival 
esik északra, mint a selyemgyár 
a másik oldal vonalától délre s 
igy szabályos alakot kap a tér. 
Ugyanakkor az uj raktárhoz a 
MFTR. kerítést is tartozik épí
teni, amellyel egész jelenlegi te 
tületét bekeríti és az áru részben 
a raktárba, részben pedig az el
kerített helyre kerül, tehát elta 
karják a néző elől.

A hajókikötő felfelé lesz el 
tóivá, a MFTR. épület sarkához.

A tér kiképzése ezután a kö 
vetkező. A Király útról balra 
Ívelő és a révig vezető úthoz 
hasonló útelágazás vezet a Szent 
János utcába. Mindkét oldali el
hajlás alakját követve, azután k i
egyenesedő ut vezet a Duna 
part felé, amely öt méter széles 
lesz, miután itt nincs nagyobb

— H elyre igazítás. Nzmrégi- 
ben me irtu-r, hogy a készülő 
fogadalmi templom ablakainak 
költségéit már több mohácsi csa
lád valialta A nevek közlésénél 
azonban tévedés volt, amit a kö
vetkezőkben igazítunk helyre: 
Nemet Károly es neje és Nemet 
László, Varga Ferenc és neje, 
özv. Angyal Gaborné és családja 
1 — 1 ablakot vállaltak.

az esetben áll fenn a kedvezmé 
nyes tiz pengős ár.

Milyen szép volna, ha a ke
reskedő és iparos társadalom 
ilyen módon biztosítani tudná 
annak kétszáz darab padnak a 
beszerzését, amelyet a kegyhelyen 
fel akar a bizottság állítani. Az 
az áldozatkészség, amely az ak
ció iránt már másfél év óta 
megnyilvánul az egész ország
ban, bizonyára az akciónak ezt 
a részét is felkarolja és ezt a 
tervet valóra is váltja.

forgalom s nincs szükség szé 
lesebb útra Mintegy 30 m. után 
a megmaradó belső sziget befe 
jeződik és a parttól kezdődőleg 
nagyobb helyet hagy, ahol a 
hajóra rakodó zöldség és gyű 
mölcskereskedők áruja lesz elhe 
lyezhető feladás előtt. A Duna 
partián megfordul az ut és a j 
part mellett haladva, a várakozó 1 
kocsiknak, autóknak nyújt he 
lyet. A középen pajzs alakú tér 
marad. amelyet gyepesítenek. I 
Miután a Szent János szobor igy 
éppen a megoldás által keletki 
zett modern körforgalom egyik 
ütközőjébe kerül, azt

mintegy 20 méterrel a l 
Dunához közelebb tolják I 
el, ahol a mainál dísze- \ 
sebb alapokon helyezik el.

Szó volt arról, hogy máshova 
viszik innen el, azonban a mér- j 
nöki hivatal ’ iszteletben akarta 
tartani a szoborhoz fűződő tra
díciót s nem akarta senki érzé
kenységét bántani s ezért itt ke
resett uiabb helyet részére.

A rendezés á'tal eltűnik a tér 
elején álló árusító bódé is s 
reméljük, hogy a város nem is | 
ad ki újabb engedélyt, mert i 
minden városrendezési és szépé I 
szeli elv ez ellen szól.

Munkatársunknak alkalma volt 
a rendezési terv térképét megte 
kinteni, amely igen szépen mu j 
tatja az uj tervet s véleményünk 
szerint az adott körülmények 
mellett helyesebb, célszerűbb e l
gondolást nem is lehetne találni.

Sajnos a teljes rendezés vég
rehajtásához nincs elég pénze í 
a műszaki osztálynak. Ezért az 
utat egyelőre csak 25 m. széles- I 
ségben kövezi kockakővel, a 
többit terméskővel. A kialakuló 
rakodóteret és a járdát pedig 
hengerelt salakkal borítja be s 
később, ha lesz rá fedezet, lehet 
majd végleges burkolattal el
látni.

— Az OilKE közgyűlése. 
Mint mar jeleztük, az OvlKE 
mohácsi kerülete vasárnap, folyó 
hó 19-én délelőtt 10 órakor tartja 
rendes közgyűlését a Belvárosi 

Kaszinó nagytermében. A köz
gyűlésen Vida Dezső, dr. Bal- 
k in y i Kálmán és Nádor Jenő 
tartanak beszédeket s az elnök
ség minden érdeklődő: szívesen lát.

A tiszta
és egészséges tej.

Mindennapi kenyerünk mellett 
ott szeretjük látni reggel a jó 
friss tejet, a párolgó édes meleg 
kávét is. Ha nincs, hiányzik ne
künk. így van ezzel mindenki 
gazda, inaros, tisztviselő, sok 
ezer, millió ember A nagy ke
reslet miatt a tej fontos jöve
delmi forrás, sok ezer ember él 
a tejtermeléséből és értékesíté
séből. A nagyobb nyereség 
iránti vágyból a bűnös enber a 
tejtermelés' és kezelési költségeit 
csalárd módon igyekszik csők 
kenteni, sokan vannak akik a 
tejet hamisítják, hanyagul, pisz
kosan kezeiik. Visszaélnek a fo 
gyasztóközönség jóindulatával, a 
rendes tápláló friss tej helyett 
értékteen állott tejet hoznrk for
galomba Az egészségre is na 
gyón káros lehet, ha a tej állott, 
mert elszaporodik a tejben a 
gü nőkór, a rothasztó és a tej
sav baktérium, ami azután em
bertársainknál a tüdővészt ter
jeszti, hasmenést és egyébb be
tegségeket okoz. Fontos tehát 
ismernünk az egészséges, friss 
tejet külsőleg és belsőleg is.

Vannak külömböző vegyi el
járások, melyekkel ki lehet mu
tatni, hogy mi is rejtőzik a tej 
belsejében Az egészséges tehén 
tejében 3.5'Vo zsír, 3 '5 'n fehérje, 
46°/0 cukor és 0 6 —0 9 ',, himu- 
alkatrész van, a töivény is igy 
írja ezt elő hamisítatlan jó tej 1 
literje 1029—1033 gramm, sav
foka legfeljebb 9 S zxlet-Henkel 
fok lehet.

Ez volna a rendes tej béltar
talma, azonban sok esetben olyan 
tejre bukkan az ember, ameyrtek 
csak 2—2 5 %  a zsírtartalma a 
Oerber féle vizsgálat szerint, te
hát leszedték a tej fölét. Előfor
dul socszor, hogy a tej kékes 
szinü, hig, ilyencor a be'éöntött 
víz miatt súlya csőkké ít, fajsu- 
lya csa< 1019, 1020. Egyik má
sik csavaros eszü tejszállitó 
azonban, hogy a vizes tejet ké
kes színéről ne ismerjük meg, a 
tejbe lisztet kever. Mások az 
állott, savanyu tejet szódabikar
bónával ismét édessé változtat
ják. Van aki a tejet vizezi, igy 
fajsulyát csökkenti, hogy a faj- 
suly lezuhanása ne tűnjék fel a 
fajsulymárő aerométeren, a tejet 
le is fölözi, ezzel ügyesen a tej 
súlyát a rendes fajsulyára vissza
emeli, úgy mondják a tejet be
állítja. A tej zsírtartalmának csők- 
kennését még ilyenkor is ki lehet 
mutatni a Oerber féle zsirvizs- 
gálattal. Legveszélyesebb hami
sítás az, ha a tejbe közönséges 
kutvizet különösen, a trágya
telep mellett levő kutból, mert 
vizet kevernek bele, ez a tífusz 
stb. betegségek kutforrása lehet. 
A tej épségét, tisztaságát rontja 
az is, ha a tehén tőgye fejés 
előtt nincs megmosva, az alom 
szennyes, fejés közben sepernek. 
Az ilyen tejből fejés és szűrés 
után a vatta szürőlapon nagyon 
sok szeny marad vissza. Ez a 
tejszürőlap egyúttal a gazda 
fényképe is. A nemtörődöm em
bernek fekete a tejszürő vatta
lapja.

A tej színében gyakori a hiba, 
előfordul pl. a kék szin, ez sa
vanyú, állott tej betegsége szó-
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kott lenni, a baji egy különleges 
elszaporodott bacillus okozza. A 
vörös lej színét a festő buzér 
nevű növénytől nyeri, ha az a 
takarmányba belekeveredett, sok
szor a tőgy belső vérzése miatt 
vörös a véres tej. Baktériumok 
is okozhatják a tej pirosas szí
nét A tej sárga színe a tej;sír
tól van, nyáron a tej és a belőle 
készült vaj sárga szinü.

A nem rendes édeskés izü tej 
sem egészséges, Így pl. a keserű 
tej se. Oka a sok áztatott csil 
lagiürtmag, a burgonya és szál 
maetelés. Ezek a takarmányok 
főleg akkor okoznak kesernyés 
tejizt, ha a tehén előbb felsorolt 
takarmányok közül valameyiket 
túlnyomóan kapja abrakjában, 
kevés mennyiségben és nem 
hoszu időn át keverve etetve a 
baj nem szokott előfordulni. A 
hosszú télen át a kizárólag sok 
répán etetett és széna nélkül 
tartott jószág teje pedig úgyne
vezett répaizt, (főtt ízt) vesz fel. 
Különösen ott fordul elő, ahol 
nincs rét és nagymérvű a gabo
natermelés. Látjuk tehát, hogy 
milyen kényes dolog a tej, v i
gyázzunk azért, mert a kényes 
ízlésű városi fogyasztó hamar 
észreveszi és rögtön kifogásolja 
a rosszízű tejet.

Akármilyen gyanús tejre aka 
dunk is, mindig mintát kell be
lőle vennünk, vagy félre tenni a 
tejből. A minta egynegyed iiter 
tej legyen. Vizsgálatra a tejmin
tát a megyék székhelyein levő 
törvényhatósági vegyvizsgáló ál
lomáshoz l-écsre köd jük be 
Zsirvizsgálat elvégzésére a hely 
beli téli gazdasági iskola iabora 
tóriuma is szívesen áll a nagy- 
közönség rendelkezésére.

Németh Jenő 
gazdasági tanár.

(folytatjuk)

A Széchenyi téri 
árkádsor vitája.

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur!
A Mohácsi Hírlap április 5 én 

megjelent szamában közölt cik
kemre, amelyben minden szemé
lyes vonatkozást kerültem, a lap 
legutóbbi számában egy kizáró 
lag engem támadó válasz jelent 
meg, mely erőnek erejével olyant 
akar fejtegetéseimbe belemagya 
rázni, amit soha nem állítottam. 
Miután azonkívül a válasz több, 
bizonyíthatóan téves adatot is 
közöl, tisztelettel kérem, szíves
kedjék helyreigazítás címén az 
aábbi soroknak helyt adni.

Sehol és sohasem állítottam 
hogy maga az árkádsor és annak 
a templommal való összeépítése 
ízléstelen. A két Árkaynak mű
vészi teljesítményeit nálammnál 
jobban talán senki sem értékeli, 
ellenkező esetben nem hoztam 
volna a városrendezési terv el 
készítésére is Arkay Bertalant 
javaslatba. Állítottam azonban 
igenis azt, hogy a Széchenyi té
ren, mint piactéren — a piaci 
jelleg hangsúlyozása volt egész 
cikkem tengeiye, — az árkádsor 
felépítése művészi szempontból 
nem elég indokolt, pénzügyileg 
kivihetetlen, hogy a két orosz
lános zászlótartó nem kiváló 
művészi alkotás és hogy a piac 
teret az árkádsoron kivül tele 
spékeini, lovasszoborral, hat zász
lótartóval, világító kandeláberek
kel és kuttal, ízléstelen.

A három zászlótartót köztu
domású, hogy nem Arkay Ber
talan, hanem Martinelli tervezte.
Az igazság az, hogy néhai Arkay 
Aladárral megállapodtunk a tér 
keleti és nyugati oldalán egy egy 
gyepsziget létesítésében, azon 
bán mindegyikre akkor csak egy 
zászlótartó és egy világitó kan 
deláber volt tervezve. Az erre 
vonatkozó vázlat még mindig a 
kezeim között van. Nem felel 
meg a valóságnak az, hogy az 
árkádsor az összes építési enge 
délyek iránt benyújtott terveken 
rajta lett volna, ellenben való az, 
hogy a fogadalmi templom alap
jait építési engedély nélkül kezd 
ték meg és fejezték be, a foly 
tatólagos építkezéshez szükséges 
engedély megadásakor mind g 
csak részletterveket nyújtottak 
be, egyszer sem olyant, amelyen 
az árkádsor is fel lett volna tűn 
tetve.

Az árkádsor terveit csak 1936 
évben kaptam meg legelőször 
hivatalosan. Van a műszaki hi 
vatalban két perspektivikus kép 
a templomról, melyen az árkád
soron kivül sok más is szerepel 
azonban ezekhez a képekhez 
magánúton ju'.oitam és perspek
tivikus képeken a háttérben és 
előtérben sok mindent felrajzol
nak, ami a valóságosban kivitelre 
sohasem kerül. Láttam véletlenül 
a Széchenyi térről készített mo
dellt is, azonban az árkádsorral 
mindezideig nem állott módom
ban hivatalosan foglalkozni, mert 
dacára annak, hogy néhai Frey 
János apátplebános úr a ternp 
lornépitési bizottságba meghí
vott, az apát úr halála után 
engem az építési bizottságba 
nem hívtak meg. Fényképeket is 
készítettem az elmúlt év folya 
mán Arkay részére a templom 
ról, de nem az árkádsor meg
építésének céljaira. Kész helyzet 
elé lesz a képviselőtestület á l
lítva, mert anélkül, hogy a kép
viselőtestület a szükséges terű 
letet átengedte, anékül, hogy a 
végleges térrendezést jóváhagyta 
volna, már gyűjtést indítottak, 
sőt Martinelli! a szobrászmun
kával meg is bízták Akkor, 
amikor a képviselőtestület 1929 
ben a templom részére a szük
séges területeket átengedte, az 
árkádsorról szó nem történt.

Való, hogy Arkayval a vá
rosrendezési kérdésekben he 
tekig tárgyaltam, valamint az is, 
hogy az elkészített városrende 
zési terv vázlatába az árkádsort 
felvette, azonban közöltem vele 
azt is, hogy az árkádsor gyakor
lati inego'dása ellen vagyok. 
Hova helyezzük még a tér meg- 
világításához szükséges kande
lábereket, hova a piactéren nél
külözhetetlen kutat, ha a gyep
szigetek zászlótartókkal vannax 
beépítve? Nem is említettem 
meg a köztisztasági szemponto
kat, mert külön keli majd az 
árkádsorokat attól megóvni, hogy 
a piacon megforduló közönség 
azokat be ne piszkitsa

Aikaynak a hősi emlékműre 
beadott tervére vonatkozólag, 
közlöm az előadói javaslatom 
ból szószerinti »igy a városren- 

i dezési szempontból benyújtott j 
I pályatervek között a legtökélete 
l sebb megoldást nyújtja, mert j 
i véglegesen megoldja egyszers , 
I mint a Deák tér rendezését is.«

Ami pedig cikkírónak mindkét 
• gyermekét, illeti: u. m a kul
túrpalotát és cselepataki II. Lajos 
emléket, ezeket már csak legfel
jebb ringathatta mert megvá
lasztásom óla állandóan foglal
kozom mind a két problémával, 
mint ezt több újságcikk és kép
viselőtestületi jegyzőkönyv bizo
nyát ja A tervek megvalósltásá 
hoz szükséges anyagi feltételek 
előteremtése nem az én hatás
körömbe tartozik. Azonban akkor, 
m kor a főszámvevő és gazda
sági tanácsnokkal a költségveté 
sek összeállításánál heteken át a 
legkétségbeejtőbb erőfeszítése
ket tesszük, mikor múlhatatlanul 
szükséges közegészségügyi, köz
lekedési feladatok megoldásánál 

i 100 pengőkről kell lemondani,
| hogy a költségvetés stabilitását 

biztosítsuk, akkor nem vélem 
helyesnek ezreket árkádsorokba 
és lovasszobrokra költeni és 
gyűjteni, mikor a szobor árából 
egy fél kultúrpalotát föl lehet 
építeni Azonban igenis, minden 
össszekaparható pénzt arra kell 
lekötni, hogy a fogadalmi ternp 
lom minél előbb legszentebb h i
vatásinak átadassák, vagyis be
fejezést nyerjen, de tegelsősorban 
talán arra, hogy a beépített érté
keket megóvjuk, mint például a 
templom kupoláját minél előbb 
3z időjárásnak ellenálló fedéssel
lássuk el. Fehérváry István

műszaki tanácsnok.
• *

•
Közérdek vezette lapunkat, 

amikor az árkádsor vitáljának he 
[ lyet adtunk. Évszázadoknak épí

tünk itt s helyesnek tartottuk, ha 
a nyilvánosság előtt tisztázódik 
a vitás kérdés. Nem célunk 
azonban huzni az élesedő vitát, 
azt lezárjuk, mert értesülésünk 
szerint megnyugtató módon fog 
az egész elintéződni. Ugyanis 
az uj iparügyi minisztériumnak 
van városrendezési ügyosztálya,

! amely városrendezési kérdések- 
] ben döntő tényező. Ezen ügy 

osztály kiküldöttjét a helyszí
nére kéretik s a helyszíni tanul 
mány alapján döntenek az árkád
sor elhelyezése kérdésében. A 

j szerk.

Nagysikerű 
műkedvelő előadás

a szigetben.
Kedves húsvéti szórakozásban 

vo.t részük a szigeteknek. A 
kandai iskolához tartozó körzet 

I most alaku.i ntűvedvelő gárdija,
: a „Maiica* vendéglő tágas te ■ 

inében műkedvelő eiosd>ssal 
egybekötött táncestet rendezet'.

Az érdeklődő közönség zsúfo
lásig megiö. ötté a csinosa t di
sz! e'.t tűimet. Nemcsak a sziget 
minden részébő, de a varosból 
is szép számban voitak. E.ő 
adásra került a .Bonyodalmas 
lakodalom" es a .Cso.Jaeresztes 
után* c. cgyfelvonáso ok. Igen 
ü^yesn  adták elő szerepluke', 
az eis darabban: Stikar Mária, 
Jachslitz J zsefne, Hellenbardt 
Terez, Jachslitz Juzset, Sümegi 
Isiva-i, Baog Ferenc, Dávid Sán
dor, Fehérein Sándor; •  maso 
d.k darabban pedig: Sitiimnek 

né, D .vad É . , Dara 
L pozsencsics Kz a.n , i ’erovics 
János, Dávid S t:.dór, Grtincsaikó 
György, Rasp„rocr Mtnaly, Gó-

lity János, Ivánácz Mátyás, Aják 
József, Dobszai Mátyás A nagy
szerűen sikerült előadást reggelig 
tartó vigalom követte. Külön ki 
kell emelnünk az ötletesen össze
állított színpadot, amely mintája 
tehet az ilyen úgynevezett hor
dára emelt színpadoknak

Az előadás és a mulatság meg
rendezése a kandai iskola két 
tiiatal tanítójának Csongor Béla 
és Magos Gyulának érdeme.

t--------------------- >
Törv. íédjejyii

E te rn it
tetöíedőpala
nagylemez
cső

sok ezer esetben 
fényesen bevált, 
kimagasló minőség.

EiERNIT MÜVEK
Budapest, Vi, Andrissy nt 33.

E L Á R U S ÍT Ó K  MINDEN 
NAGYOBB HELYSÉGBEN.

— A főispán Mohácson.
Kedden délelőtt Mohácsra érte- 
zett vitéz Horváth István dr., 
Baranya varmegye főispánja, 
Fischer Béla alispán, Öllé István 
var negyei főjegyző és a köz
igaz jatási bizottság tagjai kísé
retében. A főispán és kísérete 
autókon érkeztek és átmentek a 
szigetbe, ahol megtekintettek a 
a varmegyei gyümölcsöst. A déli 
órákban dr. Margitay  Lajos 
polgármester is csatlakozott a 
főispánt kísérethez s délután 
visszaérkezve a városba meg
tekintették a megindult kórházi 
építkezést.

— E jkü vő . Kedden délelőtt 
11 órakor Mohács város anya
könyvi hivatalában kötött polgári 
házasságot Bezuk István, a püs- 
pökpusztai uradalom jószágigaz
gatója, a sómátyasfalvi Mattya- 
sovszky Zsolaay Ágnessel. A 
házasságkötést dr. Margitay  La
jos polgármester végezte. Tanuk 
voltak a vőlegény részéről dr. 
Gesztessy Ferenc Budapestről, a 
menyasszony részéről jármi ás 
szolnoki dr. Jármy Miklós Rév- 
aranyosról. A polgármester gra- 
tu alt elsőnek az uj párnák, akik 
két autón azután Bárba hajtottak, 
ahol — mint mar előre jeleztük — 
a családi kápolnában volt az 
egyházi esküvő.

— Eljegyzés. Schmidt Mártái 
eljegyezte Vándor is Iván köz
gazdász. (Minden külön értesí
tés helyett)

— Házasság. Hétfőn vezeti 
oltárhoz Bank Imre uradalmi 
tisztviselő Frigyes lnnát, néhai 
Frigyes Ferenc és neje leányát
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— Feltámadást körmenetek.
Gyönyörű tavaszi idő kedvezett
Nagyszombaton délután a fel tá
madási körmeneteknek. Délután 
4 órakor a zárdatemplomból, 5 
órakor a püspöktemplomból, 6 
órakor pedig a belvárosi temp
lomból indult el a körmenet 
Mindhárom körmeneten, különö 
sen azonban a belvárosin hatal
mas tömegek vettek részt. Impo
záns megnyilatkozása volt a ka* 
tolikusság számerejének s az 
újabban mindjobban elmélyülő 
vallásos életnek.

— Halálozás. Nagyszombaton 
reggel, életének 57-ik évében 
Péesett elhunyt Tydszits Sándor 
kisasszonyfai földbirtokos. Az el 
hunyt Bsranyavármegye törvény- 
hatóságának örökös tagja, vala
mint a vármegyei gazdamozgal
maknak igen nagy munkásságu 
tagja volt s halála alkalmával a 
vármegye külön gyászjelentést 
adott ki. Halálát özvegye sz. 
Schmidt Maria, anyósa özv. 
Schmidt Károly né, sógorai Schmidt 
Károly gyógyszerész, Schmidt 
Lajos országgyűlési képviselő, 
báró Mirbach család, valamint a 
kiterjedtkörü rokonság gyászo'ja. 
Husvét hétfőjén temették el Kis
asszonyfán mély részvét mellett.

— Eljegyzés. Csongor Bözsit 
Csongor István postatiszt leányát 
eljegyezte kisszántói Dobozy 
László dr. (Miskolc.)

— Mohács város tis z tv ise lő i 
köza lka lm azo tt csoportja . A 
Magyar Városok Országos Szö
vetsége mozgalmat inditott a 
magyar városok tisztviselőinek 
megszervezésére. A szervezkedés 
célja a tisztviselők cs alkalma 
zottak erkölcsi és anyagi érdekei
nek támogatása és megvédése, 
jóléti intézmények létesítése, az 
együttérzés és összetartás ápolása.
A nagy szövetség csoportokra 
oszlik városok szerint s ezek a 
csoportok az országos szervezetben 
kiküldöttek utján képviseltetik j 
magukat. Mohácson szerdán dél
után 6 órakor volt a csoport 
megalakulása. Dr. Alargitay La
jos polgármester megnyitója után 
dr. vitéz Horváth Kázmér ismer- | 
tette a csoport megalakításának 
célját, majd megválasztottak a 
tisztikart a következők szerint: 
Elnök dr. Margitay Lajos polgár
mester, ügyvezető elnök Éva 
László tanácsnok, titkár dr. vitéz 
Horváth Kázmér, jegyző dr. 
Szabiár István, pénztáros Bánfai 
Sándor, ellenőr Vereby József, 
ügyész dr. Paschke Ferenc. Vá- I 
lasztmány: v. Szőnyi Alajos, 
Fehérvary István, dr. Vas Jenő, 
dr. Bartók Lajos. dr. Gyarmathy 
Imre, dr. Pap Ferenc, Csomay 
István, Nemeskéri Ferenc, Nagy 
Árpád, Sárosi István, Lantos 
György, Kiss Ferenc, Ormai La
jos, Bogár Márton, Balázs Mihály, 
Báli Mátyás. Kiküldöttek : Herger 
Zoltán, Kiss Aurél, Köveskuti 
János.

— Házasság. Klein A lfréd és 
M ittle r M arika  folyó hó 21-én 
kedden délután fél 3 órakor 
tartják esküvőjüket a mohácsi izr. 
templomban. Minden külön érte
sítés helyett.

— Május 10. Cserkésznap. 
Cserkésze.nk az idén szokásos 
cserkésznapjukat közösen rende
zik meg. A három csapat pa
rancsnoka május 10-ben állapí
totta meg a közös nagy cserkész

napot, amelyet a sporttelepen 
fognak megtartani. Ünnepélyes 
istentisztelet, utána fogadatomtéte! 
és újítás, majd bemutató gyakor
latok töltik ki a délelőtti prog- 
rammot, mig este közös nagy 
tábortűz lesz. A csapatok már 
élénken készülnek a nagy cser
késznapra s emlékezve cserké
szeink minden évben felújító 
cserkésznapjainak sikereire, ez
úttal is szép programmot várha
tunk tőlük. Bővebben legköze
lebbi számainkban fogunk kitérni.

— Megkezdték a kórházi 
m un ká la toka t. Kedden reggel 
megindultak a „László" közkór
ház kibővítési munkálatai. Mun
kások jelentek meg és megkezd
ték a déli fal lebontását. Hogy 
mennyire szükség volt közmun
kára, bizonyítja az, hogy a dol- 
dozó munkásoknál sokkal na 
gyobb volt a néző munkanélkü
liek száma, akik várják, hogy 
rájuk is sor kerüljön s a tava
szon és a nyáron végre egyszer 
a maga idejében megkeressek a 
téiirevalót.

— Verekedés a szigeten. 
Vasarnap délután a z egyik szi
geti vendéglőben verekedés volt. 
Kezdődött két becsipett fiatalem
ber birkózásával, folytatódott 
aztán beavatkozókkal s a végén 
a vendégek közül mintegy 
8— 10 en benne voltak a esete pá
tiban. Néhány pofon csattant, 
birkózás, majd karó-párviadal 
a füzesben, aztán elcsendesedett. 
Szerencsére komolyabb sérülés 
nem történt, bár a párviadal vé
gén a felek — netn békültek ki. 
Jól tudjuk, hogy úgy a rendőr
ség, mint a csendőrség kevés 
számú tagja nagyon is el van 
látva szolgálati teendőkkel, azon
ban vasár- és ünnepnap dél
utánonként jó lenne valami köz
biztonsági közegnek arra kerülni, 
mert esetleg a verekedés máské
pen is végződhetett volna. Egy 
kis tavaszi hangulat, jó bor, 
hozzá virtuskodás és hamar baj 
történhet. Ezúttal a vendéglős 
járt legrosszabbul, mert szétmen
tek a vendégek.

— A p o lg á ri isko la  ré g i é r
tes ítő ke t ké r. Az állami polgári 
fiú- es leányiskola igazgatósága 
azzal a kéréssel fordul volt nö- 
. endékeihez, hogy az esetleg 
birtokukban levő régi értesítőiket 
bocsássák az iskola igazgatósá
gának rendelkezésére. Az iskolá
nak az 1895/96. évtől az 1923,23 
tanévig megjelent értesítőit ' az 
azóta megjelentekkel együtt kü 
lönféle könyvtárak és közintéz
mények kérik s az iskolának nem 
állanak rendelkezésére kellő szám
ban ezen régi értesítők s Így régi j 
gondos s az iskolát szerető nö- ! 
vendékeihez fordul, hogy meg- j 
levő értesítőiket bocsássák az 
iskola rendelkezésére. Az értesí
tőket az igazgatói irodába kérjük I 
beküldeni.

— Közgyűlés. A Mohácsi Első | 
Temetkezési Egylet 1936. évi : 
április hó 19 én, vasárnap, haté- ! 
rozatképtelenség esetén április hó ) 
26 án, vasárnap az Ipartestület | 
helyiségében délután 3 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését. 
Tárgysorozat: 1. Jelentés 1935. 
évről. 2. 1935. évi zárszámadás 
és vagyonmérleg. 3. Költségelő
irányzat 1936. évre. 4. Alelnök, 
jegyző, pénztáros (ellenőr) vá
lasztása. 5 20 választmányi tag l

választása. 6. Számvizsgálóbizott
sági tagok választása. 7. Indítvá
nyok. 8. Jegyzőkönyv hitelesité 
sére 2 tag kijelölése.

— Ú jjáa laku lt a Cecília 
Énekkar. A Cecília Énekkar, 
amelynek mér szép muitja van 
Mohács zenei éleiében, most tel
jesen újjáalakítva ismét megkezdi 
működését, Csütörtökön este volt 
az első összejövetel, amelyet 
Tihanyi János plébános nyitott 
meg s bevezető beszédében 
hangsúlyozta, hogy Mohács vá
rosának feltétlenül szüksége van 

, egy jó l fegyelmezett, megfelelő 
repertoárral rendelkező énekkarra 

| s nem lehet csak hirtelen tanult 
énekekkel szerepelni ünnepélyes 
alkalmakkor. Ezért szükségesnek 
tartja az énekkar teljes ujjáala- 

[ kitását. A megjelentek el is hatá- 
I rozták ezt s legközelebb a Cecília 
: Énekkar megalkotja alapszabályait 

és mint önálló dalegyesület sze
repel. Célja, hogy a 9 órai szent
miséken rendszeresen énekel, 
azu‘á:i ünnepélyesebb alkalmak 
kor lép fel. így egyelőre a Hősök 
napját ésaugus tus 29-ét vették be 

; a programba. A próbák hetenkint 
vannak minden kedden fél 7 órakor 

I nők, fél 9 órakor a férfiak részére 
s minden pénteken összpróba. Az 

I énekkar vezetésére felkérték 
Oergely János karnagyot. Kivá- 

i natosnak tartanunk, ha minél 
| nagyobb számban jelentkeznének 

énekesek a dalegyesületbe.
— Elemi iskolából — a házas

ságba. A mohácsi cigány elemi 
iskola megnyitásakor beiratkozott 
a tanulók sorába Bognár Éva 
nevű cigányleány is, aki behatás
kor azonban már 15 évet szám
lát, de mert igenhogy tanulni 
akart, hát felvették. Nem jó szem
mel nézte ezt Misi Jani, aki 
Bognár Éva félhivatalos vőlegé
nye volt és igen ellenezte az 
iskolába járást. Ugylátszik Misi 
Jani igen helyesen vélte, hogy 
az asszonyokkal úgyis általá
ban baj van, hát még ha kitanit- 
ják őket. Addig-addig ostromolta 
Éva szivét mig aztán otthagyta 

az iskola padot s mint hiteles 
értesüléseink igazolják — férjhez 
ment a Jani legényhez. Most 
aztán mint férj és feleség sétálva 
a cigánysoron, emlékeznek visz 
sza Éva menyecske — elemi 
iskolás korára . . .

— Szénkéneg rak tá r lesz 
Mohácson A szőllósgazdák ál
talános kívánságára a polgármes
ter tárgyalásokat kezdeti a Ma 
gyár Mezőgazdák Szövetkezeté
vel szénkéneg raktár létesítése 
étdekébeu és ennek eredménye- 
képen sikerült megállapodást 
kötni olyképen, hogy a bizo 
mányi raktár kezelésével Ehren 
fé ld  Antal és Fia céget bízta 
meg 100 kg-os szénkéneges 
hordo vételára — Mohácson ki
szolgáltatva — 70 P., amely ár
ban bennfoglaltatik 1 hónapi in
gyenes hordó használat is. Te 
kinteitel a Mezőgazdák által k i
kötött szigorú fizetési feltételekre 
ezen,, Vételárat egy összegben, 
az átvételkor azonnal kell kifi- ! 
ze!n''. Aki tehát szénkénegre í 
igényt tart, az bármikor érdek
lődhet a fent megjelölt üzletben.

zoít tu...jdonosa 
őrkapitányságon.

-------------l-Min-»inii

— K im u ta tás a belvárosi 
! templom festésre és oltár aranyoz- 
I tatasra a mai napig befolyt ado

mányokról. Urinők Maria Kongre
gációja 738 01 P, Mohácsi bel
városi iskola 522.10 P, Credo és 
egyéb alakú a.ok g, ü, ése 319.43 

I P, Krisztus Király Szövetség 
színdarabjából 253.85 P, Mohács 
belvárosi iskola karácsonyi szín
darabjából 272 14 P, Mohács kül
városi iskoa 122.60 P, Tihanyi 
Jnnos plébános 120 P, Schmidt 
Karoly, Legényegylet pásztorja- 
tekb.í 60—60 P. Bognár Antal, 
Polgári iskola 50—50 P, Temp- 
lomfestés perselyéből 25.99 P, 
gyűdi Credo zarándoklat részt
vevői 21.40 P, Martinkovics Já
nos plébános 15 P, Templomfes
tés perselyéből 14.49 P, Temp- 
lomfestés perselyéből 13.75 P, 
Kandai iskola 13.74 P, Szőlő
hegyi iskola 13.31 P, Rmai iskola 
12.66 P, Hom orúit iskola 12.20 
P, id. Katona György és neje, 
N. N., N. N., Bakó János 10— 10 
P, S irhád iskola 9.03 P, 
Csauscher esküvőből 9 P, Kői- 
kedi iskola 7.62 P, D:utsch Kor
nél 7.20 P, Pogledics János 7.14 
P, Főgler és Scherdán 6.52 P, 
Bő im György N.-paikonya 6 30 
P, Korsós utcai ovoda 5 50 P, 
Molnár L ili es Kovács Lili 5.42 P,

Folytatjuk.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1936. évi április hó 
10-től 1936. évi április hó 17-ig-
Születések; Kovács Sándor és 
ozabó Éva gyermeke: Irén, 
V'ncze János és Bisztriczki 
Mária gyermeke: János László, 
“ ári Péler és Búzás Katalin 
gyermeke: Erzsébet, Kemény 
Oábor és Takács Ilona gyer
meke: Veronika Éva, Dani Mi
hály és Ludányi Rozália gyer
meke: Piroska, Diósi István és 
Heréb Erzsébet gyermeke: Mária, 
Szilaj István és Kanizsai Ágnes 
gyetmeke: Ágnes, Dobszai Mag
dolna gyermeke: György, Pelcz 
Ferenc és Bernhardt Éva gyer
meke: Katalin. Házasságkötések: 
Harmat Lászó és Gyöngyösi 
Sara, Simonkovics Lajos és Se
regély i Eizsébet, Bezuk Lajos 
István János és , Alsómátyásfalvi 
Mattyasovszky Zsolnay Ágnes 
Mária Julianna Terézia Paulina 
Katalin Cecília Mályva Ervinke 
Amália Margit. Halálozások: 
L ppóy János 56 éves, özv. Fa
bula Románná 8? ; éves, özv. 
Kernya Józsefné 82 éves, özv. 
Czigler Adámné 86 éves, Schmidt 
András 76 éves.
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— Panasz a Mészáros u tc á 
ból. Már több ízben megemlé
keztünk a Mészáros utcai útbur
kolat tarthatatlan voltáról, de 
nleg eddig nem került sorra a 
megjavítása Ez az utca, amely 
Átjárója a révnek a piachoz, igen 
forgalmas lenne, ha kocsival arra 
nier ének menni, azonbai akkora 
ljuaak, gödrök vannak az ut 
középén, hogy meggondolt fuva- 
(osemfcer rém kisérli meg a ló 
lkbioieset. Az u'ca lakóinak ké
relmére ajánljuk a váro3 figyel
mébe, hogy a kezdődő tavaszi 
munkák során ezt az u'cat is 
javítsa meg.

s i W  i .
PBTC Mohácson

A vasárnapi küzdelem után is
mét Mohácson játszik bajnoki 
mérkőzés; az M TE a Pécsi Bőr
gyár: Torra Club kitűnő csapa- 
tavai. PBTB csapatai rém  kell 
a mohácsi közönségnek bem u
tatni, mert szép játéka és nagy 
játékereje ismeretes. Mindezt fo
kozza az a körülmény, hogy az 
ősszel r.etn várt 5:1 arányú ha
talmas vereseget mért Mohácsra, 
amit a vasárnapi mérkőzésen
ak. r kiküszöböld csapatunk. Az 
MTE-nek feltétlenül revansot kell 
venni a suyos vereségért, amit 
azonban csak úgy erhet el, ha 
ismét teljes szívvel és küzdeni 
tudassa! játssza végig a mérkő
zést es nem bízza el magát a 
csapat. Az izgalmasnak Ígérkező 
mérkőzés vasárnap délután 4 óra
kor kezdődik, amelyre az M TE a 
iegobb összeáliitasban all fel.

MTE-OPAC 2:2 (1:1)
Balszerencsés küzde em 

Mohács. 11. o. b. B író : Vannai.
A DPAC volt a favorit és végül 

örült az egy pontnak. Mint a be
vezetőnk mutatja, nincs biztos 
mérkőzés, sőt az M TE biztos 
győztesnek látszott amikor utolsó 
percekben az ellenie! a rossz 
taktikával játszó mohácsiak ügyet
lensége folytán eiVitte az egyik 
értékes pontunkat. Hatalmas, 
küzdelmes játék fo lyt az egész 
mérkőzés alatt és Mohács telje
sen egyenrangú volt nagynevű 
ellenfelével szemben, sőt több 
gólhelyzete volt a mérkőzés fo 
lyamán, de balszerencse folytán 
kénytelen volt a nem remélt 1 
Fonttal is megelégedni.

Hatalmas közönség előtt borús 
időben a vendégek kezdik a já 
tékot. Mohács azonban azonnal 
támadásba megy, de Karácsonyit 
elnyomjak. Az M TE  irányítja vá
ratlanul a játékot és igy a 10. 
percben nagy helyzet adódik, de 
sem Karácsonyi, sem Varga II. 
nem tudja kihasználni. A 19 p.- 
ben végre eredményesek vagyunk, 
mert Varga II. szép behúzását 
Karácsonyi mégszebben fejeli a 
hálóba. 1:0. A gólra a DPAC 
iramba kezd, de nem veszélyes. 
A 24. percben az ellenfél sarok- 
fügast ér el, amit a szélső szé
pen ivei be és a védelem által 
szabadonhagyott Mául fejesével 
kiegyenlít 1:1. Váltakozó játék 
folyik most, de a kapusok men
tnek. A II. félidőt a DPAC szép 
levezetése nyitja meg. Mezőny
játék után a 13. p.-ben Mohács 
erélyes támadást vezet, ami Varga

Négy nj iskolát terveznek a szigetre.
Nem vezet célhoz a meglevő Is iso lik kibővítése.

Megírtuk, hogy mull hó 26 án 
Mohácson járt B o re tz k y  Elemér 
min. osztálytanácsos, B e rz e  N a g y  
János királyi tanfelügyelő, akik 
T ih a n y i  János plébánossal és 
S c h m id t  Lajos országgyűlési 
képviselővel a szigeten helyszíni 
szemlét tartottak, a szigeti elemi 
iskolák kibővítése ügyében

Tihanyi János plébánosnál ér 
deklődtünk, hogy miképen ala
kult ki a helyszíni szemlén az 
iskolák ügye, aki a következőket 
mondotta.

— A szigeti iskolák túlzsú 
foltsága ismeretes mindenki előtt. 
A homorudi isko'ának 135, a 
belső ríhatnak 125, a sárhátmak 
105 s a kandainak 104 tanulója 
van — egy tanteremb.n. Feltét
lenül intézkedni kell tehát, a kér 
dés csak az volt, hogy uj tan 
termeket építsünk e a meglevők
höz, vagy pedig uj iskolákat. 
Nekem eredetileg is az volt a 
szándékom, hogy uj iskolákat 
építsünk. A jelenlegi állapot mel
lett ugyanis

még mindig 5 — tí km. 
utal kell megtenni apró 
gyermekeknek az iskoláig 
s annyit vissza, tehát 
10 — 12 kilométert gya
logolnak naponta,

— Uj gócpontokat kell keresni, 
hogy lehetőleg könnyitsünk az 
iskolába járáson. A helyszíni meg
beszéléseken is ez a felfogás 
alakult ki. A kérdés most már 
anyagiakon múlik, mert az állam

11. gyönyörű góljában jut kifeje
zésre 2 :1 . Ismét az M TE sze
rezte meg a vezetést. A gól után 
hatalmas iramú játék folyik, sőt 
a 14 p.-ben Karácsonyinak van 
megint nagy helyzete, de elnyom
jak. A durva játékot kezdő cég
csapa* egyik játékosa megsérül, 
majd bal haltjukat a 23. p.-ben 
a bíró kiáliitja. Mohács tamad, 
de eredménytelenül. Az utolsó 10 
percben az M TE ahelyett, hogy 
ismét támadna, védekezik, ami 
megbosszulja magát, mert a 44. 
p.-b.n Kotocs súlyos védelmi h i
bából kiegyenlít.

A nagy iramú játék szép küz
delmet hozott, ami a hatalmas 
közönség teszését is megnyerte. 
Az M TE minden egyes tagja d i
cséretet érdemel lelkes és odaadó 
játékáért. Mégis kitűnt a közvet
len védelemben Zsemberi, a half- 
sorban Berta és a csatársorban 
Karácsonyi. A DPAC valóban 
nagytudasu játékosokból all. K i
tűnt Kotocs, Horváth Halas es 
Spirich. A bíró gyenge volt.

Siker a tornabemutatón.
Tornászcsapatunk a mérkőzés 

előtti első bemutatkozása nem 
várt hatalmas sikert aratott. Min
den bemutatójukat és a szebbnél 
szebb gyakorlatokat nagy érdek
lődéssel figyelte a közönség és 
állandóan felhangzott a taps és 
tetszésnyilvánítás. A 2 és fel hó
napos munka után a nyivános- 
ság elé lépett kis tornászcsapa
tunk fellépésével, külső megjele
nésével és úgy a nyújtón, mint 
a korláton, valamint a mozgásos

20 ezer pengős segélye nagyon 
kevés ennek a feladatnak meg
oldására. Megállapításunk szerint 
ugyanis az U|fok, Sáros, Felső 
Kanda dűlőkben és a sárháti 
dűlőben kb a Beck puszta pusz
ta körüli részén kellene az uj is 
kólákat építeni, összesen tehát 
négyet A tantermen kívül taní
tói lakás, egyéb mellékhelyisé 
geket számítva

mintegy S0 ezer pengő
ről lenne szó.

— egyházközség nem tudja 
ma előteremteni, azért az a cé
lunk, hogy hamarosan dr. 
M a r g i t a y  Lajos polgármesterrel 
Budapestre megyünk s megkí
séreljük az államsegély felemel
tetését Ugyanakkor azonban 
megalkuszunk az adott helyzet
tel és egyelőre mindenhova csak 
1 — 1 tantermet és egy szobát a 
tanítónak tervezünk építeni s ké
sőbb újra hozzáépítenénk, amint 
erre fedezet lesz. Erre inkább 
elő lehetne teremteni a szüksé 
ges pénzt, anélkül, hogy nagyobb 
terhet jelentene. Jövőre ugyanis 
a belvárosi elemi iskola átalakí
tásának utolsó részlete is kifize
tésre kerül s azután lehetne ezt 
az újabb kölcsönt fizetni, addig 
csak a kamatok jelentenének 
többletet a költségvetésben.

Eddig szólt Tihanyi János fel
világosítása. A szigeti iskolakér
dés megoldása égeiő probléma 
s minden eszközzel a segítsé
gükre kell sietni. Reméljük, hogy 
a budapesti ut sikeres lesz és 
hamarosan kivitelre kerül a terv.

gyakorlatokkal bemutatott m ű i- 
kájukkal teljes elismerést érde
melnek. Külön dicséretet érdemel 
Ehmann Lajos vezető, aki szor
gos és faradságot nem ismerő 
munkával tanította be a torná
szokat és vívta ki a sikert a tor- 
naszakosztáiynak. Reméljük, hogy 
a siker további munkára kész
teti tornászainkat es a most már 
állandóvá váló szakosztályunk 
többször lóg a nyilvánosság elélépni. 

MTE II — Majsi SE 5:1 ( 2 : 0 )
Husvét hétfőn az MTE II. csa

pata Majsra randult át, ahol a 
majsiak megerősített csapatával 
játszott barátságos mérkőzést és 
nem várt szép játékban biztos 
győzelmet aratott utánpótlásunk. 
Góllövő: Werner 2, Nemeskéri, 
Bubreg, Szekeres Illetve Vadon.

»F 11<— Sátorhelyi SE 4 :2
Cégcsapatunk erős küzdelem

ben biztos győzelmet aratott 
Husvélhetfön Sátorhelyen a helyi 
csapat felett.

E löm arközés lesz vasárnap a 
bajnoki méraőzés eiőtt, délután 1 , 
3 órai kezdettel a Pécsi H imerit 
cég es a Mohácsi TE  11. csapatai 
között. Utánpótlásunknak ez lesz 
az igazi próbaköve, amelyben re
méljük, megállják helyüket.

Leventesport.
A levente intézmény keretében 

megindultak a fu ball bajnoksá
gok, amelynek első mérkőzését 
Húsvéthétfőn vívta a 16 os es a 
19 es évfolyam. A lelkes küzde
lem 1:1-re végződött.

Falaiéi s ie rk tiK * 
BÁN  A N D R Á S

Lant ulaldonaa kl«**4 . 
FRIDRICH OSZKÁR

Csinosan b útorozott  
szoba olcsón k ia d ó .
S zé c h e n y i-té r  13. az.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

4853 1836. tk szám.

F elh ív á s .
A telekkönyvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a mohácsi 3401. 
számú telekkönyvi betétbeli A 

7 sorszám 5621. hrszámú in
gatlanra 2530 pengő 40 fillér — 
40 és 43. sorszám 5450 1. és 
5443 1. hrszámú ingatlanokra 
együttesen 1307 pengő 20 fillér, 
23. sorszám 13007. hrszámú in 
gatlanra 1849 pengő 40 fillér, 
2—4. sorszám 3843, 3349 1. és 
3849 2 hrszámú ingatlanokra 
együttesen 3064 pengő, 11. sor
szám 11132 hrszámú ingatlanra 
2056 pengő 80 fillér. 47 és 51. 
sorszám, 3423. és 3422 1. hrsz. 
ingatlanokra együttesen 1695P40 
f, végre 41. sorszám, 7933 hrsz. 
ingatlanra 698 pengő 75 fillér 
vételár felajánlása mellett vételi 
ajánlat tétetett s az ingatlanok 
tulajdonosa kérte ezen ingat anok 
végrehajtási árverés hatályával, 
bírói utón, magánkézből leendő
eladásának elrendelését.

A bíróság e kérelem folytán 
hivatalos helyiségében (Mohács, 
Szepessi tér 1, sz. földszint 2. 
számú ajtó)
1936 évi május hó 18. nap

jának délelőtt 9 órakor
tárgyalást tart s felhívja az érdek
lődőket, hogy a vételi ajánlatok 
10° 0 át kitevő bánatpénz bírói 
lelétbehelyezése mellett legkésőbb 
a tárgyalás előtti nap déli 12 
óráig bárki tehet a megajánlott 
vételarat legalább egy százalék
kal meghaladó vételi ajánlatot, 
amely ajánlatok felett a bíróság 
a fenti tárgyalási határnapon fog 
határozni.

A vevők kötelesek a vételárat 
a tárgyalás eredményét feltüntető 
végzés jogerőre emelkedésétől 
számított 15, 30 és 45 nap múlva 
3 részletben 5 ’ oos kamataival 
együtt a mohácsi kir adónivatal- 
nál mint bírósági Ietétpénztárnál 
letétbe helyezni.

Ha a vevők a 60000 921. F. 
M. r 13—14 §-ban megszabott 
módon községi bizonyítvánnyal 
— legkésőbb a tárgyaláson nem 
igazoljak, hogy velük szemben 
az államot illető elővásárlási jog 
gyakorlásának helye nincs — a 
telekkönyvi hatóság — az eladás 
jogerőre emelkedése után hatá
rozatát az 1925 : V ili. I. c. 27 §-a 
alapján m. kir. Főldmivelésügyi 
m.mszterhez fogja felterjeszteni.

Mohács, 1936. évi április hó 
8. napján. Dr. HADLER sk. kir. 
járásbiró.

Kiadmány hiteléül;
D á rd a i

kiadó.



MOHÁCSI HÍRLAP 1936. április 19.Mélykníak farását,
szivattyú javításokat, motoros 
vízellátó berendezések léte

sítését jutányosán vállalom

Varga Ferenc
M o h á c s

P ia c i  á r a k i  „.'rX,..
Búza — — 15.50 p
Zab — — 14 -  P
Rozs — — 14.— P
Árpa — — 13.50 P
Tengeri m. 13.— P 
Bab — — 19— P

V en d ég lő m  ré s z é re

üzletvezetőt keíesek.
VIOLA TASI JÁNOS
VENDÉGLŐS, FILS0-DDRA1OH 83. 

Az Apponyi ucca 4-es számú

ház május hó l t ő l  rövidebb 
vagy hosszabb időre K IA D Ó , 
esetleg kedvező feliételek mellett

el is adó.
Érdeklődni lehet

K á rp á ti Jánosnál
S Z E L L Ő  u p. Püspökszenterzsebet

FIGYELEM!

Órát, aranyezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* á IB c $ i í S II ú I
IPohács Ú jvá ro s h áza .

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

könyv- és papirkereskedésében 
M ohács.

AUTÓTÉRKÉP
50 fillér.

FRIDRICH OSZKÁR
Kapható

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

k a p h a tó :

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

I T E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n agyobb  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás** szervezetet

Tagja lehet minden hitelképes egyén, jelentkezni leheti

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

Pataki János
faipart m ester, zongorakészitó ét 

csónaképftó
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.

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

ELADÓ. Bővebbet: 
Szentháromság u, 30 házszam

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

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

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

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

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Frldrich OsxkSr könyvnyomdája, Mohács.
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MOHÁCSI HÍRLAP 1936. április 19.Méljkntak fnrását,
szivattyú javításokat, motoros 
vízellátó berendezések léte

sítését jutányosán vállalom

Varga Ferenc
M o h á c s

V en d ég lő m  ré s z é re

üzletvezetőt keresek.
VIOLA TASI JÁNOS
VENDÉGLŐS, FBLSÓ-Dl’RASOR 13. 

Az Apponyi ucca 4-es számú

ház rrájus hó 1-tól rövidebb 
vagy hosszabb időre K IA D Ó , 
esetleg kedvező feltételek mellett

el is adó.
Érdeklődni lehet

K á rp á ti Jánosnál
S Z E L L Ő  u p. Püspökszenterzsebet

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

kapható  s

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

FIG Y E L E M !

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* á 11 c  s  i í h ii « I
RTohács Ú jvá ro s h áza .

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

könyv- és papirkereskedésében 
M o h ács .

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

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

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

Tagja leltet minden hitelképes egyén, jelentkezni lehet»
B á n  A n d iá 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.

Mohács. Telefón 67 Seggig SS S c S S ;

P i a c i  á r a k i
Búza — — 15

szerda
—  -------------- p ia c ] . .
— — 15.50 P
— -  1 4 .-  P
— -  1 4 .-  P

Árpa — — 13.50 P
Tengert m. 13.— P
Bab —

Búza
Zab
Rozs

19—  P

AUTÓTÉRKÉP
50 fillé r .

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR

Pataki János
faipart m ester, zongorakészitó ér 

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

Eladó szőlő.
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 házszam

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

Nem
fogja sohasem megbánni azf, 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.

Frldrtch Oszkár könyvnyomdája, Mohács.
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