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Állami k a rb iz to sita s .
A P.iönix botránnyal kap

csolatban, ameiy a magyar 
felügyeleti hatóság intéz né
nye lolytán, remélhetőleg, 
semmi Kihatással nem lesz a 
magy -r biztosítási állom ínyr i, 
— is nét erősebben követelik 
az állami beavatkozás íoko 
zását, a biztosítók ellenőrző 
sére Ez a követelés még a 
kereskedelmi liberaiizmus 
legszélsőségesebb fanatikusai 
részéről is felhangzik s igy 
egyben igazolja azt, hogy 
olyan intézmények életében, 
amelyek szélesebb tömegeket 
mozgatnak meg s azok va
gyonára vigyáznak, igen is, 
szükséges és fontos egy üz
leten felül álló szerv szigorú 
ellenőrzése.

Eboen az esetben azonban 
ha kimondottuk az első szót, 
önmagától következik, hogy 
a másodikat is megfontoljuk. 
Ez pedig a kárbiztositás ál
lamosítása.

Ne gondolja senki sem, 
hogy bürokra'ikus uj állami 
intézmény felállítására gon
dolunk, amely az elemi csa
pások elleni védekezés gyö
nyörű intézményéből aktakat 
faragna, hanem olyan meg
oldásra, amely bizonyos te
kintetben meghagyná a sza
bad mozgást a biztosító in
tézeteknek, de az elemi biz
tosítás kötelezővé tételével a 
ma még kívül álló hatalmas 
nemzeti vagyont jelentő 
egyebeket is bevonná a vé
delembe. Ugyanakkor azon
ban átvenné a viszontbizto
sítást s ezzel hatalmas tőkék 
kivándorlását akadályozná 
meg, de lehetetlenné tenné 
ezt is, hogy — mint az 
osztrák esetben — báimily 
baj is származzon a tar
talékokkal.

Nem minden esetben vá
gj ork hívei az állami gon
doskodásnak és irányításnak 
a gazdasági életben, azonban 
a haboiu utáni felfordult vi
lág sokszor megmutatta az 
Utat, hogy hol és mikor kell

I és szükséges a beavatkozás.
| Az államnak a kárbiztosi- 

tási intézménybe való bekap 
csolódása mindenekelőtt a 
dijak oly arányú leszállítását 
vonná maga után, hogy a 
biztosítás nem jelentene szá 
mottevő tételt, még a leg
szegényebb családnak sem, 
gunynója, kis termése bebiz 
tositánál. A ma már igen 
alacsony nívón álló tüzbi?!o 
s itá i dij szinte fillérekbe 
kerülne, megfelelő n > . ot 
is jelentene, de a legnagyobb ; 
ered nénye az lenne, hogy a j 
biztosítás eszm éjétől még I 
mindig idegenkedő kisgazda- i 
társadalom eddig k i. üt ma j 
rsdt [étegeit is bevonja és 
vagyonát, amely nemzeti va- 

| gyónunk egy része, közkincs j 
megvédené a karoktól.

Gondoljuk csak el, hogy i 
például a jégkár elleni biz
tosítás kötelezővé tétele 
mennyire üdvös lenne s vi
szont a jelenlegi tulmagas 
dijakat mennyire leszállítanák. 
Hiszen a mai tulmagas dijak 
főleg azért drágák, nieit az 
ország mezőgazdasági ter
ményeinek alig elenyésző 
csekély százalékát adják 
csak fel biztosításra. Kirívó 
példa volt a mohácsi szőlő 
tönkre pusztulásakor az, hogy 
egyetlen egy szőlősgazdának 
sem volt jégkáibiztositésa, 
holott 2—3°/o-os díjtétel mel
let mindegyik kötött volna, 
ntég akkor is, ha az nem 
kötelező 1

Az állami beavatkozás uj 
ágakat is bevonhatna, így 
például a fagy elleni biztosí
tást, az aszálykárok biztosí
tását, stb,, t melyek annyi 
bajt és gondot okoztak már, 
különösen nekünk, akik a 
magyar föld terményeinek 
sikerével élünk,vagy bukunk!

Gyönyörű leledat lenne. 
Nem is látunk más nehézsé
get, mint azt, hogy a beavat- 
kozés ne tontsa le teljesen 
az intézmények önállóságát, 
meg ne akassza eddigi moz-

| gékonyságat, ne legyei túl 
ságosan b irokr itikus a károk 
likv id  alásáná', de ezek is 
m ind oly n dolgok, amelyek 
n é n i kis jó - ika ia ’a' elintéz- 
hetők.

A módén k v ja id r-á ^
X A polgámester határozod ígéretet kapóit a városháza negyedik sarkának felépítésére.
Még e hértpbsn me^éi-kezik a MABI. kölcsön leirata. —  Alá 
ven irts  a tcrnecserrok tíz ezer pengős állami hozzájárulása

Dr. M orgitcy  Lajos polgár- 
rresttr az e mull hél végén Bu 
d< pesten jarl s ez alkalommal a 
város három ragyjelen őségü 
p 'cbéná ja i vilié nagy lépések
kel elcte a rregva'ósu ss ut án. 
Felkerestük ez ügyben a polgár- 
mes'ert, akinek ttja i, il etve an
nak eredmeryeit az alábbiakban 
ismeitet t k :

A ícirpilztm  ICO ezer 
pengős kölcsöne.

Megirlük, hogy dr. M argitay  
Lajos polgáimester közbtnjárá- 
sáia a város 100 ezer pengőt 
kap a kompüzem medernizaására. 
Mostani ut,a alkalmával sikerült 
a polgáimesleintk a kölcsön el
intézését kisürgelni úgy, hogy 

még ebben a hónapban 
megkapja a varos az 
erről szóló hivatalos ér-
lesitést.

Amint az elvi engedély meg- 
éikezik a város azonnal kiírja a 
pályázatot az üzem modernizá 
lásának leivére és a kölcsön fel
vételét

a május hó középén tar
tandó rendes közgy ülés 
pr ogratntnjába beállítja.

A városháza negyedik 
sarkának beépitese.

Nagy lépésekkel haladt előre 
a városháza negytdik sarkának 
beépítése, ahova — mint meg 
irtuk — az á rmrerdciséget ké 
szülrek elhelyezni. A polgár 
mester a pénzügyminisztérium 
költségvetési főoszlá yának fenő 
kével tárgyalt és az ügy részle 
tes ismertetése után 
”  határozott igeteld ka

pott a polgár mester arr a 
hogy a 80.000 pengős 
hozzájárulási hátralékot 
átengedik ezen építkezésre.

tű ikn  sti ellet mindinkább 
r u l td n k - i ' r'Iamibea.etko- 
zás f zkozá, i ín?, ez pedig oly 
felad it lenne, hogy mindenki 
c-ak helyesléssel fogadhatná, 
aki a nemzet érdekeit helyezi 
mindenek elébe.

Az osztályfőnök hangsúlyozta 
hogy minden városnak már 
múlt év december 31 ig be kel
lett fizetni az államrendőrségf. 
hozzájárulási há'ralekot s Mo
hács esetében csak az előadott, 
meggyőző érvek hatása alatt te
kintenek ei étről.

Mint emléfezetes a város tu
lajdonképen nem igy kérte ezt a 
segélyt, hanem, hogy a hátra'ék- 
ból 40 ezer pergőt engedjenek 
át erre a célra, azután pedig a 
folyó, valamint a következő évi 
hozzájárulás összegét engedjék 
el és ezt a város az építkezés
hez felhasználja

J z  így nyert 80 ezer 
pengő tulajdonképen nem
zeti ajándék a városnak, 

azonban most annak mobilizá
lásáról keil gondoskodni, hogy 
a terv véglegesen megvalósít
ható legyen.

A gimnáziumi torna- 
csarnok és internátus

A harmadik ragyfontosságu 
ügy, amtlyet a polgármester 
Budapesten elintézett a gimná
ziumi tornacsarnok államsegé
lyének ügye Mint megírtuk 10 
ezer pengőt helyeztek kilátásba 
erre a célra

ezt a tízezer pengőt most 
mar véglegesen elintézték,

az erről szóló aktát aláírták. A 
segélyt a város két részletben 
kapja. És pedig, amennyiben a 
34 ezer pengőt jelentő építkezés 
megindul 5000 pengőt a jövő 
évi tavaszon, a másik 5000 P-t 
decemberben

A tornacsarnok felépítését, a 
város összekötötte a gimnáziumi 
interriátussal, amelyre viszont a 
MABI tói kapunk 15,000 pengős 
25 éves, igen előnyös törleszté- 
ses kölcsönt. A két tétel igy 
már 25 000 pengő A jelenlegi
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magtárépület anyagértékét 6—7 
ezer pengőre becsülve

a városnak csak 3 — 4 
ezer pengőjébe kerülne 
a: emeletes épület fe l
építése.

Ezt az összeget viszont a kas- 
lélyépükt átalakításánál takarít
ják meg olyképen, hogy nem 
épitik be a költséges igazgatói 
lakást, tehát végeredményben a 
városnak egy fillérjébe sem ke
rül az építkezés.

Az emeleten helyezik el aztán 
az internátust, a földszinten pe
dig a tornacsarnokot, amelynek 

berendezését teljes egészé
ben, még hozzá teljesen 
modern alapon, az állam 
vállalta magára a pol
gármester közbenjárá
sára.

Az egész építkezés tehertétele 
tehát, csak a 15000 P ős MABI 
kölcsön annuitása lenne, ezt 
azonban az internátusi d jak fe
dezik, tehat semmiféle teher a 
polgárságra át nem hárul s igy 
szó sincs arról, hogy az adózók 
nak ez külön többletet jelentene.

A polgármester éppen ezért 
kapcsolta össze a két intézményt 
egy épületbe, hogy úgyszólván 
pénz nélkü1 felépíthesse. Ugyan
is az állam bizonyos százalékban 
vállal hozzájárulást s ha a to r
nacsarnokot egyedül épitik fel, 
legfeljebb 4—5 ezer pengőt kap
tunk volna, mig igy a nagyobb 
összegű építkezés százalékának 
felel meg az engedéyezett tiz 
ezer pengő

Örömmel közöljük a polgár- 
mester eredményes budapesti 
útját, amely gyönyörűen fejlődő 
városunk további utjának újabb, 
hatalmas lépése és polgármes 
terünk agilitását, fáradhatatlan 
buzgalmát mutatja a város ügyei
ben

A Stefánia közgyűlésé.
Hétfőn délután 5 órakor, a 

városháza közgyűlési termében 
tartotta évi rendes közgyűlését a 
Stefánia Szövetség mohácsi fiókja, 
amelyen a tagok szép számban 
jelentek meg.

A közgyűlést dr. Margitay 
Lajos elnök nyitotta meg, majd 
dr. Faltay János igazgató főor
vos terjesztette elő a fiók 1935. 
évi mÜKÖdéséről szóló jelentést.

A jelentés szerint élve szüle
tett Mohács területén 302 cse
csemő, halva 8, az élveszületet- 
lek közül meghalt 1 éven aluli 
43, ami 14 °,u nak felel meg, 
1—3 év között meghalt 7. Az 
intézet védenceinek száma 28 
terhes, 28 gyermekágyas, 202 
csecsemő ás 460 kisded volt. A 
védőintézet tényleges védencei 
közül meghalt 1 éven aluli 10, 
vagyis 5 « 0.

Az év folyamán tartott összes 
tanácsórák száma 247 volt, eze 
ken 70 terhes, 1065 csecsemő 
és 613 kisded részére adtak ta
nácsot, összesen tehát 174S 
esetben, A védőnők látogatásai
nak száma: terheseknél 240, 
gyermekágyasoknál 232, csecse
mőknél 1965, kisdedeknél 1957, 
ellenőrzésre 182, összesen tehát 
4576.
^Kiosztottak 146 doboz táp

szert, 88 doboz hintőport, 9 
esetben a születési vándorládát, 
mérleget, vándorkelerigyét. A tej
konyha 7300 adag tejkészitményt 
adott ki 511 u. értékben.

A fiók szociális tevékenysége 
is szép számokat mutat, a meny
nyiben 128 adag élelmet osztot 
tak ki 128 P., 3650 It. tejet 518 
P, ruhát 124 P egyéb segélye 
zést 334 P értékben, azonkívül 
védenceik érdekében hatóságok
nál eljártak 71 esetben

Dr. Margitay Lajos elnök és 
a közgyűlés elismerését fejezte 
ki a szép működésért.

Dr. Faltay János igazgató fő 
orvos a fiók székházának ügyét

Megkezdődtek a belvárosi 
templom festési munkálatai.

Az oltár aranyozására tovább folyik a gyűjtés. —  Sok 
rendkívüli ktadas merült még fel a fesiésssl kipssoiatban-
Az el null héten a belvárosi 

templomban feá ’litották az álvá 
nyokat és megkezdődted a temp
lom festési munkálatai. Tihanvi 
János plébánosuk megérkezése 
kor mondott szavai: „Tavasszal 
megkezdjük a templom festését" 
— valóra váltak, pontosan. Nagv 
és szép munka volt az uj ple 
bánostól és mindenesetre elis
merés illeti úgy őt, mint a h vek 
lelkes áldozatkészségét, amellyel 
segítségére* siettek, hogy ez a 
tem plonu ik is méltó külsőben 
fogadta az imádkozó híveket

A belvárosi templom 1770 
évben épü.t, szentélye pedig 
1896 bán lett festve utoljára, 
mig a templom hajója csak egy 
szerűen meszelve volt. A Köz 
ponti Egyházművészeti H.vatal 
által jóváhagyott tévék szerint a 
szentély

három Graits freskója 
megmarad, azt restau
rálják.

Ez a három freskó művészi 
értéket jelent és kívánatos volt, 
hogy eredeti alkotásában meg
maradjon.

A hajó menyezetére uj freskót 
festenek, amely a keresztnek a 
felhold fölötti győzelmét ábrá 
zolja s igy jellegzetes mohácsi 
vonatkozású kép lesz.

A nagyszerűnek ígérkező ké
pet mezőkövesdi Takács István 
az ország legkiválóbb freskó 
festőművésze készíti. A festő en 
szép kompozíció az elgondolás 
nagyszerűségével ragadja meg 
az emoert, színben, tónusban 
a mester művészetének legszebb 
magaslatát sejteti. Takács elis
mert formakészségáben és rajz
tudásában biztos egyénisége, 
olyan történelmi vonatkozású 
remek freskóval ajándékozza 
meg városunkat, milyet eddig 
nem mutathattunk az ideláto
gató vendégeknek. Az oldalfalra 
is a törökök elleni harcok hőse 
Kapistrani Szent János képe 
kompozíciója kerül.

A menyezetekre is rendkívül 
szép ornamentális megoldások 
kerülnek, melyeket ifj. Fundschier 
Móric és Fundschier József 
templo.nt'estők készítenek, akik 
a két másik templomunkat is 
szépen kifestették. Az egész 
templo n menyezet nagyon no

ismertette a közgyűlés előtt, 
amelyről már megemlékeztünk 
annak idején. Kérte az elnököt, 
hogy támogassa a fiókot abban, 
hogy saját székházában, rendes 
helyiségben helyezkedjen el, amit 
az elnök készséggel megígért.

A közgyűlés ezután elhatá
rozta, hogy anyagi forrásainak 
gyarapítására lengyelvásárt ren 
dez juíus hó 5 én a sportpá
lyán. A lengyel vásár főren lező 
jének özv. Visy Pá'nét válasz
tották meg.

Nemeskéri Ferenc pénztáros i 
ismertette a zárszámadást és a 
költségvetést, amit a közgyűlés ] 
elfogadott, majd berekesztették.

bilis szohd színezéssé készül, 
jelvényekkel, szinbo'um n okkal, 
díszes oma n mtik i ukkal Mo 
hács legszebb templomivá va
rázsolják a mi régi templo
munkat.

Az oltárok és a szószék cső i t -  j 
színű alapot kopnak és ara- 1 
nyozva lesznek. M it m ir közöl- ! 
tűk azonban, az aranyozáshoz 
m ig  nem áll m-gfelelő összeg 
rendilkezásre sok rendkívüli ki 
adás is f i i  merült s ezért

újabb széleskörű gyűjtési 
akciói indítanak, hogy a 
szükséges összeget elő
teremtsék.

Tihanyi plébános bízik abban 
hogy a város katolikussága meg
értő szeretettel karó ja fe az uj 
akciót is és a belvárosi templon, 
amelynek struktúrája annyira 
arányos és stilszerü, a szakem
berek véiemáiiyeszerint s

a környék egyik legszebb 
temploma lesz.

A templo m hajó második me
nyezetére a Szent Lélek 
kerül. A falakat, hogy a festék 
jól fogjon, lekaparják és

márványporral kevert uj 
vakolattal látják el.

A templom festést — mint 
már jeleztük — ifjú Fundschier 
Móricz és Takács István nyer
ték el, akik régi ismerősei Mo- I 
hácsnak s most m ir a harmadik 
templomot festik Mohácson. A 
pályázaton resztvettek Q cbiuer ! 
Ernő és Stefdn Henrik pécsi i 
festőművészek is, akik tervei | 
szintén jóváhagyást nyertek, I 
azonban a Központi Egyházmü- j 
vészeli H vataj ifj. Fundschier és 
Takács megbízatását ajánlotta.

A festési munkálatok megaez- 
dése el.enére is, még egyideig a 
szentmisédet megtariják a temp
lomban. Az állványozást ugyanis 
úgy építették fel, hogy a hivők 
elférjenek s a szentmisék alatt 
a munkálatok szüneteinek míjd.

Az uj gyűjtéssel kapcsolatban 
a kővetkező felhívást vettük:

—• Isten szól hozzátok, Ka
tolikus Testvérek, segítsétek ál
dozatkészséges adó monyaitokkal 
a meg szükséges összeget elő- { 
teremteni, mert a ti templomtok 
csak tőletek várhatja uj ruhája- j 
nak költségeit. A templom sok

szor megkönnyebbiti, fölemel; 
lelketeket, az a hely, hová gyer. 
mekeitek és atyáitok utjai vezet 
nek, ahol életetek nevezetesebb 
eseményei lejátszódnak, tehát 
megérdem'i, hogy áldozatot hoz. 
zunk érte Tudjuk, hogy a hívek 
igen sokféle terhet vise'nek 
mégis hisszük, hogy amikor 
Isten háza kiált segítségért, meg. 
nyílnak a szivek és leadják fj|. 
léreiket, mert aki az Istennek ad 
százszorosán fogja visszakapni.

Mii jetsnt a „László"-
közkórház Moh ics város 
iparának és kereskedel

mének?
Bognár Antal a mohácsi 

„László" közkórház goidnoka 
összeállította, hogy mit f zetett 
ki a kórház különféle árukért a 
a helybeli iparosoknak és keres
kedőknek. Nagyon érdekes ta
nulmány ezeket a számokat ál- 
vizsgám, mert egyrészt mutatja 
a kórház nagyarányú fejlődését, 
mutatja, hogy a kórház ma már 
mily nagyszabású üzem is, köz
egészségügyi jelentősége mellett, 
főleg azonban

nagy közgazdasági jelen
tőségét érdemes megfi
gyelni helyi iparunk és 
kereskedelmünk szem
pontjából.

Aktuális ez az összeállítás 
most, amikor a kibővítés foy- 
tán a kórház még nagyobbá vá
lik tehát még többet fogyaszt 
s igy vásárol, rendel kereskedő
nél, iparosnál.

A kimutatás 1935 évi adatait 
ismertetjük. Eszerint 1935. év
ben az orvosok és tisztviselőd 
illetménye 14.473 pengőt, egyéb 
személyzet fizetése 12 328 pen
gőt tett ki. Ennek a két összeg
nek nagyoborészét itt is költöt
ték el, tehát hozzászámítandó 
az alábbi a tételekhez.

A kórház élelmezésére: Liszt
ért 1859. kenyérért 7 442, husért 
6 421, tej és tejtermékekért 3854, 
fűszer és gyarmatárukért 4972, 
mezőgazdasági terményekért 
9.119 P-t fizettek ki a múlt évben.

Oyógy-, köt- és műszerekért 
12 201 pengőt fizettek.

A kórház felszerelésének ki
egészítésére és pedig ágy és 
ruhaneműkért 3212, fehérnemű 
és egyeoekárt 1.192, ennek el
készítésére 423, bútorzat 456, 
edényekre és konyha felszerelésre 
864, kefe és seprő árukra 156 
pengőt fordítottak.

Fűtési anyagokért 9273 pen
gőt fizetett ki a kórház, villany 
áramdija 2579 pengő volt.

Különféle fenntartási munkála
tok, kőnúves, lakatos, bádogos, 
stb. 3155 pengőt enésztett fel, 
vegyesköltségekre pedig mintegy 
5 ezer pengő lett fordítva.

A kórház 1935. évi helyi 
összforgalma 199.516 P. 55 fil
lért tett ki. H ita lm is összeg, 
amelyet mindenesetre megérzett 
a mohácsi gazdasági élet, mert 
enélkül még nagyobb lett volna 
a gazdasági pangás. A kibőví
téssel legalábo is 33—43fo-os 
emelkedés várható, ami jótéko
nya i fog hatni a város vérke- 
ringéseoen.
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k i  OMKE. közgyűlése.
Vasárnap délelőtt fél 11 óra

kor, a Belvárosi Kaszinó nagy
termében tartotta évi rendes köz
gyűlését az OMKE mohácsi ke
rülete. A tagok és az érdeklődök 
szép számmal je'entek meg a
k, .-gyűlésen.

Vida Dezső elnök nyitotta 
n .eg a közgyűlés! s utána nivés, 
tartalmas visszaemlékezést tar
tott Sándor Pálról. Sándor Pál 
évtizedeken keresztül vezetője, 
:.h is, munkás vezéralakja volt a 
magyar kereskedelemnek, aki so- 

rad< • < ti, do g< zott a keres* 
fedelem érdekében. Puritán jel-
l. m volt. Mindenkor önzetlenül 
de gozott és minden tisztséget 
e hárított magától, bár igen sok- 
sz' r felkínállak neki. Vida Dezső 
n.int embert is jellemezte Sándor 
Pap, sok intimitást, éleiepizódot 
felelevenítve, az ember megismer* 
telesére. A szép beszéd emelke 
dett hangú befejezései felállva 
hallgatta végig a közgyűlés.

Vida Dezső a tárgysorozat 
előtt üdvözölte a gyűlésen meg
jelent báró Mirbach Antal dr. 
ti dbirtokost úgyis, mint az Alsó 
dunán!u!i Mezőgazdasági Kamara 
uj elnökét s rámutatott, hogy az 
uj elnuk éppen a mai megjelené
sével is igazolja, hogy a keres
kedelem és a mezőgazdaság kö
zött nincs ellentét s mindenkor 
megtalálják a megértés útját.

Pereszlényi Manó dr. térj sz- 
tette elő az évi jelentést, amely 
felölelte az eln.ult év eseményeit.

Popper Sándor pénztáros a 
zárszámadást és a költségvetést 
lomét tette, amelyeket a közgyű
lés elfjgadott.

Dr. Balkányi Kálmán központi 
igazgató tartott ezután előadást 
„Tíz évvel a mohácsi kongresz 
szus után” címmel. Ebben fele- 
levenitet e a tiz év előtli nagy si 
keiü u ol.ácsi I oi;gr ss?u~t, ame
lyen a magyar kereskedelem rep 
rezen énsei jelentek meg, az or 
szag n.ir.den részéből ideseiegiett 
kereskedőkkel Név szerint felső 
roita az ezekből még élő vezető
ket és javasolta, hogy a köz- 
gyü es üdvözölje őket.

Nádor Jer.ó központi titkár 
.M i dennapt ptcblém iik1' címen 
tartott nagy gyakorlati ér.ekü 
e.öadast, amelyben rámutatott, 
hogy igen sok bajnak maga a 
keietkedő ez oka. Nem tart be 
egyes határidőket, nem adja be 
idejében az adóbevallást, nem 
ötödik a lejárt határidejű fizetési 

meghagyással s az ilyen felüle
tességgel sok bajt okoz magának. 
Meg sok megszivleler dö dolgot 
tárgyalt meg a kereskedő életé
ből, figyelmükbe ajánlva, hor y  az 
OMKE mindenkor és mindenben 
tagjai segítségére áll.

l/ítáo Dezső azután a közgyü 
les helyeslése mellett indítvá
nyozta, hogy a mohácsi ke iü ’.et 
érdemes titkárának Freund Im
rének a főtitkári címet adja 
meg a közgyűlés, amit egyhan
gúlag meg is szavaztak.

A szépen sikerült közgyűlés 
delben ért véget.

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

A tiszta
és egészséges tej.

(Folytatás )
Mindenféle fertőzés és megle

petés elkerülése végeit a rendes
nek látszó tejet is mindig for
raljuk fel, szűrjük áf. Forralatlan 
tejet csak akkor lehet nyugodt 
lélekkel fogyasztani, ha az tuber - 
kulinozott, tüdővészmenles és 
általunk ismert tehéntől szárma 
zik és ha a tehén gazdáját meg
bízható embernek ismerjük, aki 
ha azt állítja, hogy tehene tuber- 
kuiinozott és negatív reakciót 
mutatott, az úgyis van. Különö
sen vigyázzon mindenki fiatal 
testvérére, gyerekeire e tekintet
ben, ne engedje meg nekik a 
forralatlan tej ivását, mert a tü
dővész a szarvasmarháról az em
berre is átragad és ezek a fiatal 
gyenge szervezetű emberkék 
könnyebben fertőződnek és igen 
hamar rájuk tör a pusztulás. Ne 
engedjük meg odahaza kis gaz
daságunkban azt se soha, hogy 
a család egyik beteg tagja vé
gezze a fejest és a tejkezelést 
pl. tüdővészes, száraz kettes 
lány, vagy vérbajos ember, liyen 
fejőgulyást se fogadjon senki 
a házába.

A tiszta tejkezelés nagyon is 
befolyásolhatja a tej egészséges 
voltát. A tőgy mosásáról, szap
panos kézmosásról, t i  ne felejt
kezzünk, kutyát az istállóban fe 
jés alatt ne tűrjünk meg, a fejő 
fejét ne támassza a tehén olda 
Iának, sapkái tegyen mindig fe 
jére, ha asszony kendőt kössön, 
a tejet fejes után át kell szűrni, 
a tej tisztasága miatt fontos, 
hogy fejés közben ne etessünk, 
fejés előtt szellőztessük ki az is
tállót, az istálió seprését pedig 
fejés után kell elvégezni. Zontán- 
cos edény tejgyüjtésbez nem al 
kaimas, mert a zománc lepattog
hat és ez könnyen okozhat, ha 
a tejbe kerül, vakbélgyulladást 
A tejes edényt használat után 
2%-os forró szódás vizzel jól 
mossuk ki. A tejet éjjelre tiszta 
levegőjű helyiségben, a tejgyüjtő 
kanna fedelét levéve, szeliőztes 
s k. A kannát tiszta anyaggal 
(barna papír) tömitsük és a tej 
hűtésről ne feledkezzünk meg.

Látjuk tehát, hogy mily nagy 
fontosságú a jó, friss tej egész 
ségünkre. tűnek a termelésére 
és forgalmazására törekedjen 
ezért minden gazda, hogy a fo 
gyasztó szívesen vásároljon tőle 
állandóan vevője maradjon, az 
értékesítési nehézségekkel oly 
annyira küszködő mai világban. 
De a becsületes, rendes gazda 
helyes tejkezelésével, tisztességes 
üzleteivel a közegészségügynek 
is nagy hasznára van, segítőké 
zet nyújt a betegségekkel hada
kozó orvosi társadalomnak, a 
rendőrségnek és végül a saját 
egészsége is akkor lesz rendben 
ha a tisztaságra a tej körül 
maga is vigyáz.

Németh Jenő
gazdasági tanár.

— m eghosszabbíto tt verseny- 
tá rg y a lá s i h a tá r id ő . A polgár
mester a Horhj Miklós és K raiy 
ut villanyhálózatának átépítése 
ügyében hirdetett versenytárgya
lás határidejét m iju s  hó 4 ig 
meghosszabbította.

— F ischer Béla Alispán rész- 
vé tn y ila tko za ta . Lippóy János 
varos: főjegyző halála alka'niával 
Fischer Béla alispán a következő 
levelet intézte dr. M argitay  La
jos polgármesterhez: Nagyságos 
Polgármester Úri őszinte meg- 
illetődéssel értesültem Lipprjy Ja- 
; osnak, Mohács megyei varos 
polgármester-helyettes főjegyző 
jénait, elhunytéról. A város közö t- 
ségének és tisztikarának mély 
gyászában őszinte részvéttel osz
tozom. A megboldogu tban a va
ros egyik legérdemesebb, szülő
városa javáért és feiviragozatá-
aért utolsó leheletéig önzetle í 

lelkesedéssel dolgozó főtisz.vi 
selöjét, ;') és balsorsban minden
kor hűséges fiát vesztette el. Tu- 
disáuak, lankadatlan m u ik tked - 
vének és hazafias lelkesedésének 
eredményei, melyekkel harmadfél 
évtizeden keresztül szeretett szü
lővárosát azdag: otta, tovább él
nek emlékében, valamint abban 
az emelkedett szellemben, amely 
Mohács megyei varos közigazga
tását áthatja és amelynek a meg
boldogult hosszú közszolgálata 
alatt példátadó meglesiesitój; volt. 
Kerem Nagyságodat, fogadja es 
tolmácsolja a város közönségének 
és tisztikarának mélyen atérzeti, 
őszinte részvétemét. Pécs, 1930. 
ápn is hó 15. Fischer Béta alispán.

— Credogyüléc. Vasárnap, 
április 2ö-an de.után fel 5 ura
kor a Legényegyietb.n credogyü- 
les iesz E uado dr. Patton Já
nos lesz. Kérjük a credistákat, 
hogy a gyűlésén pontosan meg 
jelenj- ttek. E nökség

— Halálozás. Njgyseei Sey 
László vajszlói gyígy.-zeresz, é'e- 
tenek 6ű-ik éveben, szerdán dél
ek tt elhunyt. Az ősi b ranyai 
családból származó gyógyszerész 
halála általános részvétét keltett 
a megyében. Mohácsról dr. R iill 
Já osné sz. Sej'Szilvesztina és Sej 
Tamás ny. mohácsi főszolgabíró 
testvérüket gyászoljak az el-
l.u tytban.

— A be lvá ros i p lébánia ez 
utón is tudatja híveivel, hogy a 
templomfestes ideje alatt, amely 
junius végéig tart, a nyáron hét
köznapokon szokásos 6 órai szent 
mise elmarad s csak egy mise 
lesz 7 órakor, a fél 8 órai mise 
szintén elmarad. — A Kálvárián 
péntekenkint szokásos 6 órai 
szentmise rendesen meg 1.-sz
tárt, a. A szentmise után az ál- 
doztatas a sekrestyeben lesz. A 
vasárnapi szentmisék és a li ania 
a belVurosi templomban rendes 
időben tu. g lesznek tarlv. . Ugyan
csak közöljük azt is, hogy a má
jusi áldás, k a belvárosi iskola 
földszinti 111. os ha lj u termében 
mindenkel este 6 órakor, a szent 
János litan ak pedig este 7 órakor 
fognak megtartatni.

— A D unafürdö ás Uszó- 
egye ü te t évi rendes közgyűlé
s it  ío ljó  hó 26 án, vasárnap dél
előtt fel 12 érakor a Korona ka- 
véh.iz különtermében tartja meg. 
Határozatképtelenség esetén a 
kü rg j ülést a megjele rtek szamara 
való tekintet nélkül május 3 au 
tartják meg.

f--------------------------
Törv. védjegyű

„ó te rn it
tetőfedőpala
nagylemez
cső

sok ezer esetben 
fényesen bevált, 
kimagasló minőség.

EÍERNIT MÜVEK
Budapest, Yi, in drissy  ut 33.

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

------------------------------------------- á
— Á rkád so r Ugye. Már la

punk múlt számában jeleztük, 
hogy, a fogadalmi templom ár
kádsora körül megindult vitát 
oiyképen döntik el, hogy az 
iparügyi minisztérium városren
dezési ügyosztályát kérik fel a 
kérdés eldöntésére. Dr Margitay 
Lajos polgármester ebben az 
ügyben is eljárt Budapesten s 
vitéz Petnehdzy államtitkárral 
tárgyalt, aki megígérte, hogy az 
ügyosztály kiküldöttjei május hó 
elején Mohácson lesznek. A k i
küldöttek hivatása lesz annak 
megállapítása, hogy az árkádsor 
nincs-e ellentétben a készülő vá
rosrendezési törvényjavaslat in 
tencióival és rendelkezéseivel s 
a hivatalos döntést fogja a varos 
is annak idején a város közgyű
lésén javasolni.

— Budapesti Nemzetközi 
ÁrumintavAsárra 50° 0-os uta
zási stb. kedvezményt nyújtó je
gyek az ipartestület irodájában 
és a városháza idegenforgalmi 
hivatalában, emelet 27. sz. ajtó 
kaphatók.

— Halálos baleset Palota- 
bozsokon. Múlt szombaton 
Schneider Adám palotabozsoki 
lakos pincéjét javította, miközben 
lezuhant a pince menyezete és 
maga alá temette Schneidert. 
Felesége és az összefu'olt szom
szédok húzták ki a romok alól, 
amelyek azonban mindkét lábat 
eltörték. A mentőkért telefónáltak, 
akik behozták a .László" kór
házba, azonban még műtét előtt 
s mielőtt kihallgathatták volna 
meghalt. A csendőrség nyomo
zása es a rendőrség hullaszemléje 
alapjan megallapitast nyert, hogy 
felelősség senkit sem terhel s 
ezért a temetési engedélyt kiadták.

— Mozijegy adó. A belügy
minisztériumban azzal a tervvel 
foglalkoznak, hogy mozijegy 
adót vezetnek be s ennek jöve
delméből támogatják a magyar 
filmgyártást. — A mi vélemé
nyünk az lenne — ha persze 
meghallgatnak odafenn — hogy 
az a jegyadó a mozilátogató kö
zönséget terhelné meg, mert hi
szen természetes, hogy a tulajdo
nosok átfogják hárítani. A máso
dik megjegyzésünk pedig, hogy 
nálunk mindent adóból akarnak 
fellendíteni, mi történne például, 
ha az a magyar film saját uiagat 
kifizetné, mint pld. külföldön?



—  Súlyos Verbán János 
á llapota . Megírtuk hogy özv. 
W'einacht Kálmánná házának fala 
bedőlt és Verbán János gazdál
kodó lábát törte egy nagy fal
hulladék. Verbént a kórházba 
szállították s az orvosok ampu
tálni akarták a lábát, amibe azon
ban Verbán és családja nem 
egyeztek bele, hanem hazaszállí
tottak Verbán súlyos állapotban 
fekszik a lakásán s amputálás 
nélkül felgyógyulása kétséges. — 
A megindított eljárás során több 
tanút kihallgatott a rendőrség, 
annak megállapítására, hogy tér 
hel e valakit felelősség. Az eddigi 
adatok szerint a háztulajdonosnőt 
nem terheli felelősség. Az eljárás 
még folyik.

— A dom ányok a be lvárosi 
tem plom  kifeatésére. (Folyta
tás.) Dankó Ignácné, Vucskils Imre, 
Kuzmics Ferenc, N. N ,  Nyúl 
Ferenc, Predács Antal, Stollar 
Ferenc, P. K. igazgató, Péwald 
testvérek, Frank Mária, Ehmann 
József festésre, Ehmann József 
aranyozásra, özv. Réder Józsefné 
5 5P. Eladott 35 in. hasz. villany
drótból 4.00 P, Hemrich Panni, 
Szettele Mátyás 3 30— 3.30 P, 
Inkey Margit, Bognár Antalné, 
Leovics Mária, Keész Jczsa, Gu
lyás E li, Nyúl trafik, Tasnády 
Viktória, Gelencsér Mária 3 26— 
3.26 P, Kopesz Jánosné 3.24 P, 
N. N , özv. Netuschil Károlyné, 
Hemrich Ottó, Fülöp Jolán, dr. 
Kőnig Antal, dr. Horváth Lajos, 
Hcréb Miklós 3—3 P, Sztarcse- 
vics Anna és Vilma 2 56, N. N. 
2.52 P, Kiing Ilona 2 38 P, Reg- 
num bolt 2 38 P, Heil József 
2.28 P, eladott 16 m. használt 
villanydrótból 2 24 P, Kanyó Ida 
2.12 P, Nyárádi Ifjúsági Egylet, 
Lacher Mihály, Kánig Mária, id. 
Bakk István, Czettl Istvánná, özv 
Imre Józsefné, Steidl Antalné, 
Péwald Testvérek 2— 2 pengő, 
Szeles Sándorné 1.70 P, eladott 
12 m. használt villanydrót 1.68 
P, Papp Julianna 1 26 P, Dani 
Jánosné, Keszthelyi Domonkos, 
Pozsgai Pálné, özv. Szabados 
Istvánná, Murányi Mátyásné 1 — 1 
pengő, Harsányi Vilma 70 fillér, 
oltáron találtatott 63 flll,, Lipo- 
zsencsics Ilka 60 flll., Tárnoki 
László, Feil Józsefné, Hegedűs 1 
László, Lipkovszky János 50— 50 
fillér, Nemeívarga György né 30 
fillér, kamat 26 92 P, összesen : 
2993.98 pengő. Ezúttal is a bel
városi plébánia hivatal híveinek 
hálás köszönetét fejezi ki a 
nyugtatott adományokért.

A templom festési gyűjtés lezá
rása után befolyt összegek: 
Templom festési perselyből 11 
P-t, Halász Péter, Cs. L , Sári- 
mác Péter, vitéz Horvátth Iván, 
Pécsi Antal, ifj. Mulávsics Má
tyás, Huber János, Gelencsér 
János 10 -10  P-t, Szajkó Mária 
6 P-t, Lázár József, Kuzmics Fe 
renc, Müller Nővérek, özv. 
Oyurko Ferencné, Hoffmann 
Gyula, özv, Bartos Imréné, 
Mundy Gyula, Cseh Ferenc 
5—5 P-t, Hoffner Antal 4 P 50 
fillért, Nemeskéri Károly, Hart 
vég János 2 - 2  P-t, Hermann 
Kálmán, Pischler József, Pogle- 
dics János, Müller Istvánná, 
Bubreg József, Huszti István 
1— 1 P t, Szentmihályi András 
80 fillért.

Nagyaránya országos propaganda indul 
meg a fogadalmi templom érdekében.

45 000 P kellene az idei év építkezéséhez.

________ MOHÁCS HÍRLAP_________

Csütörtökön délután 5 órakor a 
városházán, a polgármester szo
bájában ülést tartott a fogadalmi 
templom építési bizottsága 
Tihanyi János és dr. M argiíay  
Lajos polgármester vezetése 
mellett.

A gyűlésen megbeszélésre ke
rült az árkádsor vitája s meg 
állapodtak abban, hogy a bizott
ság az iparügyi minisztérium ki
küldöttjéhez még a Közponli 
Egyházmüvészefi Hivatal kikü! 
döttjét is a helyszínére kéri.

A bizottság ezután az idei év 
építési munkálatait tárgyalta meg 
s elhatározták, hogy ebben az 
évben elvégzik a tambur fal be- 
burkolását kővel, a kupolát réz
zel befedik s elkészítik az abla , 
kokat és az ajtót. A bizottság- I 
nak jelenleg 18 ezer pengője 1 
van a takarékban, de szüksége 
lenne ezekhez a munkálatokhoz 
mintegy 45000 pengőre Külön 
féle helyekről Ígéretek vannak, 
úgyhogy 35.000 pengő biztosan

— A pécsi színtársulat jö n
Mohácsra. A Szinpártoló Egye
sület az elmúlt héten megálla
podott Fodor Oszkár pécsi szín
igazgatóval s ennek folytán a 
pécsiek jönnek a nyári idényre 
Mohácsra. Pécs kitűnő társulata 
nagy művészi értéket képvisel s 
így a mohácsi szinpártoló kö- 

, zőnség kitűnő előadásokat és 
forró színházi estéket várhat a 
nyáron.

— Gépjármüvek felü lvizsgá 
lása. A rendőrkapitányság h ir
detményt bocsátott ki, amelyben 
a gépjármüvek elrendelt felül
vizsgálásának sorrendjét és ide 
jél közli. A hirdetmény a hir 
detőoszlopokon, a kapitányságon 
és a városházán tekinthető meg.

— Panasz és kérelem a 
Jókai Mór utcából. Kaptok a 
következő sorokat: A Jókai Mór 
utca ovódája előtt hatalmas és 
mély árok húzódik, amely eső- i 
sebb napok után kacsa és liba j 
fördőül szolgál, később azonban I 
kisebb víz mellett posvány és | 
bűz tanyája lesz, amely megfer- 
tőzi a levegőt az egész környé- ! 
ken. Látjuk, hogy a város köve 
két hordát ide, ami azt jelenti, 
bizonnyal, hogy az ultestet meg
csinálják s ezért a fenti panasz- 
hez egy kérelmet leszünk hozzá 
Tüntesse el a város az árkot 
teljesen, fedett csatornával! Egy
szer s mindenkorra elintéződne 
a vízelvezetés kérdése és föléje 
pedig igen szépen lehetne egy [ 
kis gyepszigetet tenni, amit a 
Kálvin utcához hasonlóan, bok
rokkal lehetne tarkitáni. Az 
egész nem kerülne sokba, az 
utca közönsége hálás lenne, az 
ovóda kis csemetéi pedig tiszta 
jó levegőt szívnának, amikor 
jönnek mennek és játékaik köz I 
ben. Több Jókai Mór utcai lakos.

— Szabályozzák az árusítást 
a búcsúkon. A kereskedelmi 
minisztériumban foglalkoznak a 
búcsúk és a bucsujáró he'ye'- en 
történő áiusí ás szabályozásával, 
amelyre eddig törvényes intézke

| befut, de kilátás van arra is, 
hogy a hiányzó összeget is si
kerül előteremteni.

A bizottsági gyűlés egyébként 
elhatározta, hogy nagyobbarányu 
országos propagandát indít meg, 
a még hátralevő építkezések költ
ségeinek előteremtésére. Cikkeket 
helyeznek el az újságokban 
melyben ismertetik a fogadalmi 
templom jelentőségét, a Nemzet
közi Vásáron az egyik ablakban 
különféle propaganda felírások 
kerülnek és csekkeket tesznek 
melléje, azonkívül az egész or
szág iskoláiban tüszuró lapokat 
küldenek, amelyek egy része a 
templomot, a másik része pedig 
a II. Lajos szobor alakját képezik.

Megkeresések mennek a fővá
ros és az ország összes hivata 
Iáihoz, intézményeihez, s egyszó-j val a bizottság mindent meg- 

' mozgat, hogy felhívja az ország 
j figyelmét épülő templomunkra 
' és adakozásra bírja a nagy cél 

érdekében.

dés nem állott fenn. A készülő 
tervezet megállapítja, hogy a bu- 

1 csuk tisztán villasos jet.cgüek s 
[ ezért az ezeken történő árusítást 
I oly keretekbe kell szorítani, hogy 
j a vallásos érzést ne sértsek és a 

búcsú jellegét a vasár zsivajával 
el ne rontsák. A rendelkezések 
hamarosan életbe fognak lépni.

—  Felem elték a selyem gubó 
í bevá ltás i á rá t. A kormány a 

selyemhernyó tenyésztés minél 
szélesebb körben való elterjesz
tése érdekében a selyemhernyó 

I gubó beváltási árat jelentékenyen 
felemelte, hogy az, ezzel foglal
kozóknak számottevő kenyeret 
jelentsen. Elrendelte egyben a 
kormány, hogy a selyemhernyó 
tenyésztők eperfa level szedését 
senki meg ne akadályozza, vagy 
abban ne gátolja.
— Gépjárművezetők felülvizs- 

lata. A rendőrkapitányság fel 
hívja mindazokat, akik gépjár
művezetői jogosítványt kspiak, 
hogy a 3, illetve 1 évenként 
szokásos orvosi vizsgálatra je 
lenlkezz nek. Ezen a vizsgálaton 
azoknak is meg kell jelenni, akik 
valóban nem vezetnek gépjár
müvet, de megvan az engedélyük.

— A város i á llom áson kös
sön k i az express! Csütörtökön 
délután a főútvonal benépesült 
az express Hajó utasaival, 
akik szép számmal tekintették 
meg a várost. Ez a látvány is
mét feleleveníti azt a regi kíván
ságot. hogy az express hajó a 
MFTR. állomáson kössön ki. I 
Nem is lehet megérteni, hogy j 
miért ragaszkodnak a varostól i 
oly annyira távollevő állomáshoz 
hiszen 8 két hajóstársaság egyéb
ként most mar annyi mindenben 
együtt dolgozik, közös kikötőket 
hasziál, hát ezt n i . r t  ne lehetne 
megoldani? A varos közönsége 
intézi ezt a kérdést illetékes 
heiyre s reméli, hogy ezt a köny 
nyen teljesíthető kérését meg
hallgatják.
, ~ . ? reS zongoráját ne tegye ! 
lomtárba, mert jutányos áron 
újjáalakítja Pataki jános.

— A telefóndijak leszállítása 
Az érdekképviseletek több ízben 

[ panaszt tettek a kereskedelmi 
minisztériumban, hogy a jelenlegi 
telefóndijak tulmagasan vannak 
megállapítva A posta és táviró 
vezérigazgatósága tárgyalások,, 
foly tatott a kamarákkal s ennek 
alapján uj tarifa tervezet készült 
el. A kereskedelmi minisztérium., 
rak  az a terve, hogy egyelőre 
csak néhány helyen kísérletképp 
próbálja meg az uj tarifát s 
amennyiben beválik, akkor kerül
országos bevezetésre.

Letört lépcső.<orlát,
Csanády Károly a Pécsi Taka
rékpénztár Városház u. 3. S2. 
házának gondnoka feljelentés' 
tett a rendőrségen, hogy isneret- 
len tettes a ház lépcsöházának 
korlátját eltörte s mintegy 25 p 
kárt okozolt. A megindított "nyo
mozás megállapította, hogy az 
egyik lakóhoz indu t látogató 
it t is  fe jj:! törte el a korlátok

— A n ya kö n yv i bejegyzések 
szerin t 1936. évi április hó 
17-től 1936. évi április hó 24-ig 
Születések: Auth Gábor és Műt- 
schler Teréz gyermeke Antal, 
Kovács Is van ás Németh Mária 
gyermeke István, Hermám János 
es Takács Maria gyermeke Mária 
Aranka, Mohai József cs Horváth 
Ilona gyermeke Jenő, Laki János 
és Herger Anna gyermeke Györ
gyike Mária, G ock János és 
R gó Anna gyermeke Mária, 
Weninger Gáspár és Grill Katalin 
gyermeke Adam. Házasságköté
sek :  Geyer László és Kohn Júlia, 
Koleszár György és Masai Maria, 
Bank Imre és Frigyes Mária, 
Klein Alfréd es Mittler Mária. 
Mutávsics Mihály és Molnár Ka
talin. Halálozások: Schneider 
Adam 47 éves, Pelcz Katalin 1 
napos, Lehmann .Margit 2 éves, 
Hoffmann János 58 éves, Zsibo- 
rás Ilona 16 hónapos, Ivanacz 
Mátyásné 49 éves, Unterstelier 
Istvanné 68 éves.

— Tavaszi divatlap újdon
ságok megérkeztek. Kaphatóit: 
Fridrich Oszkár könyv- és pa- 
pirkereskedésében Mohács.

_______________KM6. április 26
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— Panasz a hu llaszem le 

d ija i ellen. Szegény széntelepi 
munkás jött panaszra szerkesz
tőségünkbe, kérve hogy a nyíl 
vanosság elé vigyük jogos pana 
szat. Ugyanis halottja volt, a m i
lyet a városi tiszti főorvosnak 
meg kel! vizsgálni, előírás szerint. 
Ezért a halotti szemléért 2 P jár 
a főorvosnak, ami szintén nagy 
pénz egy szegény családban, 
azonban ezenkívül még 4 P fu 
vardíjat is felszámított. A panasz- 
kódúnak az a kérelme, hogy 
ilvenkor a varos ad on kocsit a 
városi tiszti főorvosnak, amely 
esetben fuvardijat ne számítson 
fel. A szegény munkás panaszát 
a magunk részéről is jogosnak 
tar juk es szocia.is érzésű polgár- 
nusierü k figyelmébe ajánljuk 
kereset, hogy a varos kocsiját a 
főorvos rendelkezésere bocsátva, 
a szegenvseg ettől a pótdijtól 
mentesd-jön.

— E llop tak  a k e ré kp á rjá t. 
Puppi János kőfaragó mester 
feljelentest tett a rendőrségen, 
hogy kedden este 11 órakor az 
Izsák vengéglő előtt álló kerék
párját ellopta valaki. A következő 
pillanatban jött ki az u cara es 
látta a tolvajt. Többen a tolvaj után 
futottak, mire az leszállóit a ke
rékpárról, azt otthagyva, elmene- 
kü.t. A feljelentés folytán a rend
őrség megindította a nyomozást 
és mar a tettes nyomában is 
van. — A rendőrség lelkéresere 
ismét felhívjuk a kerékpárosok 
figyelmet, hogy őrizet, lakat nél
kül ne hagyják sohasem kerék
párjukat, mert ezzel felkínálják 
az alkalmat a tolvajoknak.

— m egkezdték a kertesz lak 
építését. A Mező wca vegén 
levő városi kertészlak és vámhaz 
építésének munkálatait Bakó 
György kőműves mester nyerte 
el s a heten már meg is kez
dődtek az alapmunkálatok.

— H it  éves k is f.u  vagdosta 
össze a juha rfáka t. Megirtuk, 
hogy a G jlya  utcai juharfákat 
valaki bevagdosta. A rendőrség 
nyomozása megállapította, hogy

SPORT-
Nagy mérkőzés lesz vasárnapi

Az M TE vezetősége ismét 
szem előtt tartotta a hazai sport
közönség óhajat és nagy anyagi 
á.dozatok árán keresztülvitte, 
hogy a Pécsre kisorsolt Pécsi 
Torna Egylet elleni bajnoki mér
kőzés Mohácson legyen vasárnap 
megtartva. Ezzel sportközönsé
günknek olyan attrakcióban lesz 
része, amely nem mindennapi. 
A pécsi cégcsapat nemcsak nagy 
játékerővel és nagynevű játéko
sokkal rendelkezik, hanem stílu
sos szép játékával a kényes igé
nyű pécsi közönség előtt is elis
merést váltott ki magának. Játék
erejét igazolja, hogy Pecsbánya- 
telepen vasárnap a DPAC ellen 
döntetlent ért el. Nagytudásu já
tékosai közül is kiemelkedik a 
Pecs-Baranya volt kitűnő half- 
játékosa, a Foór Jancsi és bekkje 
Bors Kari, aki egyben nagyszerű 
edzője is a csapatnak. A pécs- 
bányatelepinél is erősebb ellenfél 
elleni mérkőzésre az MTE-nek 
ismét erős akarattal és nagy 
küzdenitudassal kell a vasárnapi 
mérkőzésbe menni, nem pedig 
elbizakodni, mert csak úgy érhet

el megfelelő eredményt nagynevű 
ellenfelével szemben. A mérkőzés 
délután háromnegyed 5 órakor 
kezdődik, míg előtte 3 ó ai kez
dettel jó játékerejü cégcsapituik 
az „F  11“ a Majsi S. E ve i tart 
barátságos mérkőzst.

Ferencváros— Hungária mér
kőzés közvetítése a sportpályái

Az MTE vezetősége, hogy a 
mérkőzésen megjelenők ne mu
lasszak el a nagy budapesti 
rangadó mérkőzést, rádiót szerel
teti fel a sportpályán.

MTE— Hamerli cég 
6 : 0  ( 3 : 0 )

A mohácsi utánpótlás csapata 
biztosan in té ’.te el a váratlanul 
gyenge ellenfelét és vivta ki ha
talmas arányú győzelmét.

MTE— PBTC II. 6 : 0 (3  : 0 )
Fölényes győzelem.

Mohács II o. b. B ró : Molnár.
Kanta'os revansot vett a mo

hácsi csapat őszi súlyos veresé
géért a Pécsi BTC 11. csapatán. 
Csapatunkon javulás észlelhető, 
amely reméljük fokozódni fog.

Kezdés után Mohács rajtaü'.és- 
szerűen tamad és már a 2. p-ben 
Varga II. révén megszerzi a ve 
zetést, A gyors gól után mezőny
játék alakul. A lő . p ben adódik 
a mérkőzés legszebb gólja, Ka
rácsonyi, Varga I I ,  Petrovics, 
Némelvarga a labda ú ja, amiből 
Nemetvórga gyönyörű gólt fejel 
2 : 0. A gól után a pécsiek is 
támadnak és a 28 p ben Horváth 
csak bedobással menti a helyze
tet. A 4Ű. p ben azonban az 
M TE Varga II. góljával biztosítja 
a mérkőzést 3 : 0  A 11. félidő 
ismét hazai támadással kezdődik. 
A 6. p-ben Karácsonyi, bár nyom 
jak, gólt lő 4 : 0 A PBTC 11. 
most teljesen beszorul és az 
eredmény tartásra törekszik. 
Azonban hiúba, mert a 28 p-ben 
Karácsonyi gólt ló 5 : 0 Az el
leniéi most tiszteletgól elérésére 
törekszik, de ez sem sikerűi, sőt 
a 40. p-ben Német 6-ra emeli a 
gólok szamát.

A nagy közönség előtt lefolyt 
mérkőzésén őrvedetes volt csata
raink góiképessége. C>apa'.uik 
minden egyes tagja dicséretet 
érdemel, de mégis kiemelkedő 
Németvarga nagyszerű játéka. 
A vendég PBTC 11. gyenge 
együttes volt, amelyben a volt 
válogatott Kruskovics sem elégí
tett ki. A biró kitűnő volt.

PeielAsszerkesztA : 
B Á N  A N D R Á S .

Laptul«|úonas 6* kiadd i 
FRIDRICH OSZKÁR.

Hirdetmény.
Az orvosi rendtartásról szóló 

1936:1. t.-c. 55. § a alapján meg
alakított bizottság felhívja mind
azokat, akik Baranya, Tolna és 
Somogy vármegyék, továbbá 
Pécs törvényhatósági jogú város 
területén a megalakítandó or
vosi kamara tagjai sorába való 
felvételre jelentkezni óhajtanak, 
hogy a Pécsi Orvosi Kamara 
tagjai sorába leendő felvételükre 
vonatkozó kérvényüket az alul
írott bizottság titkárához, dr. 
Hal József tisztifőorvoshoz (Pécs, 
vármegyeháza) e hirdetménynek

a Budapesti Közlönyben történt 
közzétételétől számított tizenöt 
napon belül nyújtsák be.

A kérvénynek tartalmaznia 
kell az orvos személyi adatait, 
nevezetesen: 1. az orvos nevét.
2. az orvos szü'etési helyéi, 
idejét és vallását, 3 állampol
gárságának megjelölését, 4 az 
orvos, oklevél számát, keltét és 
a kiállító egyetem megjelölését 
(nosztrifikálás esetén az erre 
vonatkozó okirat számít, kelét 
és a kiállító egyelem megjelölé
sét), 5 a: orvosszakképzettségnzk 
(szakorvosi, tisztiorvosi, iskola 
orvosi stb. képesítésének) meg
jelölését, az erre vonatkozó ok
irat számát, keltét, valam nt a 
kiállító hatóság megjelölését, 5. 
az orvos lakóhelyét és orvosi 
gyakor atának helyét, 7. a kér
vényező orvos állásának (állásai 
nak, megjelölését.

Kérvényező kijelenteni tartozik, 
hogy az 1936:1. törvénycikknek 
kizárási okokat tárgyazó 22 § 
ál,1) valamnt a kizárási okok el
hallgatásának a 24 § bán-) irt 
jogkövetkezményét ismeri és 
hogy reá nézve a 22 § bán em
lített kizárási okok nem állanak 
fenn.

A kérvényhez eredetben vagy 
hiteles másolatban csatolni kell:

1. a születési anyakönyvi k i
vonatot,

2. az állampolgárságot igazoló 
okiratot (410 1936. B. M számú 
rendelet (2) bekezdés,

3. orvosi oklevelet,
4 szakorvosi képesítést iga

zoló okiratot.
A kérvényt 2 pengős okmány

bélyeggel kell ellátni. A mellék
letek után — amennyiben azok 
okirati illetékkel (bélyeggel) el
látva nincsenek — darabonként 
30 fii ér mellékleti illeték jár. 
Ezt a mellékleti illetéket is ok
mánybélyeggel kell leróni (5100 
1931. M E számú rendeet 52. 
és 54. §).

Ha az 1—2 alatt említett iga
zoló okiratoknak a kitűzött ha
táridőn belül való beszerzése 
nem volna lehetséges, a bizott
ság jogosítva van a születés 
időpontjának, valamint az állam- 
polgárságnak ideiglenes igazolá
sául a kérvényező nyilatkozatát 
elfogadni. A kérvényező azon
ban ebben az esetben az állam- 
polgárságot igazoló okiratot a 
kamara választmányának, annak

megválasztásától számított kilenc
ven napon belül bemutatni tar
tozik.

A kérvény kiál Mására a 220/ 
1936 B M. számú rendelet II. 
számú melléklete szolgál tájé
kozásul. A csatolt okmányok
ról két példányban kiállított pon
tos iratjegyzéket keli mellékelni.

A kérvényeket vagy postán 
ajánlva kell a bizottság titkárá
nak címére megküldeni, vagy 
elismervény ellenében személye
sen kell a bizottság irodájába 
benyújtani Postán történő küldés 
esetén a kérvény borítékának 
előlapjára, annak felső részére a 
következő szavakat kell írn i: 
„Jelentkezés az O vos i Ka Tia
rába." A boríték hátlapján a 
feladó nevét és pontos címét is 
fel kell tüntetni.

A közszolgálatba i  — ideértve 
a törvény alapját létesitelt inté 
zeteket is — tisztviselőként al
kalmazott orvosok a fe, vétel 
iránti kérelennek előterjesztésétől 
mentesek. Ez a rendelkezés ter
mészetesen csak azokra az or
vosokra vonatkozik, akik orvosi 
képesítéshez kötött állást tölte 
nek be. Ezeknek az orvosoknak 
adatait az orvos felettes hatósága 
(1936 . I. t. c 23. § (4 ) bek.) fogja 
megküldeni az előkészítő bizott
ságnak.

Budapest, 1936 évi április hó 
21-én.

Dr ENTZ BÉLA s. k.
egyet, nyilv. r. tanár, 

mint a Pécsi Orvosi Kamara
megalakítására kinevezett bizottság 

elnöke,

’) Az 1936 : I. t.-c 22 a szerint nem 
lehet az orvosi kamara tag'ai sotába 
felvenni azt az orvost,

a) aki ellen bűntett vagy az állami 
és a társadalmi rend ellen elkövetett 
vétség miatt vád alá helyező határoza
tot hoztak vagy fötárgyalást tűztek ki,

b) aki a törvény hatályba lépése után 
az 1878 V. t.-c 285. § (2) bekezdésé
ben vagy a 286 §-ában meghatározott 
bűncselekmény miatt (magzatelhajtás) 
jogerősen szabadságvesztés büntetésére 
ítéltetett.

c) aki szabadságvesztést vagy hiva
talvesztést, avagy az orvosi gyakorlattól 
eltiltást kimondó jogerős büntetóbirói 
ítélet vagy az orvosi gyakorlattól fel
függesztést, vagy eltiltást kimondó jog
erős fegyelmi bírósági határozat hatálya 
alatt áll.

*) Az 1936 évi I t.-c 24 §-a szerint, 
amennyiben a kamarai tagok sorába 
felvett orvosról a felvétel után derül ki, 
hogy a 22 §-ban említett valamely ok 
alapján felvételét meg kellett volna ta
gadni, a kamarai tagok sorából törlés
nek fegyelmi eljárás alapján van helye.
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\ Y I L T T É R
A ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkeastőség,.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen jd férj, édes
apa, testvér, sógor és rokon

L IP P Ó Y  JÁ N O S
Mohács megjei város főjegyzője

elhalálozása alkaln ával mélysé
ges fájdalmunkat, részvétük kife
jezésével, koszorú- és virágkül
déssel, avagy a temetésen való 
megjelenésük által enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ezúton is a 
leghálásabb köszőnetiinket.

Mohács, 1936. április hó 22.

Gyászoló család.
S M O H m a a H M H M M M B O M a H K W

OLCSÓN! SZÉPE N !

F É R F IIN G
és fehérueirflt, pizsamát, házikabátot, por- és munkaköpenyt

m é r t é k  s z e r i n t
egyénenként külön szabással, megrendelésre 
szavatossággal, a legszebb kivitelben készít

A „ H ite lfo rrá s *1 B e vásá 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 ükészitó és dlvatárukereskedó, OvíroshAza.

P O N TO S A N ! G YO RSA N!
r -  -  . . . . . = *

P i a c i
Búza

á  r  a  k i ■*'
— — 15.3<> p

Zab — — 14 50 p
Rozs — — 14— p
Árpa — — 13.50 p
Tengeri in. 13.— p
Bab — -  18— p

Házeladas
I

 Szent Háromság utca 
53. sz modernül men- 
epUit hazam szabad 
kézből eladó vagy bérbe

■
 adó. özv. L E O V IT S  

Józsefné háztulajdonos.

M a r  24  f il lé ré r t  
kap h a t A5ARELLA 
kezdő tubus erem  
s h a m p o o n t .

A Marella csodálatos fényt, életerőt, 
jóillatot kölcsönöz a hajnak. Használata 
gazdaságos. Tisztítja a hajszá'akat, a haj
gyökereket erősiti. Az ondolálás Ma- 
rellával való hajmosása titán is meg
marad tartósan. Összes szaküzletekben 
kapható. Főlerakat:
föELTZER  dregueria

II B  L  A  D  Ó
j| egy Umrath gyártmányú

c s é p lö s z e k ré n y

I
il teljes szijjazattal, mázsa, 
[ patika és létrával. Vála-

I
i szos levélre válaszolok, 
i vagy személyesen tár- 
i gyalok. özv. Kovács  
, G sborné, Máriagyüd.

F e lh  iv á s  ! A vesebetegségekben, gyo norbaj- 
ban és elhízásban szenvedőkhöz. Az olasz 
„ F iu g g i“  gyógyvíz orvosi propaganda osztá
lya, Budapest, IV. Petőfi Sándor ucca 2—4. sz. 
(Vidéki vezérképviselete LAKOS ANDOR, Kecs
kemét, Rákóczi ucca 17. szám.) Mindenki ré
szére, aki az alábbi három kérdésre megfelel,

P a tak i Ján o s
faipari m ester, zongorakészítő és 

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

díjmentesen és költségmentesen
leírást ad az illető részere megfelelő esetenkénti 
és egyénenkénti diéta elkészítési módjáról. — 
A három kérdés, melyre legjobb a választ a 
háziorvossal való eiőzetes megbeszélés után 
megadni, a következő: 1. a beteg súlya, 2. a 
diéta neme, (sok sav, kevés sav, vesekő), 3. a 
beteg Ízlésének megfelelő ételek. Eőelárusitó: 
E h re n fe ld  A n ta l és  F ia , M o h á c s .

MéJykutak fúrását,
szivattyú javításokat, motoros 
vízellátó berendezések léte

sítését jutányosán vállalom
Varga Ferenc 

M ohács

Csinosan b ú to ro z o tt  
szoba olcsón k ia d ó
S zé c h e n y i-té r  13. sz.

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.

á r ld n ch  O sikár k ö n yvn yom d ája , Moháns
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