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A közeln^pokban megdob- | 

bertó beszélgetés tanúja volt | 
a vonaton, két mohácsi ur. 
Iskolás gyermekek beszélget
tek a névmagyarosításról s 
inig kettő helyeselte, a har
madik legyintett rá, hogy 
minek az, hiszen ha Hitler 
jön. akkor ismét vissza kel
lene németesiteni a neveket.
A két fültanu az esetet to
vább adta az illetékes iskola
igazgatóságnak, mi azonban 
valahogyan nem a kis isko- 
lésfiuban keressük a bűnöst, 
hanem ezen a nyomon elin
dulva azt kellenne megálla
pítani. hogy otthon milyen 
légkörben él ez a gyerek?
Ki az, akinek izgató szavai 
nyomán ilyen gondolkodás 
szülhet meg a magyar földből 
táplálkozó gyermek lelkében?

Ezeken a hasábokon nem 
egyszer emeltük fel szavun
kat a névmagyarosítás mel
lett s azt hisszük, hogy jog
gal mondhatjuk, hogy a több
száz uj magyar név meg
születésében sok része van 
azoknak a cikkeknek, ame
lyekkel támogattuk a névma- 
gyarositási akciót. Úgy érez
zük tehát, hogy az ilyen je
lenségek ismét nemcsak ak
tuálissá, hanem kötelessé
günké teszik újra, felhívni 
az idegen nevű magyar pol
gárokat arra, hogy magyaro
sítsak meg nevüket és egy
más biztatásával, személyes 
propagandával terjesszék to
vább a mozgalmat.

Szeretnénk azonban ha ez 
a mozgalom felülről nemcsak 
hivatalos támogatást kapna, 
hanem példákban is megnyi
latkozna. Szeretnénk, ha azok, 
akik vezető állásokban irá
nyítják a magyar nemzetet 
jo példával járnak elül, mert 
lehetnek bármily nagy és 
azép tradíciók hozzálüződve 
egy-egy családnévhez, az uj, 
nevében is magyar csalad 
megalapítása is fölér sok-sok 
esetleg történelmet alakító 
epizód cselekménnyel.

n é v .
Külön kell azonban szóvá- 

tennünk azt az ellenszenvet, 
amely a névmagyarosítás 
ellen mesterségesen, politikai 
célokkal, egyéni politikai am
bíciókkal lesz táplálva, mert 
minden propaganda tevékeny
séget megcáfolnak ezek s 
egyben válaszfalat állítanak 
a magyarság és a kisebbsé
gek közé.

Odakint pompázó május 
zöldje hirdeti az uj nyarat, 
hát mért ne jöhetne egy ily 
tavasz a magyar polgárok 
lelkében is? Lord Rother- 
mere üzeni, hogy még ennek 
az évtizednek éveiben a ma
gyar nemzet ismét elfoglalja 
helyét az európai nemzetek 
sorában, miért ne lehetne 
közben ennek a nemzetnek 
minden egyes polgárát névé 
ben is magyarra tenni? Uj 
magyar történelmet jelentene 
egy ilyen nagyszabású meg
mozdulás. Micsoda külső rep- 
rezentálása lenne ez a ma
gyarság belső erejének, ősz- 
szetartásánrk és egységes 
magyar érzésének.

A nemzeti érzés hangoz
tatása, a magyarsággal való 
összeforrás hangsúlyozása 
akkor lesz teljes, ha ezt külső 
megnyilatkozásban is meg
mutatjuk. Talán még az lenne 
a legszebb, ha éppen a ma
gyar érzésű, a magyarsággal 
szivvel-lélekkel együtt érző 
kisebbségek részéről indulna 
meg a mozgalom, vagy pedig 
a már meglevőkbe olyan i 
erővel kapcsolódnának bele, 
amellyel megmutatnák min
denkinek idtbenn, de külö
nösen kifelé, hogy itt lakhat
nak ugyan svábok, horvátok, 
szerbek, de érzésben, magyar
ságban nincs külömbség ma
gyar és magyar között.

Egy ily megmozdulás egy
ben kiseprüzése lenne mind
azoknak, akik arról álmo
doznak, hogy ezt az orszá
got még jobban lehet szét
darabolni. Erős hitvallás lenne 
ez nemcsak a csonka ország

további megcsonkithatatlan- 
sága mellett, hanem abbm 
a gyönyörű mélyen gyöke 
rező hitben, hogy ennek a 
nemzetnek vissza kell k p ú
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Kaptuk a következő levelet:
Igen Tisztelt Szerkesztő U r !
Igaz őrömmel olvastam sok 

más mohácsi iparostársammal 
együtt, hogy az OTI, vagy a 
MABI tarta ékből Mohács varosa 
110 ezer pengőt kap s ebből a 
kompüzemet modernizálja. Örö 
möm azért volt nagy és őszinte, 
mert

ezen az utón valamit 
visszakapunk majd ab
ból a nagy terhet jelentő 
pénzből amelyet járulék 
címen kell befizetnünk.

s amelyből egyébként Mohács 
váróra rmóta még azt a kis ki- 
rendeltséget is leépítették és be 
vitték Pécsre, soha egy fillért 
sem lát.

Ez az örömünk azenban egy 
kis gcrdolkcdásra ’s alkalmat 
ad az OTI és MABI járulékokat 
illetőleg. A magyar törvényho 
zás egyik egszebb szociális 
murkaja volt a betegsegélyezés 
és az aggkeri ellátás modern 
szélit n bt n va’ó felépítése és ez 
a törvény arn>ira telítve van 
szocális gordolattal — és menő
jük — gondoskcdással is, ameny- 
nyit évtizedek óta nem adtak ki 
ily hivatalos és törvényes for
mában.

Annkcr azenban ezt elismer 
jük, akkor le kell azt is szögez
nünk, hogy

hogy nincs még egy m- 
tézménjunk, amely ak
kora terhei róna a kis
iparosra, kereskedőre 
mint az Ü TI es a M ABI.

Ha egy kisiparosnak véletle
nül 1—2 segéde és ugyanannyi 
inasa van, akkor O H  járulék 
címén majd annyit fizet, mint 
adót.

Persze ezen most már hiába 
lesergink, bár igazán mondhat
nánk, hogy a szegény embert 
az ág is húzza. A kisiparosnak, 
kereskedőnek fizetni keit az OTI t 
forgalmiadót, keresed adót, a 
legtöbbször sajátunkból fizetjük 
az alkalmazott kereseti adóját, 
a legtöbben persze bérlők lévén,

a régi hatarait, vissza kell 
szerezni régi fényét s el
venni a megmaradtból nem 
engedünk senki tek se n, még 
egy á-ónyi földet sem !

műhely és üzletbért fizetünk és 
mindezek megkeresésére, sajnos 
alig van munkaalkalom. Beletö
rődünk azonban sok m ndenbe, de 

ugyanakkor az látjuk, 
hogy az O T I dijakból 
alig néhány évi fennállás 
után már hatalmas tar
talékok vannak 

s ezek a tartalékok mind azok
ból a keserves fillérekből adód
tak, amelyeket mi, néha a szá
junktól megvonva a falatot, fi
zettünk.

En tisztelt Szerkesztő Ur, nem 
tudok oly nagy számolási mű
veleteket végezni, hogy kiszá
mítsam helyesen volt-e felépítve 
az egész matematikai alapzat a 
betegsegélyezés, de főleg az agg
kori ellátás megalkotásánál. Nem 
tudem, hogy tényleg mekkora 
terhet fog jelenteni az aggkori 
ellátás évek múlva, ha az arra 
szorultakat már e, kell tartani, 
ha járadékaikat megindítják, va
lahogyan azonban az az érzé
sem, hogy ez az intézményünk 
mintha túl lenne méretezve Alig 
néhány évi fennállás után m il
liós tartalékok vannak, amelyeket 
a legnehezebb időben vontak el 
tőlünk, hogy ugyan, egy gyö
nyörű szociális eszmét megva
lósítsanak, de annvira megter
helve bennünket, hogy mi saját 
magunkról majd nem tudunk 
gondoskodni, viszont nekünk 
ezekből egy fillér sem fog jutni.

Az aggkori biztosítás intézmé
nyének egyik legnagyobb tarta
lékja az, hogy a kisiparosság és 
a kereskedelem segéd korában 
fizeti éveken keresztül a dijakat 
amikor aztán önállósítja magát, 
teljesen elveszti ezeket a pénze
ket és

mások fogják majd ka
matait élvezi.

Nem tudom, hogy lehetne-e 
ezen valahogyan segíteni, a va
lószínűség azonban az, hogy ma 
már nem csinálják vissza az 
egészet, a dijakat sem szállítják 
le. Így csak úgy panaszkodunk, 
fizetünk, pedig lehetne valamit 
csinálni, amivel legalább meg
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vigasztalhatnának bennünket Ez 
pedig az lenne, hogy ha már 
elindultunk a szociális gondos
kodás utján és gondoskodtunk 
a >munkavállalókról« kapcsoljuk 
hozzá a >munkaadókat< és

oldjuk meg a kisiparo
sok és kiskereskeeők agg- 
kon ellátását.

Álljanak hozzá az illetékesek, 
számoljanak újra, az az érzésünk 
hogy nem sokat kellene ehhez 
hozzátenni, hogy minket is be 
lefoglaljanak a gondoskodásba. 
Bár sok a terhűnk, sok a gon
dunk, sokfelé kell fizetgetnünk 
és nehezünkre esne minden ja 
rulékemelés, azonban mégis szi 
vesebben fizetnénk, ha abból 
nekünk is valami hasznunk lenne. 
Ma nagyon nehezen keresi meg 
kenyerét a magunkfajta ember. 
Sokat kell dolgozni, hogy a fii 
lérekből pengők legyenek és 
még többet kell majd dolgoz
nunk, hogy az esetleg fe'emelt 
áruiéko! is megkeressük, azonban

ezzel megmentenénk fia 
tal segéd korunkban be
fizetett pénzünket és mi 
is valami hasznát lát
nánk.

Mostanában sok reforgondo- 
lattal foglalkoznánk odafent a 
kormányban, tegyék hozzá ezt 
az egyet is alkossák meg, bizo 
nyos, hogy az ország valamennyi 
szabadfoglalkozású kisembere 
hálás lesz a kormánynak, mert 
ha már fizet, öreg napjaira nem 
kell attól félni, hogy a szegény 
gondozás ápoltja legyen.

Tisztelettel: Egy kisiparai.

Néhány petcas eltérések 
az uj nyári menetrendban.
Pontosan főj érkezni és indulni 

a reggeli vonat.
Megírtuk annak idején, hogy j 

a menetrend értekezleten dr. ' 
M argitay  Lajos polgármester, 1 
Mohács város közönsége nevé
ben felszólalt és a reggel 7 20 
órakor érkező vonat pontosságát ! 
reklamá ta, mert a Pécsre utazó 
ügyvédek, jogkereső közönség 
mindig késve érkezik oda. Annak 
idején azt a felvilágosítást adták, 
hogy a posta átrakására nincs | 
elég idő, a menetrend szerint 
Pécsett s ez okozza a késést. 
Megígérték azonban, hogy a vo 
natok gyorsításával igyekeznek 
ezt a nyári menetrendben meg 
javítani.

Most adták ki hivatalosan az 
uj nyári menetrendet, amely Mo 
hács kérelmét honorálta és ko 
rábbra állította be a pécsi reggeli 
vonat indulását s ezzel az érke- ! 
zés is két perccel korábbra van 
beállítva, de igy Pécsett ele- ] 
gendő idő lesz a póstakezelésre.

Az uj menetrendbon majd 
minden vonatunk indulása és 
érkezésében eltérés van, azonban 
csak néhány perces külömbségek [ 
vannak, alapjában tehát nem vál
tozott meg a menetrend.

Az uj menetrend szerint a 
reggeli vonat Pécsről az eddigi 
6.00 óra helyett 5 50 órakor in
dul és érkezik 7.18 órakor, 7.20 
helyett. Visszaindul 7 28 órakor, i 
tehát tiz percnyi idő van itt is a I

postakezelésre, beérkezik Pécsre 
8 59 órakor, ami viszont papír 
szerint 4 percnyi késedelmet je
lentene. Tekintve azonban, hogy 
eddig sohasem érkezett be pon
tosan, valószínűleg a mostani 
későbbi beérkezést pontosan be
tartja majd s ezzel a pereskedő 
felek idejében elérkeznek a tár
gyalásokra

A többi vonatok a következők: 
A délutáni vonat indul Pécsről 
13 30 órakor, az edd gi 13 42 
helyett és valam'vel korábban 
15 25 perckor ér be, 15 33 he
lyett. Mohácsról a délutáni vo

Mikor kerül sor a Dunaparl rendezésére
Padokat kérnek a sétálók A
Mohács városa már évek óta 

fürdőváros akar lenni és az ide- 
genforgalo n nagyobb érve min 
denkor a város paitmen'i fek
vése, amely tavasztól őszig tény
leg o'y szép, annyira felkínálja 
magát a pihenni vágyóknak és 
a vízi sportot kedvelőknek, hogy 
a városnak ezt az előnyt ki is 
kell használni.

A tavasz mindig újra felveti 
azonban azt a kérdést, hogy 
mikor kerül végleges rendezésre 
az eddig elhanyagolt Dunapart 
A beton mellett kis sétányon 
még mindig szemetet találni, 
pad pedig csak elvétve akad, a 
vízpartot ped g dudva vonja be, 
amely mindennek, csak szépnek 
nem mondható Ugyanilyen, sőt 
még rendezetlenebb a szigeti 
oldal, ahol egyáltalában nincs 
sétálóknak hely, ha csak a tör 
vény megszegésével idegen ka 
szálókra nem lépnek.

Már több Ízben megírtuk s 
nem tudjuk, miért ne lehetne 
megvalósítani a Dunapart fásí
tását. Az igazán pompás paksi 
dunaparti sétány szép példáját 
követve a mohácsi sétány sok
kal szebb lehetne, a nihez nem 
is kellen sok pénz, hiszen mind
össze néhány facsemetéről, a 
sétány állandóan tisztántartásáról f 
s egy néhány pádról van szó. : 
Minden város felhasználná ezt a 
kínálkozó természeti szépséget, 
hogy városát csinosítsa s Mo
hácsnak is sorra kell venni en 
nek a megoldását

A szigeti oldal rendezése úgy- 
tudjuk a tervbe van véve, ame ty- 
nyiben a város a strand és a 
révátkelés közötti részt kisajátí
tani készül s itt egy nagy par
kot létesít. A terv szép, de nem 
tudunk semmit sem arról, hogy 
mikor kerül megvalósításra. Aki 
vasárnapjait szereti a zöldben 
eltölteni s ma már igen sokan 
megteszik ezt, azoknak önmagá
tól felkinálkozik a szigeti oldal, 
de ha átmegy, akkor kiderül, 
hogy ott is csak poros utakon 
járhat, mert a füves helyek mind 
magántulajdont képeznek s oda 
tulajdonképen bemenni nem sza
bad. Bár nagyon sokan túlteszik 
magukat ezen, ezt megoldásnak 
nem lehet elfogadni és a váro3- 
nek gondoskodni kell a szigeti 
oldalon is megfelelő sétányról. 
Ne kezdjük azonban a gondos
kodást egyszerre nagy rendezés 
sel s a jelenlegi fák eltüntetésé
vel, hanem ezeknek felhasználá
sával biztosítsuk megfelelő üdülő 
helyet a tiszta levegőt kívánó, |

nat indul 13 33 nerckor, 13.40 he 
lyett s beérkezik Pécsre 15.51 órakor, 
6 óra helyett. Az estéli vonat 
Pécsről 19 50 órakor indul, mint 
azeőtt s érkezik M ahácsra 22 03 
perckor, 3 perccel korábban. A ; 
esti vonat valam'vel későbben 
2020 perckor indul, 2015 he
lyett s pécsi érkezése 22 37 ami 
azonos az eddigi érkezéssel, csak 
a menet rövidül meg valamive'.

A valamivel korábbi s főleg a 
pon'osabb érkezés a postának 
is e'őnyére lesz s igy a közön
ség korábban kapja meg a pos

| tát az eddigi időnél.

szigeti oldalt is rendezni kell-
egész héten át irodába, műhelybe ( 
zárt lakósságuak

Ne cs3k az idegenforgalomra i 
gondoljunk, hanem elsősorban ' 
saj'át polgárainkra. akiknek szin
tén joguk van a város természeti I 
szépségeihez. Ne csak azoknak 
csiná juk valam t, akik egy egy ! 
napra jönnek hozzánk, hanem a 
város lakósságának kényelme és 
szükségletei legyenek szem e'őtt. j

Ebből a szenpontból ideki 
vánkozik az átkelési dijak leszál
lítása is. Már több ízben meg- ! 
irtuk, sok-sok panaszkodó olva 
sónk nevében, hogy az átkelési ■ 
d jak, különösen vasárnap, drá 
gák és se n nivel sincs megindo 
kolva. hogy miért kell vasárnap • 
a kétszeresét fizetni az átkelési 
díjnak. Több Ízben érdeklődtünk , 
illetékes helyen is, hogy miért 
drágább a vasárnapi átkelés, de 
sohasem kaptu ík megnyugtató 
magyarázatot.

A megélhetés mai drágasága 
mellett egyenesen hozzáférhetet 
lenné teszik a a vasárnapi szi
geti kirándulást nagyobb család 
nak. 4 —5 tagú család egy ebéd 
árát fizeti csak az átkelésért s 
ha ehhez még más kiadást is 
szánit, akkor — otthon kell 
m iradni.

A sziget kedvelői ugyérzik, 
hogy a város egyenesen el akarja 
riasztani ősét a szigetről ezzel a 
díjpolitikával.

Mmt isneretes, a gőzkomp 
moJernizálása hamarosan sorra- 
kerü1, azonban az átkelési dij 
reformját m íg előbb kell meg 
valósítani s az üzembevételt 
már en.nek megfelelően kalku
lálni. A kétszeres vasárnapi át 
kelési dij egyenesen copf, ame
lyet egyszerűen le kell vágni, ! 
mert a modern idők, amikor az 
emberek, nagyon helyesen, mind 
több időt töltenek a szabadoan 
megkövetelik, hogy oda, ha már 
nem is ingyen, de o'csón enged
jék ki a hatóságok.

— Szivgarda a szőlőhegyi 
Iskolában. Kedves ünnepség 
szimelye volt hétfőn a szőlőhe
gyi iskola tanterme, amelyben 31 
fehírlelkü tanú'5 állott Jézus had 
seregébe, a Szivgtrdiba. Meg
ható kis házi ünnepség, néhány 
ének szolgált keretül a kis gár
disták felavatásánál. Az újonc 
gárdisták meghatódott lélekkel 
vették át a kis érmecskéket 
Vucskics Imre hitoktatótól. A 
gárda szervezője és az ünnepség 
rendezője R inics  István tanító 
volt.

Több mint 700 ezer 
liter bort ivott meg

Mohács közönsége 
az elmúlt évben.

Közel 70 ezer pengő az öjsIC! 
fogyasztási adó.

A polgármester szokásos évi 
jelentéséhez most készülnek a 
különféle adatok, anelyek fe| 
ölelik egy egész város életét 
számokban s amelyek igen sok 
tekintetben érdekes képet nyuj. 
tanak. Ezek között a fogyasztási 
adó például a lakósság jólétének 
vagy sanyaruságának, nyomom’, 
ságának lehet kifejezője. Hí eb
ből a szempontból boncolgatja 
a fogyasztási adó számait, akkor 
általában változatlannak mond
hatjuk a polgárság anyagi hely- 
zetét. A bor igen szép mennyi, 
ségben fogyott, sőt emelkedett 
valamivel a sörfogyasztás, a hús- 
fogyasztás, ami a helyzet javu
lásának megindulását mutatja.

A borfogyasztás számai a 
következőképen alakulnak ki: A 
borter nelőkkel történt kiegyezés 
számai szerint a termelők 101 907 
It. bort fogyasztottak. Ez a szám 
kisebb az előbbi évinél, amely 
161.141 It. vo't, azonban ez nem 
jelent visszaesést, mert a való
színűség az, hogy a borterme, 
löknek s került az egyezkedésnél 
valamivel többet lealkudni, bár 
tényleg kevesebb is termet. Fi- 
zettek pedig ezéit borfogyasz- 
tási adót a termelők 3565 P 74 
fillért az előző évi 5639 P 94 
fillérrel szemben.

Az italmérőknél a fogyasztás 
emelkedést mutat, ami jelentheti 
azt is, hogy jobb, de azt is 
hogy rosszabb a sorsuk az em
bereknek mert tudvalévőén a 
magyar mindenkor szereti a bü
féiéitől is, de vigadozásnál sen 
veti meg a jó bort. Az italmérők 
598 646 liter bort mértek ki az 
előző évi 550.113 literrel szem 
ben s fizetlek érte 41.935 P 21 
fillér borfogyasztási adót, az 
előző évi 33,537 P 91 fillérrel 
sze nben.

Ezzel szemben csökkent a 
magánosok fogyasztása, akik 
36.339 liter bort ittak meg, míg 
1934. évben 39.072 liter bor 
csúszott le a szomjas torkokon. 
A fogyasztási adó 1934. évben 
2735 P 04 L, míg 1935 ben 
2543 P 73 f volt.

A három tétel összesen 
736 892 It. bort jelent, ami majd 
fejenkénti 4 literes adagnak fe
lelne meg. Persze a csecsemőket 
is számítva, akik tudvalevőleg 
nem isznak bort, de helyett ik a 
felnőttek teszik ezt meg előzé
kenységből . . .

A sörfogyasztás emelkedést 
mutat, amennyiben 46.500 It. 
sör fogyott el, az előző évi 
35800 It.-el szemben. És még 
azt mondják, hogy drága a sör! 
Fogyasztási adója 446 P 40 L 
volt.

Csökkent a szeszfogyasztás, 
amennyiben 13546 hektoliterfok 
volt a fogyasztás, az előző évi 
14770 mellett. Ellenben az 1934. 
évi 890 It. likőrrel szemben 1353 
It. likőrt ittak meg. összesen 
befolyt 2600 P 83 f. fogyasztási 
adó a két tételért.

Némi emelkedést mutat a 
húsfogyasztás. A közvágóhídon
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levágtak 643 marhát (597), 1309 
borjút (1210), 135 juhot, 17 ma
lacot. Sertést vágtak 20—70 kg. 
között 604 db t (351), 70— 100 
kg. között 1103 (1117) és 692 
dbot 110 kg. fölött (765). Záró
jelben az előző évi adatokat 
közöltük.

A húsnál még számításba kell 
venni, hogy igen sokat behoz
tak Lánycsókról, ami itt nincs 
felvéve, amig ezt is fogyasztási 
adó alá nem vették, vagyis az 
életszínvonal némi emelkedését 
jelenti a húsfogyasztás emelke
dése.

A husfogyasztási adó össze
sen 16 325 I’ 20 f. bevételt je
lentett a városnak, az előző év 
16109 P 07 fillérjével szemben. 
Az összes fogyasztási adó pedig 
67.338 P 25 f, volt, mig 1934. 
évben 65.305 P 26 fillért vett be 
a város.

N yuga lom bavonu ló  á lló - 
másfönök. Mint megírtuk mérf a 
MPV. mohácsi állomásfőnöke má
jus 1-ével nyugalomba vonult s 
az . Iiomásfönöki tisztet Tasnddi 
Ferenc foglaltja el. Az utazókö
zönség sajnálattal búcsúzik a 
mindig előzékeny, kedves főnök
ü l, amikor jólmegérdemelt pihe
nőjét kezdi meg, azonban szive 
sen látja utódját, aki ambícióval 
és friss munkakedvvel veszi át 
uj hivatalát. — Meleg, szeretet- 1 
tői áthatott kis ünnepségben ré- I 
szesitette folyó hó 24-én Mohács 
állomáson a vasutas személyzet I 
nyugalombavonuló Horváth Jó
zsef főfelügyelőjétől. A csalá
dias jellegű ünnepen Qerdei Ig
nác intéző a személyzet nevé
ben magas szárnyalásu beszédben 
búcsúzott a volt állomásfőnöktől, 
szeretetűk és megemlékezésük 
jeléül pedig értékes ezüst emlék
tárgyat nyújtottak át neki. A bu 
csazó állomásfőnök meghatott 
hangon köszönte meg a személy
zet érzelmeinek megnyilvánulását 
és ktrte  tartsak meg továbbra is 
jó emlékezetükben. Horváth Jó
zsef főfelügyelő 38 éves szolgálat 
után — ebből 15 évig mint Mo
hácsi állomásícnök működött — 
vonul a jó l megérdemelt nyuga 
lomba, Pécsre költözik és Így 
városunk egy köztiszteletben álló 
tagját veszíti el benne.

— Miniszteri elismerés. Az 
OMKE mohácsi kerülete szép 
nek Ígérkező belső ünnepre ké
szül. Ehrenfeld Antal fűszer , 
nagykereskedőt, a helyi szerve
zet alelnökét buzgó szolgálatainak 
elismeréséül a kereskedelmi mi
niszter elismerésben részesítette. 
Az erről szóló leiratot vasárnap 
délelőtt — május hó 3-án — 11 
órakor a Belvárosi Kaszinó he
lyiségében ünnepélyes keretek , 
közölt adják át. Az OMKE el
nöksége, az idő rövidségére való 
tekintettel azuton kéri az iparos 
és kereskedő kartársakat, hogy 
minél nagyobb számban jelenje
nek meg.

— Légvéde lm i ta n fo lya m  
Fehérváry István városi műszaki 
tanácsnok Budapesten két hetes 
légvédelmi tanfolyamon vesz részt.

Mohács város képviselőtes= 
tiilete Lippóy János emléké
nek áldozott a vasárnapi 

közgyűlésen.
Éva Lászlót bízták meg a főjegyző helyettesítésével 

Kedvezményes átkelés a hadigondozottaknak.
Csütörtökön délután tartotta 

Mohács város képviselőtestülete 
rendek közgyűlését, amelyen a 
tagok majdnem teljes számban 
jelentek meg Az érdeklődés fő 
képen a főjegyzői megbízatás
nak szólt, amely iránt az utóbbi 
napokban közérdeklődés volt 
városszerte. '

D r. M argitay  Lajos polgár- 
mester a közgyűlés megnyitása 
után Lippóy János elhunyt fő
jegyző emlékének áldozott. A 
polgármester kegyeletes szavak 
kai emlékezett meg az elhunyt
ról és méltatta el nem felejthető 
érdemeit a város életében.

A  közgyűlés felállva hall
gatta végig a polgár
mester szavait és a fő- . 
jegyző emlékét jegyző- \ 
kunyvileg örökítette meg.

Vida Dezső a képviselőtestü- ) 
let nevében búcsúzott el az el j 
hunyt főjegyzőtől. Beszédében 
végigkísérte egész pályáját, aine 
lyet mint földadónyilvántartó I 
kezdett meg és szorgalmas, fá- 
radhajatlan munkával jutott el a 
főjegyzői székbe. JBecsületesebb, 
lelkesebb, önzetlenebb és lelki 
ismeretesebb tisztviselő nem volt 
nála s adja Isten, hogy hozzá 
méltó utódot találjanak.

A polgármester bejelentette, 
hogy rengeteg részvétkifejezés 
jutott a városhoz, Éva László 
tanácsnok pedig felolvasta Fí- 
scher Béla alispán részvétet ki 
fejező levelet.

A képviselőtestület ezután a 
polgármester javaslatára üdvö 
zölte vitéz ieveldi Kozma M ik
lós belügyminisztert, abból az 
alkatomból, hogy a kormányzó 
az I. oszt. érdemkereszttel tűn 
tette ki. Ugyancsak üdvözölték 
vitéz Horváth István dr. főispánt 
és kérték a város támogatását.

A közgyűlés ezután a rendes 
tárgysorozat tárgyalására tért át. 
Elhatározták, hogy kérik az ár
vaszéki állás betöltésének enge
délyezését a belügyminisztertől.

A gimnázium ügyével kapcso
latban meghosszabbították Kaz 
mics Ferenc igazgató megbíza
tását, havi 250 P fizetéssel és 
természetbeni lakással, vagy la
kás nélkül, havi 300 P javadal 
mazással

Vitéz Szönvi Alajos referálta 
a gimnázium ügyeit, bejelentve, 
hogy jövőre két további tanerő )

— H ivata lvizsgálat a postán.
Múlt hét pénteken és szombaton 
hivatalvizsgáiat volt a főpostán, 
amelyet Kismányoki Károly pos 
taigazgató, Szikszay Kálinm  pos
tatitkár, Szildrdy Alfréd számve- 
vóstgi tanácsos végeztek. A be
ható, kétnapos vizsgálat a posta- 
szolgálat minden ágát felülvizs 
gálta s mindent példás rendben 
talált s befejezese után külön 
elismerésüket fejezték ki Németh 
Ferenc p«stafőnöknek.

kell, egy latin-német és egy ter
mészetrajz földrajz kémia szakos 
és egy tornatanár. Meghosszab
bította a közgyűlés Simon Ven 
dél és Oaál Endre tanárok meg 
bizatását is, további egy évvel. 
Elhatározta, hogy a tandíjmen
tesség megadásában a polgár- 
mester határoz, akinek erre fel 
hataImazást adott.

Egyes városi üzlethelyiségek 
kiadása után elhatározták, hogy 
a szigeti pósta részére megveti 
ingatlant egyelőre bérbe adják, 
majd rendezte a közgyűlés a 
szigeti iskolák fűtési segélyét és 
városi iskolák segélyezési ügyét.

A Hadirokkantak Szövetsége 
kedvezményes átkelést kért. A 
javaslat a 100%-os rokkantaknak 
évi 100, a 75° 0-osoknak, hadi
özvegyeknek és árváknak évi 50, 
az 50’ (,-osoknak évi 30 ingye 
nes átkelést javasolt. Csupics 
Lukács a javaslat ellen szólalt 
fel azzal, hogy az átkelést na 
gyobbrészben gazdák tartják 
fenn és a város más utón se
gélyezze a hadigondozottakat s 
ne az álkelés terhére. Szavazásra 
került a sor, amelyen a képviselő
testület a gazdaképviselőkkel 
szemben, nagy többséggel meg
szavazta a javaslatot.

Leszállították a Belvárosi Ka 
szinó bérét s Lippóy János öz
vegyének kérelmére 700 pengőt 
szavazott tneg a közgyűlés a 
kórházi dijak részbeni megtéri- 
téseképen, az elhunyt érdemeire 
való tekintettel.

A közgyűlés utolsó tárgyának 
| hagyta a főjegyzői megbízatást. 

A polgármester titkos szavazást 
rendelt el. A szavazás előtt fel
szólalt dr. Beck Alajos, aki 
hangsúlyozta, hogy a város két 
érdemes tisztviselője verseng a 
megbízatásért s bármelyik ma 
rád kisebbségben, ne vegye mel- 
lőztetésnek, hanem továbbra is 
buzgalommal lássa el munkáját.

A szavazásra bizottságot küld | 
tek ki, dr. Schmidt Miklós el- í 
nöklete a'att. A szavazatok ősz- I 
szeszámlálása után megállapitot 
ták, 59 érvényes szavazatból 32 
Éva Lászlóra, 27 vitéz Szőnyi 
Alajosra jutott s így a képviselő 
testület Éva Lászlót bízta meg 
a főjegyző helyettesítésével, 
majd dr. Beck Alajos szólalt i 
még fel s hangsúlyozta, hogy | 
uj állás nem lesz s újabb teher 
nem éri az adózó polgárságot s j 
ezután a közgyűlés véget ért.

— Halálozás. Vincsek János 
vendéglős, életének 70-ik évében 
f. hó 24-én elhunyt. Vasárnap 
délután temették a város közön
ségének általános részvéte mellett.
A temetésen testületileg vettek 
részt a tűzoltóság, hadastyánok 
és a II. Lajos Dalkör. Halálai 
özvegye sz. Vörös Julianna, gyer
mekei József, Ilonka férj Simon- 
kovics Ferencné, Etelka férjezett 
Fehér Gyu'ár.é és kitérjeJtkurü i 
rokonság gyászolják. I

t----------- -------------Törv. védjegyű
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sok ezer esetben 
fényesen beiéit, 
kimagasló minőség.

ETERNIT MÜVEK
Budapest, VI, Andrássy nt 33.

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

— Schneldar Lajos és a le 
vente zena<ar. Schneider Lajos 
igazgató tanító, a kitűnő mohácsi 
levente zenekar megállapitója és 
nagyszerű karnagya, lemondott 
erről a tisztségéről. Mint értesü
lünk azonban a levente egyesület 
vezetősége nem akarja ezt a le
mondást elfogadni, mert úgy látja 
hogy csak kisebb félreértés van 
a lemondás mögött. A vezetőség 
mindent elkövet, hogy Schneider 
Lajost ismét megnyerje karnagyi 
tisztének ellátására s mi a ma
gunk részéről is helyeseljük ezt. 
Schneider Lajos szinte példátlanul 
sokat dolgozott a zenekar érde
keben. Zenei analfabétákat zenére 
tanított be, még pedig oly k itü 
nően, hogy zenekarunk értékes 
tényezője lett a mohácsi zenei 
életnek. Mindazok, akik értékes 
munkásságát figyelemmel kísér
ték a lelkes karnagynak, szívesen 
vennék, ha ismét élére allana a 
zenekarnak és azt a megkezdett 
utón vezetné tovább.

— Pályadíjnyertes tan itó . 
A Pecsegyhazmegyei R. Kát. 
Tanítóegyesület pályatételt tűzött 
ki „Hogyan készülnek el egy ta
nítási napomra* címmel a var
megyei tanítóság részére. A pá
lyázaton Lassányt József versendi 
tanító munkájával 50 pengős ju 
talomban részesült.

— Jóváhagyott alapszabá
lyo k . A belügyminiszter a Her- 
cegszabari O.ikentes Tűzoltó 
Testület alapszabályait jóváhagyta.

— V izsgá la t a városházán. 
Brenner Kálmán a vármegyei 
számvevőség főnöke pénteken 
Mohácsra érkezett és a városhá
zán a közmunka valtsagot több 
napon átvizsgálta. A vizsgalat 
mindent példás rendben talait.

— Halálozás. Üzv. Vorisek 
Józsefné szül. Oulyds Julianna 
életének 66 ík éveben folyó hó 
29-én meghalt. Az elhunytban 
Bán Andrasné szül. Vorisek 
Maria, Takács Józsefné szül. 
Vorisek Manci, Keresztes Józsefne 
szül. Vorisek Hona, Vorisek La
jos és Ferenc édesanyjukat gyá
szolják. Pénteken délután 4 Óra
kor temettek el őszinte részvet 
mellett.

Vorisek Mária gyümölcskeres
kedő, életének 71-ik évében el
hunyt Hétfőn délután 4 órakor 
temették el mély részvét melletti
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— Misszió gyűlés. A Szociá
lis Misszió Társulat mohácsi 
szervezete folyó hó 6 án, szerdán 
délután 5 órai kezdettel tartja 
rendes Ülését, amelyre a tagokat 
ezúton is meghívják.

— Szülői é rtekez le t a p o l
g á ri Iskolában. Az állami pol- 
, ári fiú- és leányiskola tanári 
t'estüiete május Fán, vasárnap 
délelőtt 10 órakor az intézet 
rajztermében szülői értekezletet 
tart, melyre ezúton is meghívja 
az érdeklődőket, az igazgatóság. 
Előadó dr. Csida Sándorné lesz 
s előadásának cime : Az osztá
lyozás.

— Pályázat alorvosi állápra. 
Fischer Béla alispán a lemondás 
folytán megyüresedett mohácsi 
kórházi alorvosi állásra pályáza
tot hirdet. A kérvények május hó 
26 ig vitéz Horváth István főis
pánhoz címezve az alispát i hiva
talban adat dók be

— A Stefánia tombolája. 
A Stefánia Szövetség mohácsi 
114. számú fiókja junius 7 én a 
sporiielepen lengyenvásárt rendez. 
A szövetség kéri a megér'ő m in
den nemes célért lelkesülő mohácsi 
társadalmat, hogy a nemzetmentő 
cél megvalósi'ása érdekében, 
tombola tárgyakkal a szövetség 
segítségére legyen. A tárgyakat a 
szövetség tagjai szedik össze, 
kérjük őket szives jóindulattal 
fogadni.

— Levente spo rth írek . U j 
életet jelent a leventék részére 
rendezett bajnoki mérkőzések be
vezetése a futball sporlban. Va- 
sárnaponkint nagy érdeklődés 
mellett folynak az évfolyamok 
közötti versenyek. Legutóbb az 
1920 évfolyam győzött az 1919 
évfolyam csapata ellen 2:0 arány
ban és a nézők között sokan 
hiszik, hogy az 1920 évfolyam 
csapata az élcsapatok közölt lesz. 
Vasárnap május 3 án a diszsza- 
kasz csapata játszik az 1915 év
folyam csapata ellen délelőtt 10 
órai kezdettel, amely mérkőzés 
csekély 10 fillé r belépődíjjal te
kinthető meg. A befolyó jövede
lem a csapatok felszerelésére 
szolgál. Leventék és iskolások 4 
fillér belépődíjat fizetnek.

— Templomi hangverseny, 
Május 10-én este 6 órakor ren
dezi a püspöktemplomi Kis Szent 
Teréz énekkara a templom javára 
változatos programú hangverse
nyét, amelyen ének-, hegedű, 
cselló és orgonaszámok szsrepel- 
í ek. Részletes n űsort a legköze
lebbi számban hozzuk.

— Egyhavi fogház a rendőr 
tám adójának. Megírtuk annak 
idején, hogy Ferkov Simon ócs
kavas kereskedő megtámadta a 
szolgálatot teljesítő rendőrt, amiért 
az felakarta Írni, mert a kocsija 
nem volt kivilágítva. Az eljárás 
megindult Ferkov ellen s a pécsi 
kir. törvényszék most tárgyalta 
ügyét. Hatóság elleni erőszak vét
ségében mondotta k i bűnösnek s 
egyhavi fogházra, 10 P pénzbün
tetésre, valamint egyévi hivatal
vesztésre és politikai jogainak 
ugyanannyi időre való felfüggesz
tésére ítélte Az ítélet jogerős.

— A Legényegyleti Leány
k o r  értesíti tagjait, hogy az ed
digi szokástól eltérően vasárnap 
délután 4 óra helyett 2 órakor 
tartja gyűlését. A vezetőség kéri 
a tagokat, hogy teljes számban 
jelenjenek meg.

Hájas felében közgyűlés elé kerül 
a kompüzem modernizálásának ügye.

Megjött a MABI kölcsön elvi engedélye.
Mint jeleztük dr. M argitay  

Lajos polgármester legutolsó bu
dapesti útja alkalmából teljesen 
eintézte a kompmodernizálási köl
csön ügyét s a város csak a le 
iratot várta Mint a polgármes
tertől értesülünk

a héten megérkezett a 
M A B I  kölcsön elvi enge
délyezésének leirata,

amelynek értelmében a komp
üzem modernizálására 110 ezer 
pengőt, az internátus céljaira pe
dig 15 ezer pengőt kap a város

— Tolvaj cigányasszonyok. 
Wigand Adámné dunaszekcsői 
lakos feljelentést tett a csendőr
ségen ismeretlen tettesek ellen, 
hogy 7 tyúkot loptak el udvará
ról 11 P. értékben. A megindí
tott nyomozás megállapította, 
hogy a tettesek Sárközi Vera, 
Bogdán Julianna és Bogdán 
Róza cigányasszonyok, akik a 
csendőrségen beismerő vallo
mást tettek. Az eljárás megin 
duit ellenük

— H iva ta lo s  ó rá k  a v á ro s 
házán A városházán május hó 
4-től, hétfőtől kezdődőleg a hiva
talos órák reggel 7 órától, dél- 
után 1 óráig vannak. Az előadók 
de'.e'őtt 9— 12 óráig fogadnak 
feleket.

—  Leese tt a k e ré k p á rró l. 
Szerencsi Róza 17 éves uradalmi 
napszámosnő vasárnap a Karoly 
majorba vezető utón kerékpáro
zóit. A leány leesett a kerékpár
ró', hozzá oly szerencsétlenül, 
hogy koponyaalapi törést szen
vedeti. Ö nkivü li állapotban szál
lították a „László" közkórházba.

— Majális. Az Ipartesiület j szemledijat vett fel, annak elle-
vezetősége majálist tervez a kis
iparosság részére. Mint a k ibo
csátott röpcédulán jelzik, olcsó 
és jó szórakozásról gondoskodik 
a rendezőség, hogy arra a leg
kisebb jövedelmű kisiparos is el
jöhessen. A cél az, hogy munkán 
kívül együtt lássák a kisiparos
ságot, hogy az így egymást meg
ismerve, egymással összebarát
kozva, jobban összetartson. Bő
vebb programmot legközelebb 
közöl a rendezőség.

— öngyilkosság i kísérlet. 
Sós Lajos 26 éves kereskedő 
segéd öngyilkossági szándékból 
megmérgezte magát. A méreg 
azonban nem volt erős s Sós 
már túl van a veszélyen. Kihall
gatásakor tettét azzal indokolta, 
hogy menyasszonya felbontotta 
eljegyzését s ezért keseredett el. 
A rendőrségen megígérte, hogy 
lemond öngyilkossági szán
dékáról.

— E llop tá k  az ó rá já t. Külö
nös lopás történt az egyik Mo 
hácsnát áthaladó uszályon. An- 
schausberger Ferenc hajóslegény 
tett feljelentést a íendőrségen, 
hogy az uszályon levő szobájá
ból ismeretlen tettes ellopta az 
óráját. Miután szobája zárva volt, 
feltevése szerint valaki csónakon 
az ablakhoz evezett s ott a nyi
tott ablakon benyúlt és az aszta
lon Lvő  óráját magához vette. 
A rét dőrség megindította nyomo
zást a tettes felderítésére.

25 éves törlesztéses kölcsönképen.
A leirat átvétele után a polgár- 

mester még a hét folyamán érint
kezésbe lép a MABI-val és a

kölcsön részletes feltéte
leiben m egállapodnak.

Amint ez megtörténik, az ügyet 
azonnal a varos képviselőtestü
lete ele terjesztik döntés végett. 
Előreláthatólag két héten belül' 
tehát május első felében hívják 
össze a képviselőtestületet, hogy 
a régóta húzódó fontos ügyben 
a döntő határozatot meghozza.

— „Csókos huszá rok" Köl- 
keden. A Mohácsi Református 
Leányegyesület folyó hó 10 én, 
jövő vasárnap műkedvelő előadás, 
rendez Kölkeden a Nípházban, 
Szinre kerül „Csókos huszárok" 
Az előadás jövedelmét az épi-
tendő templom alapja javára fór- , ,
ditjak s igybiztos, hogy a nemes I a,zza. yödekezeit, hogy veszeke- 
cél és a kitűnő előadás kedvéért . es ,^?.z^®.n. ° " e agyon a fiát. A
zsúfolt ház előtt játszanak a mo
hácsi műkedvelők.

—  C s e rk ó s z n a p . Múlt heti 
számunkban jeleztük, hogy a 
mohácsi cserkészek közös cser
késznapot rendeznek. Mint a 
cserkészvezetői tanácstól értesül
tünk, miután május 10-én Kapos
váron van közös cserkésznap, a 
mohácsi cserkésznap egy héttel 
eltolódik s május 17 én lesz.

—  A h u lla s ie m le  d ij.  La
punk múlt számában a hulla- 
szemie, illetve fuvar miatt érke
zett panaszra dr. Vas Jenő város 
tiszti főorvos annak közlését 
kérte, hogy valótlan, mintha ő 
fuvardíjat egyáltalában felszámí
tott volna. Mindössze 2 pengő

nére, hogy kültelken 7 pengő a 
szemledij, miután azonban ott 
általában szegény emberek lak
nak, soha 2 pengőnél többet nem 
szedett.

— Céllövészet. A Flontharco- 
sok székházában május hó ^3 án 
délelőtt a vitézek, délután 3° órai 
kezdettel a frontharcosok 1, és 2. 
szakasza tart céllövészetet.

— Baleset. Batisz István 34 
éves bőrgyári munkás, az A lt 
bőrgyár alkalmazottja egy hordót 
emelt, amely kicsúszott a kezé
ből és a baltérdére esett. Sérülé
sével a „László" közkórházba 
szállították.

— A „Szeged" tengerjáró 
hajó Mohácson. Fenteken reggel 
fél 8 órakor érkezett Mohácsra a 
magyar tengerhajózás uj hajója, 
amelyet az elmúlt héten a kor

Tartós ondulálás!
Értesítem a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy a 

legmodernebb rendszerű 1936 os tartóshullám gépel besze- 
feMem s így módomban van pártfogóimat ezen a téren is 
kielégíteni. Fodrász üzletemben készült

tartőshullám szenzációs, 
vizhullám divatos, ondulálás tartós. 

Olcsó bérlet rendszer!
Tartóshullám ot 6  P-től garanciával készit 

Szeidl László

mányzó jeinnlétében bocsátottak 
vízre. Az uj hajó nagyobb, szé
lesebb és hosszabb is, mint a 
Budapest és építésénél felhasz
náltak a „Budapest" utjain szer
zett tapasztalatokat. Sok modern 
berendezkedése van. Gyönyörű 
elgondolás például a kapitány 
előtt egy tábla, amelynek lám
pái mindent jeleznek, a jelző
lámpa kiflivasától, a gép hibainak 
sokaságáig. A hajó fél 10 órakor 
indult toVabb keleti útjára. Sok 
nézője akadt, köztük a belvárosi 
elemi iskola tanulóit is kivezették 
a tanítók. Még meg kell jegyez- 
nünk, hogy a hajónak két mo
hácsi kormányosa van, Lombért 
Károly és Újvári Lajos.

A tábla is 7 évi fegy. 
házra íté lte  Spelch Jánost 
Megírtuk, hogy a pécsi kir. tör
vényszék Speich János duna
szekcsői lakost, aki fiát agyon
lőtte, emberölés bűntettében 
mondta ki bűnösnek és 7 évi 
évi fegyházra ítélte Most tár
gyalta az ügyet a kir. Ítélőtábla. 
A tárgyaláson a vádiolt Jistnét

kir. ítélőtábla a törvényszéki ta
núvallomások alapján nem fo
gadta el a védekezést s jóvá
hagyta az elsőfokú Ítéletben 
kiszabott 7 évi fegyházat. Az Íté
let nem jogerős.

—  Harczi Sándor díjnyertes 
fajborai kizárólag a „Belvá
rosi Borozóban" .kaphatók.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi április hó 
24-től 1936. évi május h í 1-ig. 
Születések: Fleischer Antal és 
Klein Margit gyermeke Sándor 
Lipót József, Krepp György és 
Eisler Éva gyermeke György, 
Sípos Ferenc és Lénárd Einerencia 
gyermeke Ferenc Simon, Godina 
Lajos és Veszeii Katalin gyer
meke István László. Házasság- 
kötések: Lőrincz István es La
dányi Maria. Halálozások: Czeier 
Ádam 57 éves, Vmcsek János 70 
éves, Szajcsán Miklós 77 éves, 
Vorisek Maria 75 éves, özv. Bolt- 
ner Józsefné 75 éves, Beer Ka 
roly 78 éves, özv. Gadányi Jó
zsefné 81 éves, özv. Beer Károly- 
né 75 eves, Börzsönyi Andrásáé 
83 éves, Horváth Mihályné 37 
éves, özv. Szabados kGyörgyné 
61 éves, özv. Vorisek Józsefné 
66 éves.

Mázoló, fényező, kárpitos
segédeket és tanoncot

felvesz
SCHLITZER EMIL 

mízoló, fényező és kárpitos m. 
Mohács, Horthy Miklós nt 19. izém.

b ölgy fodrásza ta 
Horthy Miklós ut 26.
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Ha reu m ás ,
utazzék a teljesen 
m o d e r n iz á l t Harkány gyógyfürdőre

■ C radioaktív kénes gyógyforrások Reuma gyógyintézet a szállodában! 
Elsőrendű szobák folyó vízzel. — Modern strand, kávéház, bridje térén, stb.

Pausál á ra k ! _ _ _ _ _
5 0 ' , - o í v is s z a u ta z á s !  k e d v e z m é n y .

— Méhészeti ta n fo ly a m . A 
mohácsi m. k ir. téli gazdasági 
iskola igazgatósága a nyár folya 
nian 18 napos méhészeti tanfo 
Ivántól szándékozik szervezni. A 
tanfolyam csak az esetben tart

, i meg, ha arra kellő szAmban 
er'feznek. Ezennel felhívjak az 

érdeklődőket, akik a tanfolyamon 
rész venni szándékoznak, hogy

„jjs h<) 10-ig az iskola igazga- 
sagirál (Mohács, Szent István

.. . ., elefon 123) jelentkezzenek.
A tanfolyam hallgatása ingyenes, 
de az ez alkalommal készítendő 
kapter a rt agát (deszka, szeg, 
Áste síb.) mindenkinek maga- 
na« nii g kell vennie. Igazgatóság, 

m egvadult lo vak . Vörös
János mohácsi szigeti gazdál
kodó a városba igyekezett ko
csiján, amelyen özv. Szűcs Já 
nosné szigeti asszony is ült. Üt 
közben találkoztak egy teher 
autóval, amelyet Patkó György 
pécsi sofför vezetett. A gazda ki 
akart térni az autónak, azonban 
a kitérésnél a lovak megvadul
tak és a kocsit az árokba fo r
dították. Özv. Szücsné a kocsi 
alá került és súlyos séiüléseket 
szenvedett. A baleset ügyében a 
csendőrség megindított a nyo
mozást annak megállapítására, 
hogy terhel-e felelősség valakit.

Öngyilkossági Kísérlet.
Varga Karoly 29 eves sütőmes 
tér összeveszett a feleségével. A 
perpatvar annyira elkeserítette, 
hogy öngyilkosságot akart elkö 
veti.i. Kötéllel az ajtó kilincsére 
akasztotta fel niagat, azonban fe
le ge észrevette tettét es a kö- 
te.et e.vagta. Varga már elvisz- 
tette eszmeletet s ha a segítség 
egy percet késik, m ir  nem lehe
tett volna megmenteni az éleinek.

Adományok a belvárosi 
templom festésére. Április 16.- 
tói 28-ig a belvárosi templom
festésre adakoztak: Heréb Antal 
15 P-t, özv. Blazsov Györgyné, 
Szent Benedek harmadrendje, 
özv. Klaska Mátyásné, Bárácz 
Mihály és Mihályné, Vucskics 
Imre, Szabó Györgyné, Dárdai 
János, Vidák Miklós és Lipozsen- 
csics Ilka 10— 10 P-t, Szilvássy 
Ferencné, Pévald Testvérek, 
Weisz Tilda, Szép Lajosné, özv. 
:mre Józsefné, Heréb Józsefné, 
Kalenics András, László István, 
Pavkovics Lukács, Hajdinák Já
nos, Szabó Istvánná 5—5 P t, 
Moró Lajos, Bubreg Manda, 
Ivánácz Mihály és Késics Katalin 
4—4 P-t, B. A., Heinrich Anna, 
Vendel János 3—3 P t, Lipozsen- 
csics Ilka gyűjtése 2 P. 80 f t, 
Heréb János, Pecsuváez Mátyás, 
N N., Vendel János, özv. Ne- 
tusil Károlyné, Mész Antalné, 
Moravek Fábián, Gorjanac Mán 
Ion, Perovics Antal, özv. Vöő 
Józsefné, Báli Andrásné, Szri- 
mác György 2—2 P-t, Pozsgay 
í'áiné, Lipokatics Ferencné, Száj- 
csán István. Szűcs István, Laklia 
Ilka, Rideg Istvánná, Gyurek Já
nos, Pichler József 1—1 P-t, 
Bárácz Mátyás, N. N., N. N. 
50—50 fillért, N. N. 40 fillért

—  A „Belvárosi Borozó" 
ismételten megkezdte Harczi 
Sándor kitűnő fajborainak el
adását.

— Talá lta to tt. Egy darab 
dénztárca találtatott pénzzel. Iga 
zolt tulajdonosa a rendőrkapi
tányságon átveheti.

S P O R T .
Vasárnapi vendég Komló
A mérkőzés sorozatban a va

sárnapi bajnoki ellettél Komló 
nagy játékerejü csapata lesz. A 
Komlói Sportegylet csapata mint 
legtöbb ellenfelünk cégcsapat és 
mint ilyen, jó játékosai vannak, 
s erős ellenfélnek ígérkezik. Ha
talmas drukker sereggel
jövő ellenfelünk csapa
tából kiemelkedik Bözenbach 
center és a játékosedző bekk 
Mizsér Azonban a KSE minden 
egyes tagja jó játékos és mint 
összeszokott együttes is kitűnő. 
Az utolsó két mérkőzésén bizto
san győzedelmeskedett Mohács 
felett, amiért az MTE-nek revan- 
sot keli venni. A vasárnapi ve
reség nem mértékadó az erős 
ellenféllel szentben és kissé fel
rázta a mohácsi játékosokat el
bizakodottságukból. Játékosaink 
rentéljük, hogy túlteszik magukat 
a vereségen és szép játékkal 
rukkolnak ki a Komló elleni baj
noki mérkőzésen. A jó eredmény 
azonban csak akkor valósu.hat 
meg, ha csapat tagjai ismét teljes 
szívvel és akarással vívjak végig 
az egesz mérkőzést és észszerű 
labdarúgást játszanak A mérkő
zés délután háromnegyed 5 óra
kor kezdődik, mig előtte 3 órai 
kezdettel az M TE II. csapata 
játszik a Sátorhelyi SE jóképes- 
ségü csapatá.al. Az előmérkőzé- 
sen utánpótlásunk legjobb csapa
tavai vonul fel.

P T E -M T E  4 : 1 (2  : 0 )
A nagyobb tudás győzött. 

Mohács. II. o. b. (Bíró: Bencze.
A kitűnő játékosokkal felvonult 

pécsi csapat nagyszerű játékkal 
megállította győzelmi sorozatában 
az MTE-t és biztos győzelmet 
aratott. A vereség azonban nem 
lett volna ilyen nagyarányú, ha 
caapatunk nem szerepel váratla
nul gyengén és nagyobb akarás 
lett volna játékosainkban.

A PTE inditja útnak a labdá 
és azonnal meglátszik nagyszerű 
labdakezelése. Azonnal tamadólag 
lépnek fel és a 4. p-ben tétovázó 
védelmünk mellett, megszerzik a 
vezetést 1 : 0 .  A következő 
p-ben azonban egyenlíthetne Mo
hács, de csatáraink egymást 
akadályozzák. Általában a pé- 
pécsiek irányítják a játékot. A 
14 p-ben Muskát labdáját rosszul 
öklözi Horváth és Muskát bizto
san lő gólt 2 : 0 .  Az utolsó 
percekben eredménytelenül támad 
az MTE. A II. félidő hazai tá
madásokkal indul, de a 8. p-ben 
Zsemberi lyukat rúg, amit Mus

kát kihasználva gólt szerez 3 : 0. 
Az MTE most támadásba lendül, 
de az ellenfél védelmét nem tud
juk szétzúzni. A 12. p-ben 
Németvarga messziről küldött 
szép lövése utat talál a hálóba 
3 : 1. A gól után még Mohács 
ryhamoz, majd a vendégek tá
madnak, amit Kanyó gyengesége 
is előmozdít és a 32. p ben a 
szabadon hagyott Muskát beállítja 
a végeredményt.

A mérkőzésen a néhány jobb 
játék után furcsán hatott Mohács 
gyengébb j  ítéka, amit azonban 
kipótolt a nagyszerű labdákkal 
játszó PTE jó játéka. A kiváló 
játékosokkal rendelkező pécsi 
csapat győzelme nem meglepetés 
és a vereség részünkre nem le
sújtó. Az M TE játékosai a szo- 
kotnál gyengébben játszottak. 
Különösen közvetlen védelmünk 
volt bizonytalan, Kanyóval az 
élen. A halfsorban Pazar volt 
rossz, m'g Berta és Heil megállta 
a helyét. A csatársor széteső volt, 
ahol csak Petrovics tűnt ki.

A PTE csapata nagyszerű 
együttes és kitűnő játékosokból 
áll. K itűnt közülük a Pécs-Bara
nya három volt játékosa Bors, 
Foór és Muskát. A bíró kitünően 
vezette a mérkőzést.

<F 11» — Sátorhelyi SE 
4 : 2 (2  : 2 )

Az előmérkőzésen cégcsapatunk 
csak erős küzdelem után diadal
maskodott a lelkes vidéki ellen
felén. A gólokat Ránics 2, Her- 
mann, Kozma illetve Hermann 
2 lőtte.

Villányi SC— MTE II- 
2 : 1  ( 1 : 0 )

A tartalékos utánpótlásunk csa
pata idegenben eleg jó l megállotta 
helyét és csak minimális veresé
get szenvedett a nagyjátékerejü 
villányiaktól. A mohácsiak gólját 
Szekeres rúgta.

Az MTE Németbólyon.
Jövő vasárnap, május 10-én 

a Mohácsi Torna Egylet Német- 
bólyra megy át, hogy a NeSE 
csapatával játsza le esedékes 
bajnoki mérkőzését. Drukkereket 
is visznek magukkal és azok, 
akik részt akarnak venni az uta
záson, jelentkezzenek Papp inté
zőnél.

Felelössz-irKesztö : 
B Á N  A N D R Á S .

Laptula|dono> *• kiad* > 
FRIDRICH OSZKÁR.

N Y IL T T É R
A ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség).

Nyilatkozat.
Feleségemért, szül. Gyurity 

Katalin mohácsi lakósért felelős
séget nem vállalok, miután váló
félben vagyunk.

Bárácz Oyörgy.

Köszflnatny il váoitás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen jő férj, édes
apa, após, nagyapa, sógor é* 
rokon

Vincsek János
elhalálozása alkalmával mélysé
ges nagy fájdalmunkat koszorú 
és virág küldéssel, avagy a te
metésen való megjelenésük és 
testületileg való kivonulásuk által, 
vagy részvétnyilvánitáaukkal eny
híteni igyekeztek, fogadják ez
úton is a leghálásabb köszöne- 
tünket.

Mohács, 1936. április 28.
G yászoló család.

„Mohácsi volt Úrbéres Erdő- 
birtokosságától.“

H ird e tm é n y .
A „Mohácsi volt Urb. Erdő- 

birtokossága a tulajdonát képező, 
Mohács megyei város határában 
elfekvő mohácsi réten mezőgaz
dasági művelés alait álló szántó 
ingatlanát, mely a mohácsi 1 sz. 
betétben 18471, 18472, 1S474 1, 
18476 1, 18477.3 és 1S478/3 
hrsz. a. felvett egy tagban levő 
és a telekkönyv szerint 69 kát. 
hold 1488 □  öl területtel bir, a 
rajta levő ház és gazdasági épü
letek használati jogával együtt, 
1936 évi október 1 — 194z évi 
szeptember 30 lg ,  vagyis egy
másutáni 6 évre, árverésen ha
szonbérbe adja.

Az árverést az Erdőbirtokosság 
Mohácson, Kazinczy u. 14 sz. a. 
saját hivatalos helyiségében,

1936 évi május hó 24. napján 
d. u. 3 órakor

fogja megtartani.
Árverezni szándékozók Írásban 

az árverés előtt ajánlatot tartoz
nak benyújtani és az ajánlathoz 
100 pengő bánatpénzt csatolni.

Ajánlatok Írásba foglalva, az 
ajánlattevő által sajátkezüleg alá
írva, zárt borítékban az erdőbir
tokosság jegyzőjének, hivatalos 
órák alatt, az erdőbirtokosság 
irodájában, legkésőbb 1936 évi 
május 23. déli 12 {órá já ig 
nyújtandók be, hol a bérbeadási 
feliételek is megtudhatók.

Zárt ajánlatokban ’ a katasztrá- 
lis holdankénti megajánlott évi 
haszonbért >/, részben szokvány 
minőségű búzában és 1 2 részben 
szokvány minőségű morzsolt 
száraz tengeriben kell kitüntetni.

Utóajánlatnak helye nincs.
Mohácson, 1936 évi március 1. 

(P. H.)

Csupits Lakács s,k. Dr. Rémet Kálmán s.k.
jegyző. elnök.

I l ir t io H O ii  u.
Moháosi Hirlapbaol
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Egy fulhallgatós rád ió ,
5 darab hallgató, anód és 
fütöte'ep és egy töltö géppel

ELADÓ. ■—
Érdeklődni 'ehet Apponyi u. 

20 sz. a.
Dgyar ott szerb és orosz harc
térről ágyuföltelékek rézgyu

tacsokkal eladók

r
U9

M á r  2 4  f i l lé r é r t  
k a p h a t Itf A R E LLA  
kezdő  tubus c ré m  
s h a m p o o n t .

A Marella csodálatos fényt, életerőt, 
jóillatot kölcsönöz a hajnak. Használata 
gazdaságos. Tisztítja a hajszálakat, a haj
gyökereket erősiti. Az ondolálás Ma- 
rellával való hajmosása titán is meg
marad tartósan. Összes szakiizletekben 
kapható. Főlerakat:
M ELTZER  d ro g u eriaMéljkulak fúrását,
szivattyú javításokat, motoros 
vízellátó berendezések léte

sítését jutányosán vállalom
Varga Ferenc

M o h á c s

AUTÓTÉRKÉP
50 fillé r .

Kapható

FRIDRICH CSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

M o h á c s .

Em
W
k4
H

I

Nem

G Y O ZO D JO N  M E G
róla de minden ismerősét is figyelmeztesse, hogy a

L E G O L C S Ó B B A N  
FA- ÉS ÉRCKOPORSÓT

és minden temetkezési cikket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig

V Ö R Ö S  J Á N O S
temelkezési vállalkozónál szerezheti b e !

(S zen t Is tván  ucca 4 .)  
H ívásra  azon na l jövök!

. R é s z le tfize té s '.
Pontos és gyors kiszolgálás!

Zab -  
Rozs — 
Árpa — 
Tengeri m. 
Bab -

ou r 
13.80 P 
13.50 P 
12.30 P 
18— P

•-3
H
e*
ÍS

en

I
FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  á n  c s  i 1 h ii á B
M ohács Ú jvá ro s h áza .

Javítást, vésést gyorsan és olcsón személyeson 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

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

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

Házeladás
■

 Szent Háromság u'ca 
53. sz modernül meg
épült házam szabad 
kézből eladó vagy bérbe

■
 adó. özv. L E O V IT S  

Józsefné háztulajdonos.

Csinosan bútorozott 
szoba olcsón k ia d ó .
S zé ch en y i-té r 13. sz.

Kapható’:
F re u n d —M olnár

cégeknél
és az összes füszerüzletekben.

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.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács
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