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Az orosz rém .
Csodálatos az a szívósság, I 

bámulatra méltó az a kitartás, | 
amellyel az orosz rém egész 
Európán törekszik kiterjesz
teni zavaros államéi néletét, 
ki nem forrott és soha meg 
nem valósítható uj társadalmi 
berendezkedését. Szinte hihe
tetlen energiával támadják a 
régi társadalmi rendet, üldöz
tetést. börtönt, megvetést és 
szenvedést vállalva a leg
többször.

Mennyi energia, mennyi 
pénz és emberélet pusztulása 
jelzi azt az utat, amely elő 
szőr a hatalmas Oroszország 
mérhetetlen területén bombá
val, gyilokkal, gépfegyverrel 
és vérfürdőkkel terjesztette 
az uj boldogságot és rákény- 
szeritette az emberekre a 
földi paradicsomot, amit azok 
hihetetlen konoksággal nem 
akartak élvezni

Mit szóljunk mindezekhez 
mi, akik mar végig élveztük 
a gerstlis boldogságot s mit 
szóljunk sikerükhöz, amely- 
lye Spanyolország után most 
mar Európa leggazdagabb 
fővárosában is elértek és 
mit szóljunk az alvó, süket, 
vak polgári rendhez, amely 
valami letargikus szenvtelen- 
séggei nézi ezt a világot 
bomlasztó, rothasztó folya
matot?

Egyenesen megdöbbentő a 
társadalom nemtorodomsége, 
amellyel tűri, hogy a rém 
tovább terjedjen s nem tesz 
semmit sem meggátlására. 
Nincs elég erős kifejezésünk 
enrek a tétlerségnek az el
itélesére, amely megelégszik 
azzal, hogy csak rendőri in
tézkedésekkel igyekszik el
fojtani a mozgalmat, aheljett 
hogy melyebben gyökerező 
intézkedésekkel, uj elgondo
lást kkal keresné olyan szo
ciális berendezkedés útját, 
amely megfékezi a Kímélet
len nemzetközi tóke haracso- 

Jasát s egyben megnyugtató 
intézkedéseket tesz a töme

gek jobb, emberibb megél
hetésének biztositására.

Évek múltak már el a 
pápai szózat elhangzása óta, 
amely megjelölte útját a 
helyes, krisztusi elveken 
nyugvó és a nagy tömegeket 
emberibb sorsra juttató szó- j 
ciális politikának s ha látunk 
is megmozdulásokat, ha van
nak is hirdetői, fanatikusai j 
ennek, a hétköznapi kis sze
mélyeskedésekben, egyéni 
tülekedésben, vagy — talán 
még inkább ez — a nem 
törődomségben elvesznek a 
tanítás szavai.

A pá i-i választások ered
ménye komoly intő jelenség 
mindenfelé. Először talán 
éppen Parisnak, a takarékos, 
kis vagyonkáját féltő francia 
kispolgárnak, amely nemzet 
politikusai lehetetlen béké
jükkel, mohó kapzsiságukkal | 
és túlfűtött önzésükkel el- ! 
proleiarositottak olyan polgári 
biztonságot nyújtó államokat, 
amelyek eddig védőbástyái 
voltak a mai rendnek. Csak 
igy kerülhettek uralomra a 
mi gerstlis vitézeink, csak 
igy lehetett egy ideig vörös 
Bécs, csak ezen az utón ke
seríthettek el jobb meggyő
ződésű embereket s ezen az 
utón érték el, hogy ma már 
félhetnek attól a rémtől, 
amelynek felélesztésében oly 
sok részük volt s amelyet 
eddig páholy bél szemlélhettek.

Mindazoknak, akik ma 
még hunyt szemmel álmod
nak a kitörő lángok fénye 
ellenére is, ügyein ükbe ajánl
juk ezeket a jelenségeket, 
amelyek minden embert kell, 
hogy figyelm eztessenek. 
Azoknak pedig, akik jobbat 
varnak onnan keletről, csak 
annyit mordunk: Ha az uj 
társadalmi berendezkedes 
annyira jó, miért nem elég
szenek meg a saját boldog
ságukkal a szovjetvezetők?

Ha ott szép, szebb az élet. 
miért nem élvezik, miért ke 1

azt pénzzel, vérrel tovíbb- 
terjeszteni ?

Az igazü.ry apostclain-ik 
nincs szüksége az erőszakra, 
az igazság hirde’ iinek nem 
kell a bomba, a fe'forgatás, 
az izgatás Ne n kell íz ut
cára vinni a tömegeket és 
fel yujtani á civilizáció ed 
digi épületeit, -i kultúra csar
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A zarszamsdási tiszta vagyon emelkedett. —  Függő kölcsön 
nélkül zárult a zárszámadás. —  12 ezer pengőt törölnek az 

együttesen kezelt adókból.
Dr. M crgitay  Lajos polgár 

mester jelentésével a város leg
közelebbi közgyűlése e]é kerül 
az 1035 évi zaiszámadás, amely 
nek általános bírálatánál ki kell 
emelni, hogy nemcsak sikerült 
a költségvetési egyensúlyt fenn
tartani, de a zárszámadási tiszta 
vagyon még emelkedett is, bár 
egyes rendkívüli tételek emel
kedő kiadást mutatnak.

Az elmúlt 1935. évben rend
kívüli kiadásokat jelentettek és 
közgyűlési határozattal, pótkölt
ségvetéssel emeltetett a fedezet 
a szegényház átalakításával kap 
csolatos kiadások, a gimnázium 
céljaira szolgáló épület átalakí
tása, a Hősök em ékoszlopának 
befejező munkálatai, ezenkívül a 
szénaárak emelkedése folytán az 
állattartás kiadásai miatt A pót
költségvetés szükségleteinek vég
összege 34 906 P t lett ki, amely
nek fedezete a 7190 P t kitevő 
meglakariiás és 21 306 P több 
bevetei volt Végeredményben a 
bevételi többlet 16 478 P 27 f. 
és nettó 8.236 P 57 f. megtaka 
ritás jelentkezik.

Érdekes a jelentésnek azon 
része, hogy a város ezúttal 
függökc csőn nélkül zarta le az 
évet. Évközben Jgyan a már 
fennálló 10 ezer pengős függő- 
kölcsőrhöz további 20 ezer 
pengőt kellett igénybe venni a 
Mohácsi Múzeum Egyesülettől, 
de az egész összeget az ev vé
géig megtéiitették az alapnak

A beveteli hátralékoknál is ja
vulás mutatkézik Ugyanis 1934 
év végén a bevételi hátralékok 
összege 169 021.13 P volt, mig 
1935. év végén 162 078 57 P. 
Nagyobb összegű bevételi hát
rá lto k  a tételes kerezeti adónál, 
az irgatan átruházási illetéknél, 
a borfogyasztási adónál, italmé

nokait. Nem kell e nbert em
ber ellen fordítani és meg
öletni, a boldogság utjának 
nincs szüksége szenyre, vérre 
és ilyen elrettentő harcra 
amelytől minden józan, meg
gondolt ember niegundorodik 
még akkor is. ha állítólag 
az ó érdekeben történik 
mindez.

rési illetéknél, ház és földbérjö
vedelmeknél vannak

A város bankbetéte az év vé
gén 22314 P 21 fillért mutatott.

A vátos képviselőtestülete már 
hozott határozatot 7600 P tör
lésre, azonban a jelentés szerint 
mintegy 12 000 P-t tesz ki majd 
az az összeg végeredményben, 
amelynek törlését kell majd be
állítani, behajthatatlanság címén

A kiadási hátralékok is na- 
gyobbmérvü javulást mutatnak. 
Az 1934 év végen fennállott 
121644 P 32 f. kiadási hátralék
kal szemben most 94 224 P 63 f. 
a hátralék, amelynek legnagyobb 
tétele az allamrendőrségi hozzá
járulás hátraléka 73 146 P.

A város zárs’ ámadása vég
eredményben 772 972 P 09 f. 
bevétel mellett 766 560 P 72 f 
kiadást mutat, a pénztári marad
vány tehát 6411 P 37 fillér. A 
bevételi és kiadási hátralék kü- 
lönbözeteképen mutatkozó cse
lekvő hátralék 64 853 P 04 f , az 
értékmaradvány pedig 22 314 P 
21 fillér.

A háztartási alap tiszta va
gyona a zárszámadás szerint 
71.265 P 31 fillért mulat.

A villamosúm zárszámadása 
az áramfogyasztás kisebb emel
kedését muta'ja, amennyiben 
0 24 ' o al több áramol vásárolt 2 
város, 1.6° o al javult a hálózati 
és egyéb áramveszteség. Az 
üzem zárszámadási vagyona ki
sebb összeget mutat, mer- 35 000 
pengőt az alap a gimnázium át
alakítási munkálataira adott át.

A gőzkompüzem forgalma — 
a mezőgazdasági kocsikat ki
véve — javulást mutat, különö
st n megnagyobbodott a strand
forgalom A bevételek az elő- 
iranyozoitnál 5000 pengővel na 
gyobbak, ezzel szemben a k i
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adásoknál nem mutatkozik emel
kedés, mert a város, tekintettel 
az üzem modernizálásának elő
készületeire, csak a legszüksé
gesebb javitásokat foganatosí
totta.

A zárszámadás részletezéséből, 
illetve ennek indokolásából ki 
kell emelnünk annak megállapi 
tását, hogy az adófizetési kész 
ség javult s igy a hátralék ki
sebb lett, ami a város adózó 
polgárainak dicsérete is.

Emelkedtek a szénaárak s ezért 
az előirányzatot 2280 P ről 4600 
F re kellett felemelni.

Az országgyűlési választás is 
több címletnél emelkedést oko
zott a különféle kiszállások, napi
dijak, stb. miatt.

A városrendezési tervekre elő
irányzott összeg még a zárszá 
madásban szerepel, mert a város 
megvárja az uj városrendezési 
törvény megalkotását s csak 
akkor hirdeti meg a pályázatot. 
Ugyancsak várnak még a gya 
logjárók megépítésével, a villany 
hálózat átépítéséig.

A zárszámadás vagyonkimu
tatása végeredményben 1 886212 
P 88 fillérben mutatja ki a város 
tényleges vagyonértékét.

A zárszámadás realitása bizo
nyára elismerést vált ki úgy a 
polgárság, mint a képviselőtes 
tület tagiai között. A megszabott 
kereteket egyszer sem lépték át, 
minden vagyonigazgatást ennek 
keretén belül eszközöltek s elis
merés il éti dr. Margitay Lajos 
polgármestert, a gazdasági és 
műszaki ügyosztályt valamint a 
zárszámadást összeállító szám 
vevőséget.

Ünnepélyes keretek közüli 
adlak al a miniszteri elis
merési Ehrenfeld Antalnak.

Vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Belvárosi Kaszinó termében ben
sőséges ünnepi keretek között 
nyújtották át a kereskedelmi mi
niszter elismerő leiratát Ehrenfeld 
Antal fűszer és gyarmatáru 
nagykereskedőnek, aki 50 év óta 
dolgozik, munkálkodik a város
ban, nemcsak saját üzlete, ha
nem a város közgazdasági és 
társadalmi intézményei kebelé
ben is.

A Kaszinó helyisége zsúfolásig 
meglelt, amikor Vida Dezső az 
OMKE. helyi szervezetének el
nöke megnyitotta a gyűlést. Üd
vözölte a megjelenteket és ismer
tette a gyűlés célját, amely egy 
munkában töltött életnek elis
merése magasabb kormányzati 
helyről.

Dr. Vétek János a Kereske
delmi és Iparkamara főtitkára 
adta át a miniszter elismerő le
velét. Beszédében a kereskedő 
munkásságának közgazdasági és 
társadalmi jelentőségét fejtegette 
amelyből Ehrenfeld Antal min
denkor becsületes részt vett ki. 
Do'gozott mint kereskedő a sa
ját és dolgozott a kereskedelem 
érdekében. Ugyanakkor állandóan 
résztvett a város társadalmi és 
közéleti munkásságában és a 
m niszter elismerése valóban 
arra érdemes, munkás kereske
dőt ért. Kitünően felépített be
széde végén sok sok szerencsét 
kívánt a további munkásságához.

Dr. M argitay  Lajos polgár 
mester szólalt fel ezután és a 
város és közönsége nevében 
meleg, szeretetteljes szavakkal 
üdvözölte az ünnepeltet, majd 
Schmidt Lajos országgyűlési 
képviselő köszöntötte Ehrenfeld 
Antalt Örömét fejezte ki, hogy 
a kormányzat arra érdemes em
ber munkásságát honorálta az 
elismeréssel Megérd melt elis 
mérés volt ez minden bizonnyá1, 
mert Mohács város vezető 
egyéniségeivel szemben eddig 
mostohán bántak, de gondos
kodni kíván róla, hogy ezentúl 
a város többi munkás tagjai el 
ismerésére is felhívják a kor
mány figyelmét. Befejezésül me
leg szavakkal gratulált az ünne 
peltnek

Vida Dezső az OMKE. elnöke 
beszélt utána szép szavakkal is 
mertetve a becsületes, munkás 
kereskedő tevékenységét, aki 
mindig teljes odaadással dolgo 
zott a köz javára is.

Ehrenfeld Antal meghatott 
szavakkal köszönté meg félszá
zados kereskedői munkásságá 
nak elismerését s há.ás kösző 
netet mondott a megjelenteknek.

— Mélyen megindulva minden 
igaz magyar ember fájó érzésé 
vei gondolok e percben megin 
dulásomnak bo'dog idejére, — 
mondotta többek között — arra 
a napsugaras korra, amelyben 
áldott Nagy Magyarország ha
tárai között fejlődő kultúránkkal 
egyült a közgazdaságnak s a 
nemzeti jólétnek hatalmas erői 
kibontakozhattak és lehetségessé 
tették az ország szellemi is gaz 
dasági fejlődését öreg ember 
vagyok, de fanatikus hittel és 
meggyőződéssel bízom abban, 
hogy meg fogom érni a napot, 
amikor a trianoni határok he
lyébe ismét Nagy Magyarország 
határai lépnek.

Ezután köszönetét mondott az 
üdvözlőknek, a közönségnek, 
majd a jelen voltak körül vették 
és sok szerencsét kívántak az 
ünnepednek és családjának.

Viaa Dezső zárószavaival ért 
véget a szép gyűlés.

Ismét hatalmas sikere 
volt a Szinpartoio 

Egyesület siklósi 
kirándulásának.

Két autó vitte Siklósra a Szin- 
pártoló Egyesület filharmónikus 
zenekarát és műkedvelő gárdáját 
május 3 án, hogy ismét gyö 
nyörködhessenek Siklóson a mo 
hácsiak muzsikájában és a mű- 
kedvelőgárda tökéletes előadá
sában

Siklós elitjét láttuk a nívós 
estén, élén Keresztes Fischer Mik
lós főszolgabíróval, aki szemé
lyesen irányította az előadás 
megrendezését Ott volt az egye
sület elnöke dr M argitay  Lajos 
polgármester, aki mindig szivén 
hordozza az Egyesület ügyét és 
figyelemmel kíséri annak minden 
megmozdulását.

Az előadás előtt a siklósiak 
hangulatos bevezetővel üdvö
zölték a mohácsi vendégeket, 
majd Oergely karmester pálcája 
beütött és Mozart örökszép 
Don Juan nyitányával kezdetét 
vette a hangverseny.

— Erre a nagy fejlődésre nem 
számítottunk — mondta az egyik 
helyi szakértő. A műkedvelőkről 
pedig ezt mondták : — Színészek j 
ezek, nem műkedvelők.

Nekünk mohácsiaknak örö
münk és büszkeségünk a Szín 
pártoló Egyesület minden meg
nyilvánulása, mert tudjuk, hogy 
tökéletes az, amit ott látunk és i 
hallunk. Mi már megszoktuk a | 
Szinpártoló nívóját és örömmel | 
látnánk, ha részünk lenne egy 
újabb zenekaros és előadásos 
szinpártoló estélyben. Figyelő.

Mégha’ t
vitéz Sípos Károly
Fájdalmas, szomorú hir ér 

kezett Debreczenből. Kiváló 
földink Vitéz Sípos Károly ny. 
vezérkari ezredes, életének 54 ik 
évében a debreczeni katonai kór 
házban meghalt. A hir nemcsak

, a gyászbaborult család tagjainak 
jelentett szomorúságot, hanem 
Mohács város közönsége is 
őszinte fájdalommal gyászolja 
meg a szép pálváf befutott föl 
dinkel Vitéz Sípos Károly a ka
tonai iskolák és a Kriegsschule 
elvégzése után Pécsett szolgált, 
mint főhadnagy, mint a dandár- 
parancsnok adjutánsa. A háború
ban 52 hónapot töltött és hősi 
magatartásáért többek között a 
vaskor na renddel és a német 
vaskere zttel >s kitüntették De a 
harctéren betegséget is szerzett, 
amellyel azóta is küzdött, mig 
most a kór kerekedett felül és 
okoz'a korai halá át.

Vitéz Sípos Károly nemcsak 
kiváló katona volt, hanem a 
tollat is mesterien forgatta s 
több értékes könyve jelent meg. 
Széles látóköre, sok oldalú kép 
zettsége jellemzik írásait s úgy 
ezzel, valamint nyelvismeretével, 
finom úri modorával Debrecen
ben, ahol utolsó éveit töltötte, 
igen szép társadalmi megbecsü 
lést szerzett magának. Je entős 
szerepet töltött be a vitézi szék 
életében is.

Halálát özvegye vitéz Sípos 
Károlyné sz. Schirger Anna, 
gyermekei Márta és István, fivére 
Sípos István dr. apátkanonok 
Pécsről, nővére Nagy Béláné 
sz Sípos Mariska, sógora 
Pakusz Károly adóhivatali főnök, 
özv. Sípos Lajosné védőnő Mo
hácsról és széléskörü rokonság 
gyászolják. Temetése kedden 
délután 5 órakor volt nagy ka
tonai pompával, impozás részvét 
mellett.

Vitéz Sípos Károly halálával 
kapcsolatban a következő gyász- 
jelentést adta ki a család:

Özvegy vitéz Sípos Károly né 
sz. Schirger Anna, úgy a maga 
mint gyermekei M árta  és István, 
valamint sógora dr. Sípos István, 
sógornője Nagy Béláné sz. Sípos 
Mariska  és az összes rokonság 
nevében is fájdalomtól megtört 
szívvel jelenti, hogy a legjobb 
férj, apa, testvér, vő és az igaz 
rokon Vitéz Sípos Károly ny. 
vezérkari ezredes, okleveles 
gazda, a 3. o. vaskoronarend,
3. oszt. kát. érdemkereszt, ezüst 
dicsérő elismerés, bronz dicsérő 
elismerés, 2. oszt. porosz vas
kereszt, stb. tulajdonosa életének 
54 ik, boldog házasságának 19-ik 
évében a halotti szentségekkel

ellátva hosszú, türelemmel vise|t 
betegség után folyó hó 3 án 
délután fél 5 órakor lelkét visz- 
szaadta Teremtőjének.

M egboldogult drága halottunk 
fö ld i maradványait folyó hó 5 én 
délután 5 órakor fogjuk a Köz
temető diszravatalozójából a róm. 
kát. egyház szertartása szerint 
tartandó beszentelés után örök 
nyugalomra he'yezni.

Az engesztelő szentmise áldo
zat fo lyó hó 6 án reggel fél 9 
órakor fog a Szent Anna utcai 
róm. kát templomban az Egek 
Urának bemutattatni.

Debrecen, 1936. május hó 4 én. 
Lakás: Hadházi utca 43.

Á ldott legyen emléke!

H u szo n ö t év
Vájjon az úttörők, akik 1911. 

ben a Vagon az első tu'ajtabort 
megszervezték s telkükben niég 
ki nem forrtan, de életerősen 
fejlődő tiz cserkésztörvény lelkű- 
lététől áthatva, — gondoltak-e 
akkor arra, hogy e kis táborból 
negyed század múlva 5J.0J0 főt 
számláló hatalmas mozgalom, 
rendíthetetlen tölgy fakadjon! 
Vájjon gondoltak-e arra, hogy 
ezer akadályon, lemondáson, há
borún, előítéleten keresztül ke
mény önfegyelmezássel ’es törhe
tetlen hittel, a magyar cserkesz 
a világ nagy, hatalmas államai
nak fiaival egy vonalban áll s a 
koppenhágai, kanderstegi, londoni 
nagv találkozók magyar sikerei 
Gödöllőre hozzák a világ cser
keszeit ?

Vájjon gondoltak e arra, hogy 
a magyar cserkészettel számol 
már ma a pedagógia, szociális és 
társadalmi egyesületek, sőt az 
államhatalom is, mert a cserkész 
zászlaján a tökéletes, megbízható, 
egyeneslelkü, kötelességtudó, tisz- 
talelkü férfi ragyog.

Huszonöt év. A nemzet eleié
ben talán r ém hosszú idő, de 
az emberi életben nagy idő Tűz- 
próba . . .  S ez az esztendő nagy 
ünnepe a magyar cserkészetnek, 
mert a lüzprobat csodalatos erő
vel állottá ki s minden remény 
meg van arra, hogy a következő 
huszonöt esztendőt is dicsőség
gel, férfias küzdelmek között 
allja ki.

S e jubileumba a cserkészet a 
nemzetet, a társadalmat is bele 
akarja vonni s hogy a 25. év egy
ségét, erejét méltóképen külsőleg 
is megmutassa, az egész ország
ban közös cserkésznapokat ren
deznek a csapatok, dokumen
tálva a közös, megértő munka 
óriási fontosságát és eredményes- 
segét.

A mohácsi cserkészek május 
17 én tartják cserkésznapjukat s 
arra mindenkit örömmef és szere
tettel meghívnak és el is várnak. 
Legyen ez nemcsak a cserkészek, 
hanem a cserkéazekkel közösen 
érző cserkészszüiők, cserkészba
rátok, ismerősök és | érdeklődők 
közös nagy ünnepe, nagy kéz
fogója. Sz. ár.

— Baleset Magyarbólyon. 
Cigány Pál, Frigyes főherceg ma- 
gyarbólyi uradalmának gazdasági 
munkása pogácsadarálóval dolgo- 
zott. A gép elkapta jobb keze 
két úját és szétmorzsolta. Sérü
lésével a „László* közkorházban 
ápolják.
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A n y á k  nap ja
a Stefánia Szövetség mohácsi 
fiókja rendezésében. —  A fő

városi gyermekszinház 
Mohácson.

Nagyon kedves meglepetést 
jelent a Stefánia Szövetség mo
hácsi fiókja agilis elnökségének 
ötlete, amellyel az „Anyák nap
jával" kapcsolatban, amely mell 
vasárnap volt, a fővárosi gyér- 
mekszinházat hozza le a mohácsi 
anyáknak és gyermekeknek.

Ez a kis gyermek színtársulat, 
amelynek Mádyné Vass Róza a 
megalapítója, ma már országos 
viszonylatban is nevet szerzett 
magának és a Stefánia tulajdon
képen általános óhajt teljesít az
zal, hogy bemutatja a kis mű
vészek és művésznők játékát a 
mohácsiaknak

A kis színtársulat főszereplői 
a legkiválóbb magyar gyermek- J 
tehetségek, akiknek bájos és mű
veszi produkciói szivbeli tiszta 
öiön.et, felejthetetlen szórakozást - 
nyújtanak úgy a gyermekvilágnak, í 
mint a gyermekek iránt fogékony 
felnőtteknek is. A társulatnak j 
állandó műsora van, amelyet 
részletesen következő számunk
ban közlünk, ezt azonban Mo
hácson külön prólogus tóldja 
meg, amelyet Vitéz Hajdan jó- 
zsefné irt erre az alkalomra.

Az előadás május hó 16 án és ; 
17-én lesz, a vasárnapi napon 
kit ön délutáni előadással is és 
igy a város egész közönsége f 
három előadáson gyönyörköd
het a ritka szépnek ígérkező 
gyermekelőadásokban.

A műsor hazafias, szórakoz
ható és nevelő hatású, amellett 
azonban nevettető és mulatsá
gos is. Mohácson a rendezőség 
meglepetésnek a gyerekek részére, 
cukorcsatát állít be, cukordobá 
lássál s igy a hasznosat a kelle
messel köti össze, mert a cukor 
mindig jól esik a gyermek- 
világban.

jövő héten nagyobbszabásu 
propagandát indít a rendezőség, 
mert azt szeretné, ha a város 
közönsége teljes számban láto
gatná az előadásokat, amely célt 
bizonyosan el is érik.

— Egyházmegyei hír. Virág 
Ferenc megyéspüspök Püspök 
Pál dunaszekcsői káplánt Szék 
szárd belváros plébániára, Nagy 
Sándor káplánt pedig Értényről 
Dunaszekcsőre helyezte át.

— A belügyminiszter jó v á 
hagyta a kórházi építkezést. 
Baranyavarmegye töivényható 
sági bizottságának határozatát, 
amellyel a mohácsi „László* köz
kórház kibővítését elhatározta, 
most a belügyminiszter is jó vá 
hagyta.

— A po lg á rm este r Buda
pesten. D r Margitay Lajos 

: Polgármester inul! héten pénteken 
Budapesten volt egy napot. A 
polgármester a MABI kölcsön fel
ételeit tárgyalta le. Eljárt ugyan

akkor a pénzügyminisztériumban, 
ahol sikerült az államrendőrség 
építendő épületéhez a már meg
ígért 80 ezer P-ős segélyt véglege
sen elintézni. A polgármester a tor
nacsarnok ügyét is megsürgette.

— F ló rián  napja. Folyó hó 
4-én, hétfőn volt Szent Flórián 
napja, amely et, mint védőszent
jének névnapját, hagyományos 
módon ünr epeit meg a Mohácsi 
Onkénies Tüzoltóegylet. Az egy
let működő tagjai Puppi Dezső 
h. laktanyaparancsnok vezetésé
vel kivonultak a Püspök temp
lomban tartott szentmisére s 
részivettek a Szent Flórián szo
bor előtti ájtatossjgon. Delben 
az egylet vendégül látta a tűz
oltóság barátait és az összes ön
kéntes tűzoltó tagjait Az ebéden 
Schmidt Lajos elnök, országg , ü- 
lési képviselő mondott felköszön
tőt, amelyben összeta tásra, egy
ségre hivta fel a tagokat.

— Helyszín i szemle az á rká d  
sor ügyében. Pénteken Mohácsra 
érkezett Kemény D. Zoltán m ű
szaki tanácsos, az iparügyi m i
nisztériumból. Megérkezése után 
d r M arg itay  Lajos polgármester, 
Visy Zoltán n űépitész, Fehérváry 
István műszaki tanácsnok és dr. 
vitéz Horváth Kázmér aljegyző 
bevonásával megbeszélés kezdő
dött a fogadalmi templom árkád
sora vitájának eldöntése ügyeben.
A megbeszélések lapzártakor még 
folynak.

—  Esküvő. Fűrész József f. 
hó 9 én, szombaton vezette oltár
hoz a németbólyi róm. kát. plébá
nia templomban Kaszdorf Anna 
M argitot.

— A b lak előjegyzés a foga 
da lm i tem plom on. Lukdcsy Ist
ván kalo.S3Í hittanár Maria nő
vére, elhunyt kedves szüleik ke- 
gyeletes emlékére a mohácsi épülő 
fogadalmi templomon egy ablak 
készítésének költségeit vállalták. 
Az ablak a keresztüli ablakok 
sorában a 14 stációt, Krisztus 
L’ runk sirbatételét ábrázolja. L’gy 
lud ju ’-, hogy efajta ablakok ké
szítése — kettőt kivéve — mind 
talál t már nemeslelkü megren
delőre.

—  Megbeszélés a g im náz ium  1 
és az in fe rn á tu s  ügyében. 
Mű t héten péntekén iMohacsra 
érkezett dr. Kemenes lliés tanke- i 
rüieti kir. főigazgató, az Országos 
Közoktatási Tanács elr.öke, dr. 
Zavodszky Levente tankerü.éti 
főigazgató, dr. M argitay  Lajos j 
polgármester és Knzrmcs Ferenc 
gimnáziumi igazgató látogatására. [ 
Megtekintették a gimnáziumi épü- , 
letet, majd a polgármester hiva
talos távolléteben, Vitéz Szőnyi \ 
tanácsnok bevonásával rnegbe- | 
szélést tartottal; a gimnázium és I 
az internáius ügyében. A meg
beszélésen a gimnázium összes 
függőben levő kérdései szóbake- 
rültek.

— A kü lvá ro s i énekkar hang
versenye. A mohács-külvárosi 
rk. plébánia .K is  Szent Teréz* 
énekkara folyó hó 10 én a püs
pöktemplomban, délután 6 órai 
kezdettel hangversenyt rendez. 
Műsor : 1 Bach J. S Praeludium 
és fuga. Orgonán előadja: Schnei- 
dér Lajos, 2. Hoos János: Fönt 
a fenyves szirttetón . . .  3. Gerecs 
János : Szeretlek Isten . . . Ének
kar. Kisér Schneider Lajos. 4. 
Volly István: Kegyes Jézus . . . 
Gyermekkórus. Kisér Schneider 
Lajos. 5. Rossrni: Allegro mode
rato. Orgonán előadja Schneider 
Lajos. 6. Kontor : Élt egy asszony 
a világon. Énekkar. 7. Bach J S. 
Air. Hegedűn előadja: Braun 
Ervin 8. Kodály: Ave Maria. 
Énekkar. 9. v. L. Cherubini Ave 
Maria Csellón előadja: Rutsch 
Peter. 10. Beretvás Hugó. Aldo- 
zási kar. (Assisi Szent Ferenc 
Oratóriumból) Négyszólamú női 
kar. Az énekkart betanította, a 7 
és 9. számot orgonán kiséri: 
Benedek József.

— Áthelyezés. A DGT igaz
gatósága Rédei Ferenc állomás- 
főnök helyettest a szegedi állo
másra helyezte át DGT. admi
nisztratív főnöknek. Redei Ferenc 
kitűnő minősítése folytán került 
az uj tisztébe.

— H e lyre igazítás . A ni. kir. 
téli gazdasági iskola i azgatősága 
közli, hogy a múlt számban meg
jelent méhészeti tanfolyam nem 
18 napos, hanem 8 napos lesz

— Esküvő. Lusztlg K lá ri és 
H ir t l  András folyó hó 10 én déli 
12 órakor tartjuk esküvőjüket a 
mohácsi izraelita templomban. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— A ref. egyház köréből. 
Folyó hó 11 én hétfőn, érkezik 
Fazekas Lajosn - asszony, a kon- 
vent által megbízott szervezője a 
női táboroknak. Este 7 órakor a 
nők számára eszmecsere lesz a 
ref. iskolában, utána 8 órakor 
vallásos est a templomban, az 
e.óadást Fazekas Lajosné tartja, 
bibliát magyaráz Vikár Zoltán 
lelkipásztor. A vallásos esten fér
fiakat is szívesen látnak

— A Szlnpártoló Egyesület 
választmányi ülése Kedden - 
délután fél 6 órakor a Szinpár- 
toló Egyesület választmányi ülést I 
tartott, amelyen a pécsi szintár- ' 
sulattal való megállapodást tár
gyalták. Dr. M argitav  Lajos { 
polgármester, elnök vezette a 
gyűlést, amely többek hozzászó
lása után egyhangúlag tudomá- 
sulvelte az elnökség megállapo 
dását a színtársulattal. Elhatá
rozta a választmány, hogy na
gyobbszabásu propagandát indít, 
hogy a kitűnő társulatnak kő I 
zőnsége is legyen. Ezért a bér
letek gyűjtését is teljes erővel 
támogatják.

— H lílozás. Eperjesy Fe- 
rencné szül Markovics Danica, 
életének 53 ik évében elhunyt. 
Temetése szombaton délután 2 
órakor volt1 amelyen szép szám
ban kisértek utolsó utjara. A vég
tisztességen a hadirokkantak cső- i 
portja is resztvett.

r
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— A TESz elism erése egy 
m ohácsi iparosnak. Kitüntető 
elismerés érte a mohácsi iparos
társadalom régi, munkás tagját. 
A TESz id. S lollár Ferenc asz
talosmesternek, abból az alkalom
ból, hogy 60 éve önálló iparos, 
a TESz nemzeti munka kereszt
jét adományozta. A kitüntetést 
ünnepi keretek között fogják az 
érdemes iparosnak átadni.

— A vármegye kisgyülése. 
Kedden délelőtt tartotta Baranya 
vármegye törvényhatósága ren
des kisgyülését, amelyen kör 
nyékünkről Gossmann Márton 
gazdálkodó jelent meg. A kis- 
gyülés jóváhagyta Lánycsók köz
ség határozatát, amellyel 1500 P. 
kölcsön felvételét határozta el 
tenyészállat beszerzésre. H al Jó
zsef dr. vármegyei tiszti főorvos 
kihirdette dr. Németh János 
Mohácson letelepedett orvos ok
levél.

— Cserkésznapi társasebéd. 
Mint már jeleztük a mohácsi cser
készek, közös cserkésznapja má
jus 17-én lesz. Miután a kerület 
is nagyobb létszámmal fogja kép
viseltetni magát a vezetői tanács 
a pécsi vendégek és a helybeli 
cserkészszülők és cserkészbarátok 
tiszteletére a Sportpályán tartandó 
fogadalom tétel után az Iparosok 
Olvasókörében társasebédet ren
dez. A vezetői tanács ezúton is 
leikéri a cserkészbarátokat, hogy 
e tarsasebéden minél többen ve
gyenek részt. Jelentkezni lehet 
Marosi Ferenc vendéglősnél, va 
lamint Benedek József, Urkövi 
József es dr. Szkladányi László 
cserkészparancsnokoknál május 
hó 15. napjáig bezárólag. Teriték 
ára 1.50 pengő.

— Belvárost templomfestés. 
Szép sikerrel folynak a gyűjtések 
és mindenki egymást buzdítva 
dolgozik a szent cél érdekében. 
A napokban a belv. elemi iskola 
leány Szivgárdája is beállt a 
gyűjtők soraba és rövidesen 20 
pengővel szaporították a mar 
meglevő összeget. Szép buzgal
muk követésre méltó.

_______________________ 3

Ha reu m ás ,
utazzék a teljesen
m o d e r n i z á l t

Harkány gyógyfürdőre
62° C radioaktív kénes gyógyforrások. Reuma gyógyintézet a szállodában! Pausál á rak i -
Elsőrendű szobák folyó vízzel. — Modern strand, kávénáz, bridge-tere.Tt, sto. s o ^-o s  yisszautazási kedvezmény.
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— A po lgári Iskola szülői 
értekezlete Városunk áll. F»lg. 
fiú- és leányiskolájának tanári 
testületé f. hó 3-án, vasárnap 
délelőtt nagyszámú, szülő részvé
telével tartotta meg tavaszi szülői 
értekezletét. Az értekezleten 
Kecskés Lajos h. igazgató szólt 
először a szülőkhöz felemlítve, 
hogy az iskola a magyaros ru- 
haviseletet a leánynövendékeknél 
teljesen keresztülvezette. Kérte az 
iskola vezetője a falusi szülőket, 
hogy minden ünnepélyes alka
lomkor otthon is ebbe a ruhába 
öltöztessék gyermekeiket, mert 
magyarságunkat dokumentálja és 
neveli az, ha a falusi templomok
ban is megjelenik üdítő foltként 
a zsinoros magyar ruha Ezzel 
kapcsolatban rámutatott Kecskés 
h. igazgató arra a szomorú tényre 
hogy az iskolában még mindig 
mily sok magyar gyermeknek 
idegen hangzású a neve. Kérte a 
szülőket, hogy segítsék elő az 
iskota törekvését a magyar lelkű 
és magyar szivü tanulók nevének 
megmagyarositásában. Ezután dr. 
Csida Sándorné tanár tartott ki
tűnő s a szülőkre nézve igen sok 
tanulságot szolgáltató előadást 
„Osztályozás" címmel. Az elő 
adás rámutatotott azokra a té
nyezőkre, amelyek a jegyet k i
alakítják s azokra a nevelési ha
tásokra, amelyek szükségessé és 
hasznossá teszik a osztályozást. 
Közel hozta ez a hatásos sza
badelőadás a szülőt és tanárt 
pont ott, ahol a legnagyobb a 
kettő között az ellentét: a bízó 
nyitvány elbírálásánál. A nagy 
sikert aratott beszéd után a tanári 
testület az érdeklődőknek részle
tes utbaigazitást adott a tanuló
kat illetőleg.

— Megfulladt egy csecsemő. 
Szerencsétlen s eddig még nem 
tisztázott körülmények között el ' 
hunyt Babics Simon szénmunkás 
három hónapos csecsemője. A 
kisgyerek anyja három h.le a 
kórházban fekszik tífuszban és a 
kis csecsemőt a kis lakáshoz tar
tozó konyhában levő szomszéd- 
asszony táplálja mesterségesen. 
Éjjel pedig a kicsike apjával al
szik. Babics csütörtökön éjszaka 
fél 2 órakor felébredt s feltűnt 
neki, hogy a kisbaba, bár más
kor ilyenkor kap enni, most nem 
sir. Odanyult a kicsihez s ijedten 
vette észre, hogy nem lélegzik. 
Behívta a szomszédokat s kipc- I 
lyázva a gyereket megáilapitották 
hogy meghalt. A megindult nyo
mozás sorén az orvos fulladást 
állapított meg, amely vagy úgy 
következett be, hogy a kisbaba 
elfordult és szájjal lefelé került a 
pólyába, vagy pedig az apa álmá
ban véletlenül elfordította a ki 
csike fejét. A nyomozás folyik az 
eset tisztázása végett.

— Raffla és rézgálic A mo
hácsi fűszerkereskedők elhatároz
ták, hogy a hatósági árakkal 
szemben a raffiát 1.64 P helyett 
1.60 P-ért, a rézgálicot 100 kg os 
vételnél 54.70 P helyett 54.50 P- 
ért, kicsinyben kg.-ként 56.5 f. 
helyett 56 f.-ért árusítják. A ke
reskedők az olcsóbb árakkal ta- 
nujelét kívánják adni, hogy a 
hatósági árakkal szemben is ver
senyképesek.

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

Rejtélyes lövés a vasárnapi 
céllövészet alatt.

A nyomozás folyik

_____________ MOHÁCSI HÍRLAP_______

Vasárnad délután Pavkovics 
Mária 9 éves mohácsi kislány 
felkapaszkodott a sportpálya 
északi szélén levő sövénykeritésre 
s onnan nézte az éppen leját
szódó futballmérkőzésre.

Ugyanakkor a pálya ezen 
részén a leventék céllövést gya
koroltak. A kislány legfeljebb tiz 
percet ülhetett a kerítés.n, ami
kor egy golyó találta s áthaladva 
a bal felső kar izomzatán, a has
bőr alá fúródott s ott megakadt. 
A kislányt kezelés alá vették, a 
golyót kivették s megállapították, 
hogy a sérülés nem sú.yos.

A nyomozás azonnal megin 
dúlt, hogy kinek a golyójától 
sérült meg a leány. A rendőrség 
nyomozása mellett a levente ve
zetőség saját hatáskörében is 
igyekszik megállapítani a tettest, 
azonban eddig cent sikerült. A

— Sportrepülőgépek Mohács 
fe le tt. Pénteken délután fél 6 
őrá ájban két sportrepülőgép je
lent me. Mohács felett. Az egyik 
gép Nagynyárád és Mohács kö
zött motoriiibát kapott s kényte
len volt kényszerleszállást vé
gezni. A hibát sikerűit hamaro
san kijavítani s a gép ismét fel
szállott. E einte kissé akadozott 
ismét a motor, azonban újabb le
szállás nélkül rendbejött es a gép 
néhány kürt leírva a város felett 
tovább repüli. A gépek, mint 
megtudtuk, pécsi sportrepülögépek.

— Adómentesség az egy 
szoba konyhás házaknak. A 
33-as bizottság egy rendeletet 
szavazott meg, amelynek érteimé
ben a falusi egy szoba-konyhás 
házak ezután teljes adómentes
ségben részesülnek. Az adómén 
tességtt külön kérvény nélkül, hi
vatalból adjak meg.

— Műkedvelő előadás a szí 
getben. Május 3 án vasárnap 
szinelőadás volt a „Marica" féle 
korcsma szépen feldiszitett nagy
termében. Színre kerültek „Bo
nyodalmas lakodalom" és „Csór- 
daeresztés" c. 1 felv. színművek. 
Az előadást tánc követte. A sze
repüket igen ügyesen adták elő : 
Sümegi István, Jaksics József, 
Jaksics Józsefné, Balogh Mihály, 
Likár Maria, Dávid Sándor, Helen- 
bárt Teréz, Fehérvári Sándor, 
Ajak József, Rasperger Mihály, 
Lamek Jánosné, Dávid Julianna. 
Grein Zserkó György, Zombon 
István, Goíics János, Per vics 
Jár.os, Ivanacz Mátyás, Lipozsen- 
csics Katalin és Dara Mária.

— A Dunába u g ro tt. Hétfőn 
délután 2 óra után a városi rév
ben egy ismeretlen férfi a Dunába 
ugrott és csakhamar eltűnt a 
vízben. A parton egy szürke ka 
bátot találtak, amelyben egy a fele
séghez irt levelet találtak. Ebben 
azt írja, hogy betegsége miatt 
válik meg az élettől. Cím azon
ban nincs a levélen. Kikutatták 
a kabátot amelyben egy pécsi 
gyógyszertár áltál kiállított vényt 
és egy a récpetrei gyógyszertár 
által kiadott orvossigos dobozt 
Uláltak, benne egy szem orvos
sággal. A rendőrség radiokuiözest 
adott ki a fenti adatokkal, hogy

kislány ugyanis a mérkőzést 
nézte, tehát a céllövőknek oldalt 
volt, viszont a golyó menete 
olyan, hogy élőről érhete a lö
vés. Ha a leány esetleg egy 
percre a céllövők felé is fordult 
volna, ez esetben is más lenne a 
golyó útja.

Felmerült az a feltevés is, 
hogy „gellert" kapott golyó sebe- 
sitette meg, ez azonban szakitja 
a sebet, te. át egészen másképen 
mutatna a sebesülés. Feitünő az 
is, hogy a kislány még zsenge 
húsának átszclése után máris 
megakadt a golyó a hasbőr alatt, 
már pedig, ha a leventék felől 
jön, a távolság sokkal kisebb, 
semhogy a golyó elfáradt volna.

A nyomozás mindenesetre tel
jes erővel folyik s bizonyéra 
hamarosan megállapítják a tet
test.

az életunt személyazonosságát 
megállapíthassa. A hullát a viz 
nem vetette még ki.

— Lo p á s  S o m b e re k é n . 
Sauska Istvánná sz. Rohonczy 
Etel budapesti lakós feljelentést 
tett, hogy sombereai kastélyából 
ismeretlen tettes 2 ezüst gyertya 
tartót, 2 zöld vázát, egy pár kor
csolyacipőt és egy aranyozott 
vázát lopott el, összesen 500 P 
értékben. A csendőrség a nyomo
zást megindította.

— A K irá ly  utcai vd lanyhá 
lózat átépítésé. Most járt le, 
hétfőn, a Király utcai villanyhá
lózat átépítésére hirdetett verseny
tárgyalás A munkálatokra 9 cég 
adott be ajánlatot, ezek közül 8 
budapesti egy pedig mohácsi. A 
legdrágább ajánlatot Ganz és 
Tarsa cég adta be 28.170 pengő 
végösszeggel. A négy legolcsóbb 
ajánlat a következő : Rubint Jó
zsef 20.548 P 30 f., Termolux 
19 864 P 70 f., Stróbl Vilmos 
19.100 P és Szmatana József 
18.697 P 83 fillér. A legolcsóbb 
ajánlat és a mohácsi Rubint aján
lata között tehát 1850 P 47 f. 
küiömbözet van, amivel szemben 
a helyi iparosnak általában előnyt 
szoktak nyújtani olyan határokon 
belül, amelyek tekintettel az aján
lat reális kalkulációjára, a közér
deket nem sértik. Az ügyben a 
képviselőtestület fog dönteni s 
bar nem akarunk állást foglalni 
iiy ügyben, mégis helyesnek ta
lálnánk, ha valami módon a helyi 
ajánlatot fogadnak el, amely mö
gött egyben további 8 mohácsi 
cég munkája cs szállítandó áruja 
is szerepel.

— Az intézményes gazda
sági oktatás. Az Országos 
Gazdasági Szakoktatási Tanács 
ülésén felszólalt Fischer Béla al
ispán és olyirányu javaslatot ter
jesztett elő, hogy már az elemi 
iskolában gazdasági irányú o k 
tatást vezessenek be, ha a tan
kötelesek száma a 60 at megha
ladja Az ilyen iskolák részére uj 
tankönyvek írandók, amelyekben 
minden tárgy, számtan termé
szettan, földrajz, olvasmány gaz
dasági irányú legyen. Töröltes
sék a jelenlegi gazdasági ismétlő 
iskola s helyette heti 3 órában

gazdasági továbbképzést kell 
adni. Köteleztessenek a várme- 

j gyék egy egy téli gazdasági is- 
kóla létesítéséhez 50J/„-kal való 
hozzájárulásra öt évenként. A 
községek köteleztessenek l _ i
tanuló évi ellátási dijának bizto 
sitására. Fischer Béla alispán ja
vaslata a tanácsban általános tet
szésre talált

— Öngyilkossági kísérlet 
cím alatt kis hir jelent meg, 
amelyre vonatkozólag Soós Lajos 
annak közlését kérte, hogy nem 
a menyasszonya, hanem ő bon
totta fel az eljegyzést. A hir ér
demére ugyan ez nincs befolyás
sal, de olvasónk kérésére, mégis 
helyreigazítjuk

—  A „Belvárosi Borozó1 
ismételten megkezdte Harczi 
Sándor kitűnő fajborainak el
adását.

— K orlá to t a révlépc.őhöz 
Kaptuk a következő levelet: Is
meretes mindenki előtt, hogy az 
átkelésnél levő lépcsőknél nincs 
koriát. Kis gyermekek is jönnek- 
mennek s a tolongásban egyszer 
megtörténhet, hogy valaki meg
löki a gyermeket, de akár a fel
nőttek közül is valakit és baj 
történhet. Az ilyen helyen szinte 
természetes, hogy korlát legyen s 
kérjük a várost, hogy azt készít
tesse el. N.igy kiadást igazán nem 
jelent s esetleges bajnak lehet 
elejét venni vele. Aláírás.

— K iló ra  veszik a tojást. 
Május 1 tői kezdődően a tojást 
nagyban kilószámra kell venni, 
egy uj rendelet értelmében. Esze 
rint a piacokon, vásárokon 10 
darabon felüli mennyiséget csak 
kilóra szabad árusítani és venni. 
1 kg tojás ára nagyban 1 P 
Mohácson, kicsiben 1.10—1.20 
P között van. A rendelet célja, 
hogy a gazdákat nagyobb tojá
sok termetesére buzdítsa, mert 
abból kevesebb kell egy kilóra.

— A nyakönyvi bejegyzések 
szerint 1936. évi május hó 
1-től 1936. évi május hó 8-ig 
Születések;  Frech István és Sí
pos Katalin gyermeke István, 
Matacz Peter és Hegedűs Teréz 
gyermeke Katalin, Ivisics Mtlinkó 
és Atyimovics Natália gyermeke 
Milutin, Píeíl Ferenc és Bium- 
holezer Borbála gyermeke György, 
Tischlsr József és Kondricz Má
ria gyermeke Anna, Nanik Júlia 
gyermeke László, Bsncsik Ltvan 
és Anioni Rozália gyermeke Ka
talin, Balatinácz Márton és Pav
kovics Éva gyermeke Maria, 
U :;lik Mihály és Ughk Maria 
gyermeke Laszió János. Házas- 
sdgkötések: Csontos Béla es 
Hovánecz Anna, Károii Mihály 
és Bosnyák Mária, Kovácsics 
István és Dobszai Magdolna, 
Dugalin János és Barácz Katalin. 
Halálozások: Fazekas János 77 
éves, Eperjessy Ferencné 53 
éves, Kovács István 38 éves, 
Laklia Mártonná 25 éves.

1930. május 10.

V e s z e k  é s  e la d o k  
Használt fegyvereket u. m. va
dasz, céllövö, ismétlő vagy 
forgó pisztolyokat, Távcsővel 
és mindennemű vadászati fel
szeretést Fegyvereket szak
szerűén javítok és jótállással 
barnitok- B e ie r é d y  István

puskamuxes.
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— Megépítik a nagybaraos-
kal h idat. A mohácsiakat közel 
érdekli az a hir, hogy az Ó-Dunán 
h'Jat építenek s így megszűnik a 
jelenlegi nehézkes kompátkelés. 
Az előmunkálatok már is folya
matban vannak. A hid ponton 
híd lesz, mert rendes kőhid épi 
tésehez a partot mintegy 5 mé 
térré fel kellene emelni, hogy a 
néha közlekedő hajók elmehesse
nek alatta. Ez pedig igen sokba- 
kerülne. A hid megépítése a szé
pen fejlődő autóforgalmat emelné 
s Mohács városának és közön
ségének is haszna lesz belőle.

S P O R T .
Mohács Németbolyon.

Sorozatos itthoni mérkőzések 
után a Mohácsi Torna Egylet 
idegenbe megy bajnoki mérkőzést 
lejátszani. Az idegen elienfel pe
dig az erős játekerejü es ellen
felnek veszélyes Németbólyi Sport 
Égi let csapata lesz A NéSE 
otthonéban még a legjobb csa
patoknak is erős ellenfele, hát 
meg őszi riválisának Mohácsnak, 
különösen amikor a szomszéd 
derbiről, hegemónia kérdésről van 
szó A két legutóbbi barátságos 
mérkőzés, mint ismeretes, az MTE 
fölényes győzelmével végződött, 
de azóta Németbóly erősen felja
vult, mig Mohács hanyatlott. A 
két csapat hegemóniáját azonban 
a vasárnapi bajnoki mérkőzés 
dönti el, amelynek megnyerése a 
revanson kívül, a két pont meg
szerzése miatt is feltétlenül szük
séges Mohácsnak, hogy jelenlegi 
5. helyezését megtartsa a ba j
nokságban. Az általában durván 
játszó németbólyiakkal szemben, 
a mohácsiaknak a technikát kell 
felvonultatni, ha győzedelmesen 
akarnak hazatérni idegenből.

K S E -M TE  5 :3  ( 2 : 2 )
Hanyatlóban az MTE.

11. o. b, Bíró: Kasztl.
Az utolsó itthoni tavaszi ba j

noki mérkőzésen vereseget szen
vedett Mohács csapata, mert az 
akarat hiányzott játékosainkból. 
Az egyenlő erejű csapatok küz
delméből az egységesebb és sze
rencsésebb csapat került ki győz
tesen.

Komló kezdi a játékot és azon
nal veszélyeztet. A 4. percben 
szép levezetésük gördül végig a 
pály án, ami azonban kapu mellé 
lövessél végződik. Majd mezőny
játék folyik. A 13. percben ve
szélytelen akció nyomán, a sza
badon hagyott balszélső beadásá
ból Lovászi gólt rúg. ISO. A 
gólra Mohács támad és a lő. 
nercben Karácsonyi révén k i
egyenlítünk. A kiegyenlítés felvil
lanyozza az M TE-t és támadásba 
Inndülünk, aminek eredménye a 
27. percben Varga II. szép vezető 
gólja. Most KSE erősít és a 35. 
percben pepecselő védelmünk 
mellett Bösenbach kiegyenlít. 2 : 2 
Horváth védhette volna I Komló 
most támadásban marad, sőt a 
38- percben Pazar csak szeren
csével ment.

A II. félidőt Komlói levezetés 
vezeti be. Mohács támad. Az 5. 
percben egy ártatlan hendszért a 
bíró túlszigoruan 11-est Ítél elle
nünk, amit Mizsér értékesít. 3 :2-

A 7. percben pedig Heilt utánru- 
gésért kiállítják. Mohács 10 em
berrel is támad és a 11. percben 
varga II. révén újra kiegyenlít. 
3 :3 .  Komló támadásba lendül, 
amit bizonytalan védelmünk is 
előmozdít. A 24. percben megpe
csételődik Mohács sorsa, Horváth 
kapusunk pótyagólja révén. A 
szarnyszegetten küzdő MTE ellen 
Ruzsinszky góljavai a KSE beál
lítja a végeredményt.

A szép számú közönségünk 
csalódottan távozott a sportpá
lyáról, mert biztos győzelem he
lyett akaratnélküli játéknak, Mo
hács vereségetek volt szemtanúja. 
C apátunk erősen hanyatlóban 
van, újra a régi hibákba estek 
jattkosaink, ahelyett, hogy ke 
resztlabdakkal s egyből való já
tékkal igyekeztek voina az ellen
felet ketvahra fekt.tni. Közvetlen 
védelmünk kiábrándító volt Hor
váth kikivánkozik a kapuból. 
Kanyó és Zsemberi egymást 
múltak felül tehetetlenségben és 
rövid felszabadító rúgásokban. 
Méltó társuk volt Pazar, aki bekk 
jével iskolapéldáját muttatták a 
meg nem értésnek. Berta gyenge 
volt. A csapat legjobbja Heíl, aki 
azonban sportszerűtlenségével sú
lyos hátrányba hozta csapatát és 
ezen elítélendő ^cselekedetével 
megbélyegezte önmagát. A csa
társor széteső volt, amelyben kü
lönösen Karácsonyi árnyéka volt 
önmagának. Komló csapata egy
ségesebb volt, mint Mohács, bár 
valami nagy játékot nem mutat
tak. Kitűnt közülök Mizsér, Bö
senbach és Ruzsinszky. A bíró a 
II. félidőben gyenge volt.

MTE II.— Sátorhelyi SE 
5:1 ( 1 : 0 )

Az előmérkőzésen utánpótlá
sunk csapata az elsőhöz hason
lóan, különösen az I. félidőben 
gyengén játszott. A II. félidőben 
u j centerrel felálló mohácsiak 
megemberelték magukat és biz
tosan győznek.

Az MTE Baján.
Május 21 én, Áldozócsütörtö

kön tartja esedékes revansmérkő- 
zését a Bajai Turul SE kitűnő 
csapatával az M TE csapata, 
amelyre külön hajóval kirándu 
lásszerüen megy át Bajára. A 
korlátolt létszámra való tekintet
tel sürgős jelentkezést kér a ve
zetőség, Papp intézőnél, vagy 
Faragó ügyvezetőnői.

Leventesport.
A leventék között teljesen nép

szerűvé vált futballbajnokságért 
minden vasárnap ádáz küzdelmet 
folytatnak egymás között a csa
patok. Vasárnap izgalmas küz
delemben az 1915 ös évfolyam 
1 : 1 arányú döntetlent ért el a 
diszszakasz ellen. Május 10-én 
vasárnap már két mérkőzést ta r
tanak a csapatok. Délelőtt 8 óra
kor a 16/17 évfolyam a 18-as 
évfolyammal küzd meg, mig 
délután 5 órai kezdettel a baj
nokság két favoritja, az 1920-as 
évfolyam és a diszszakasz tartja 
mérkőzését. A közönség figyel
mébe ajánljuk a levente mérkő
zéseket, amelyek 10 és 4 fillérért 
tekinthetők meg.

Felelósszerkesitft :
BÁN ANDRÁS.

Laptula|úon«s ét kladé
FRIDR1CH OSZKÁR

N Y IL T T É R
(Az eaen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a axerkeaztőaegi.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen jó anya. 
anyós, nagyanya és rokon

özv. Vorlsek Józsefné
sí Gulyás Juliánul

elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat, részvétük kife
jezésével, virágküldéssel, avagy 
a temetésen való megjelenésük 
által enyhíteni igyekeztek, fogad
ják ezúton is a leghálásabb kö- 
szőnetünket.

Mohács, 1936. május hó 6.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthe

tetlen jó feleség, leány, nővér, 
sógornő és rokon

E perjessv F erencné
sz. Markovics Damjánka

elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétnyilatko
zattal, koszorúk és virágok küldé
sével, avagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhítették, fo
gadják ezúton is hálás köszöne- 
tünket.

Mohács, 1936. május hó 2-án.

G yászoló család.

M á r  24  f i l lé ré r t  
ka p h a t ffiARELLA  
kezdő tubus c rém  
s h a m p o o n t .

A Mardia csodálatos fényt, életerőt, 
jóillatot kölcsönöz a hajnak. Használata 
gazdaságos. Tisztítja a hajszálakat, a haj* 
gyökereket erősíti. Az ondolálás Ma- 
rellával való hajmosása után is meg
marad tartósan, összes szaküzletekben 
kapható. Főlerakat:

M E LTZE R  d ro g u eria

HSzőlőpermetezőket
tökéletesen és olcsón javít

E M R IC H  O T T Ó
bádogos.

5 darab törzskönyvezett 
szimmentáli ü s z ő t

elad
Szemző gazdaság Sárok.

Mohács szigeten 20 ma
gyar hold föld. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

fin
Mázoló, fényező, kárpitos
segédeket és tanoncot

felvesz
SCHLITZER EMIL 
mázoló, fényező és kárpitos ra 

Mohács. Horthy Miklós ut 19 szém.

P i a c i  A T » lu
Búza - -  — I4.5u p
Zab -  - 14 50 p
Boxs — — 13.50 p
árpa — — 13.50 p
Tengert m. 1 2 .- p
Bab — — 17— p

Vigyázat.
Bátaszékl autóbusz május 

15 tói délben 15 perccel ko
rábban Indul (12.15 órakor/

Mélykatak fúrását,
szivattyú javításokat, motoros 
vízellátó berendezések léte

sítését jutányosán vállalom
Varga Ferenc

M o h á c s

Versenytárgyalási
hirdetmény.

A máriagyűdi ferences rend
ház főnöke a Pécs sz. kir. n ro s  
és Baranya vm. területére korlá
tozott versenytárgyalást hirdut, a 
mdriagyüdi kegyhely rendezésé
nek alábbi munkálataira:

a) tereprendezés (földmunka, 
utak, támfalak, lépcsők 
stb építése és evvel kap
csolatos bontások) ;

b) elárusító fülkék és Ulen- 
helyek építése.

A versenytárgyaláson részivé- 
hetnek a fent megjelölt területen 
telephellyel és megfelelő képesí
téssel rendelkező vállalkozók.

Pályázni a 2 csoportban felso
rolt munkálatokra együttesen, 
vagy külön külön is lehet.
Az ajánlatokat 1936 évi május

hó 14 én d e. 10 óráig 
kell a pécsi ferences rendhaz fő
nökségének benyújtani- Bizottsági 
felbontásuk ugyanott, d. e. l t  
órakor történik.

Részleles versenytárgyalási hir
detmény, vállalati feltételek, aján
lati és költségvetési űrlapok 60 
fillér térítése, illetve póstai kézbe
sítés igénylésé esetén 1 P levélbe- 
lyeg beküldése ellenében f. hó 5 tői 
kaphatók a máriagyűdi ferences 
rendház főnökénél és Kó'szeghy 
Gyula tervező építész irodájában 
(Pécs, Árpád u. 41). Utóbbi he
lyen d- e. 8— 12 óra között a 
tervek megtekinthetők és felvilá
gosítás nyerhető.

Máriagyűd, 1936. május hó 1.

Kapható:
F reu n d —M o ln á r

cégeknél
és az összes füszerüzletekben.
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A mohácsi kir. járásbiró 5íg  mint telek- 
könyvi hatos ig.

12960 1935. tk. szár t

Árverési hirdetír tíny-kivonat.
Pécsi m kir. Pé nzügyigazgató- 

ság végrehajtató! tak Oöb József 
és neje Müller Erzsébet végre
hajtást szenvedő k ellen indított 
végrehajtási üg yében a telek
könyvi hatósá: » a végrehajtási 
árverési 816 pe ngő 51 fillér tő
kekövetelés és járulékai behaj
tása végett a r nohácsi kir. járás
bíróság terüle tén levő Virágos 
községben fekvő s a virágost 
29. számú betétben A I 1 sor
szám 140. Ili szám alatt felvett 
282 O  ölnyi házra 1000 pengő, 
A I 2, sorszám 141. hrszám 
alatt felvett 772 □  ölnyi kertre 
470 pengő 50 fil'ér. A I. 3. sor
szám 199 hrszám alatt felvett 
720 □ -ö lny i rétre 607 pengő 50 
fillér A I. 4. sorszám 231. hr
szám a alt 150 □  ölnyi rétre 75 
pengő. A I. 5. sorszám 246. hr
szám alatt 630 O-ölnyi rétre 
226 pengő 50 fillér A I. 6. sor
szám 281. hrszám alatt felvett 
1055 □ -ö lny i rétre 445 pengő. 
A I. 7. sorszám 360 hrszám a’att 
felvett 128 □  ölnyi szántóra 88 
pengő A I. 8. sorszám 375 hr
szám alatt felvett 1 hold 1530
□  ölnyi szántóra 2152 pengő. 
A I. 9. sorszám 385. hrszám 
alatt felvett 345 □ -ö lny i szán
tóra 237 pengő. A I. 10 sorszám 
437. hrszám alatt felvett 676
□  ölnyi szántóra 285 pengő. A 
I. 11. sorszám 501. hrszám alatt 
felvett 230 □  ölnyi szántóra 194 
pengő A I. 12 sorszám 523 
hrszám alatt felvett 202 □  ö ’nyi 
szántóra 139 pengő. A I. 13. 
sorszám 579 2 hrszám alatt fel
vett 333 □  ölnyi szántóra 229 
pengő. A I. 14. sorszám 617. 
hrszám alatt felvett 535 □ •ö lny i 
rétre 267 pengő 50 fillér. A I. 
15. sorszám 669. hrszám alatt 
felvett 850 □ -ö lr.y i szántóra 239 
pengő. A 1. 16. sorszám 787. 
hrszám alatt fe'vetf 1 ho’d 
1490 □  ölnyi szántóra 1834 
pengő 50 fillér. A I. 17. sorszám 
792 hrszám alatt felvett 2 hold 
1566 □  ölnyi szántóra 3165 
pengő. A I. 18— 19 négy rész 
legelőilletőségre és négy rész 
erdőilletőségre összesen 50 
pengő. A -+ I. sorszám 61 4. hr
szám alatt felvett 10 □ ö ln y i 
pincére és A +  2. sorszám 61 5 
hrszám alatt felvett 10 □  ölnyi 
pincére összesen 100 pengő. A 
4- 3 sorszám 695. hrszám alatt 
felvett 1040 □  ölnyi szántóra 
577 pengő. A -+- 4. sorszám 
838 5. hrszám alatt 3 hold 1527
□  ölnyi erdőre 4350 pengő ki
kiáltási átban, de az ezen betét
ben felvett összes ingatlanok a 
C. 3. sorszám alatt Oöb Jánosné 
sz Schneider Margit javára be
kebelezett kikötményi joggal ter
helten vagyis ezen sz Igalmijog 
feltétlen fenntartásával, továbbá 
ugyancsak az összes ng.i lan .k 
a C. 5 sorszám alatt Gob János 
(nős Tengler Margittal) javára 
btkebeezett szolgalmijog és ki 
kötrrényi jogokkal terhiben, úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
utrbb: szolgalmijog't rrrigsor 
bán nitgrlőző tehertételek fede
zést-e szükséges 15054 ptngő 
vah-szirü ö- szeg be nem folyna, 
úgy az áiverés hatalj talanna vá

lik s >z ingatlanok nyomban 
ezen C. 5 alatti szolgalmijog és 
kikötményi jog nélkül lesznek 
árverés alá bocsátva

A telekkönyvi hatóság az 
árverésnek Mohácson a telek 
könyvi hatóság hivatalos helyi
ségében (Szepessi tér 1. szám, 
I. emelet 1. ajtó) megtartására: 
1936 évi május hó 28 nap
jának délelőtt 9 óráját tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX. t. c. 150. §-a alapján 

a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eső ingatlan 

és pedig a házadó alá eső ingat
lan a kikiáltási ár felénél, egyéb 
ingatlan a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron el
adni nem lehet (1908 : XLI. t. 
c 26 § )

Kir Kincstár, dr. Bodonyi 
Rez<ő és Délmagyarországi Ke
reskedelmi Bank r: t. a legkisebb 
vételár nélkül árverezhetnek, mig 
Teppert Józseffel szemben a leg
kisebb vételárat 15798 pengőben, 
Roth Jánossal szemben 16194 
pengőben, Schmidt Jánossal 
szemben 16254 pengőben, Müller 
Józseffel szemben 16310 pengő
ben, Mohácsi Takarékpénztár r. 
t.-vel szemben 19010 pengőben, 
Első Mohácsi Gőzmalommal 
szemben;. 19760 pengőben, dr. 
Sumári Sándorral szemben 20104 
pengőben állapítja m tg.

2 Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10°/o-át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t. c. 42 § ába.i
meghatározott árfolyammal szá 
mitott óvadékképes értékpapiros 
bán a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előlegesen bírói le 
tétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át 
adni s az árverési feltételeket 
aláírni (1881 : LX. t.-c 147,150.,
170. §§-ai, 1908 évi XLI.t.-c. 21 § )

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet

T a rtó s  ondu lá lás !
Értesítem a mélyen físz'elf höfgyközönséget, hogy a 

legmodernebb rendszerű 1936 os íartóshullám gépet besze
reztem s igy módomban van pártfogóim, t ezen a téren is 
kielégíteni. Fodrász üzletemben készült

ta rtó s h u llá m  szenzációs, 
v izh u iíám  d ivatos, o n d u íá lás  ta r ló s . 

Olcsó b é rle t re n d s ze r!
T a r tó s h u l lá m o t  0  P - tő l g a r a n c iá v a l  k é s z í t

Szeid l László hölgy fodrászata 
Horthy Miklós ut 26.

U T '" / ''

OLCSON!
F É R F I I N G

és fehérneműt, pizsamát, házikabátot, por- és munkaköpenyt
m é r t é k  s z e r i n t

eg)erei ként külön ezabéssal, megrendelésre 
szavatossággal, a legszebb kivitelben készít

H ite ifc r ré s ’1 Bevásárlás? S ze rv e ze t  
fa e ja i ré s z é re  6 havi ré sz le tfize tés .

VORISEK LAJOS
fehérnem tikészitó és dlvatárukereskedo, Óvárosháza.

P O N TO S A N ! G YO RSAN!

i i

Pridnch ÜMKar konys nyomdája, Mohács

tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár °,0-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi 9/0-áig kiegészíteni 
(1908 XLI. t.-c. 25. §.)

Mohács, 1935 évi december hó 
27. napján.
Dr. H adler s. k. kir. járásbiró 

A kiadmány hiteléül: 
D á rd a i F e re n c  

kiadó.

C s a lá d i h á z
Teljesen modern, szép udvarral, 
kerttel, elköltözés miatt azon
nal kiadó Ugyanott rádió olcsón 
eladó R ákóczi u 35. sz.

K e z d ő

k e r e s e k .
Cim a kiadóhivatalban

Mohács megyei város polgármesterétől. 

2690 1936. sz.

H ir d e tm é n y .
A város polgármestere a városi bér- 

házban megüresedő volt főjegyzői 
lakás bérbevételére versenytárgyalást 
hirdet. A négy szoba, előszoba, fürdő
szoba és egyéb mellékhelyiségekkel 
bíró lakásra az ajánlatok lezárt borí
tékban

f. év i m ájus  hó 2 0 -án  
d é li 12 ó rá ig

adhatók be a polgármesteri iktatóhi
vatalban. A bérbeadás f. évi november 
hó 1-étől szól, de a lakás már augusz
tus hó bével, esetleg még előbb is 
átvehető. Egyenlő feltételek mellett 
előnyben részesülnek azok, akik a bér
letet augusztus 1-től vállalják.

Mohács, 1936. május hó 6-án.
Dr. M a r g i ta y  L a jo s  s. k. 

polgármester.

S Z É P É N !

Csinosan b ú torozott  
szoba olcsón k ia d ó .
Szécheny i> tér 13 Sz.
A mohácsi kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóságtól.

1208 1936. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Topalovics János kérelme a 

telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést a Vht 204. § a alapján 
a mohácsi kir. járásbíróság terü
letén levő Mohács megyei va'ros- 
ban fekvő s a mohácsi 13289. 
számú betétben A 4-11, 22, 34 
36—38 sorszám alatt felvett 
7964 1. hrszámu 944 □•ölnyi 
szántóra, 7966 8. hrszám 1211 
Q ö ln y i szőlőre, 7966 20 hrszám 
275 □ -ö lny i szőlőre, 7964 4 
hrszamu 650 □ •ö lnyi szántóra, 
7966 4. hrszámu 800 Q  ölnyi 
szőlőre, 7966 22. hrszámu 225
□  ölnyi szőlőre összesen 12 000 
pengő kikiáltási árban,

u. e betétben A-j-2, 24—30. 
35 sorszám alatt felvett 7965 
hszámu 28 □  ölnyi házra,
7966 10 hrszám 170 □•ölnyi 
szőlőre, 7966 11. hrszámu 150
□  ölnyi szőlőre, 7966 12. hr
számu 155 □ •ö iny i szőlőre, 
7966 13 hrszámu 185 □  ölnyi 
szőlőre, 7966 14. hrszámu 190
□  ölnyi szőlőre, 7966 15. hr
számu 200 □ -ö lny i szőlőre, 
7966 16. hrszámu 210 □-ölnyi 
szőlőre, 7966 21. hrszámu 65
□  ölnyi szőlőre összesen 5237 
pengő kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében (Mohács 
Szepessy tér 1. szám, I. emelet 
1. ajtó) megtartásara:
1936. övi junius hó 9. nap
jának d. e. 9 óráját tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 
(1881 : LX. t.-c. 150. §a alapján 
a következőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatla
nokat a kikiáltási ár kétharmadá
nál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (1908 : XL. t c. 26. §. A Mo
hács Kölkedi Armentesítő és Bel- 
vízlevezető Társulattal szemben 
a legkisebb vételár 39500 pengő
ben állapitiatik meg.

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási __ 
ár 5%-át készpénzben, vagy az 
1881 :LX . t c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 
170. §§; 1908. LX. t-C. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett és többet !gérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa Ígért 
ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni (1908: XLI. t.-c. 25 §.)

Mohács, 1936. évi febtuár 
hó 15. napján.

D r . H a d l e r  s. k .  k ir. járásbiró

A kiadmány hiteléül: 
D á rd a i F e re n c

kiadó.
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