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A csu rg ó i fiuk.
Bármi legyen is a vége 

annak a vészkiáltásnak, ame
lyet a csurgói 14 fiatalember 
intézett a magyar társadalom
hoz, egy eredményt már az 
e!so lépéskor le kellett sze
gezni A magyar ifjú ág, az 
uj magyar nemzedék sorsát 
vetette felszínre ismét a 
csurgói eset. Kicsordult a 
csurgói go"dpohárból a há
ború utáni magyar nemze
dék minden baja, keserce, 
elkeseredettsége és sok sok 
sufios igazsága. Könny, jaj 
reménytelenség fakad a vész
kiáltásból és segítséget, tá
mogatást követel a ma tár
sadalmától.

A legszomorubb talán az, 
hogy amiben a csurgói és 
más állástalan fiatalságnak 
nincs igaza, abban sem ők 
a hibásak. Nem tehetnek ar
ról, hogy gyermekkorukban 
minduntalan azt a biztatást 
hallót' k, hogy tanuljanak és 
akkor boldogulni fognak. 
Nem tehetnek arról, hogy 
beléjük nevelték, hogy biz
tosabb és jobb életpályához 
jutnak, ha tanulnak, mert 
talán a biztató szülők sem 
hibásak, hogy egy korszak 
hamis lellogása alatt rázudi- 
tottak gyermekeiket a köz- 
paljzk irányát jelző utakra s 
csak akkor torpantak meg, 
an :ki r láttak, hogy az utón 
nirden helj be V8n töltve, 
n.ir.üen állas előtt ezrek és 
tízezrek tolonganak egy lalat 
kenj érért.

A korszellem sok tekintet
ben volt hibás, de a csurgói 
fiataloknak viszont abban 
igazuk van, hogy üssünk 
n .r  egjszer széjjel a sck 
á... suak között. Nézzük meg, 
hogy mennyi is az a létn i- 
r n tm , a n . t l j t ő l  egy intel
ligens család megélhet és kö
r te :  elemül végjük el a töb
bit, bőgj másoknak is jus- 
acn. Nem lehet közűiéinél, 

: z t k k ő l  v a la k i!  ok i a- 
g}er. sck, ha n  ásnák stn  n i 
fen jut. Végjük elő sz

eszünket és a szivünket s 
a kettőt összetéve nézzünk 
széjjel a magyar élemen, 
hogy hol lehetne elhelyezni 
az ifjúságot. Ha kell, ám 
jöjjenek uj törvények, ame
lyek elavult felfogásokon túl
teszik magukat és tere ntss- 
nek rendet, tegyenek igaz
ságot, mert az igazságtalan
ság megmételyezi és neg- 
mérgezi a migyar ifjúságot 
ezekben a nenéz időkben.

A magyar törvényhozók, a 
magyar kormány olyan gya
korlati és gyorsan segítő in
tézkedéseket keressenek és te
gyenek, amelyek gyorsan, ha 
re n is ma, de mar holnap 
segítenek. Ezen az utón szí
vesebben látja a nemzet a ke
mény kéz politikáját. Ide ves
sük bele minden energiánkat, 
hozzuk ide azt a felesleges 
erótöbbletet, amelyet oly hév
vel és buzgósággal szoktunk 
elpazarolni választásokon. Itt 
a szent cél érdekében olyan 
intézkedés, amely csak egye
seknek fájna, szentesítést 
nyerne a sok érdekének meg 
védésében.

Á ma fiatalsága érdekében 
az egész közfelfogás megre
formálását várjuk a retorm 
kormanjtcl. Ne állásokat 
krealjar.ak az ifjúságnak ha 
nem munkát adjanak. Annji 
még itt a tennivaló, amely 
fiatal munkás kezeket, acélos 
izmokat, feszülő idegeket var 
s ameljeket hivatalos hata
lommal meg lehet találni, 
csak keresni kell. Nem va
gyunk kiváncsiak már a po
litikai torzsalkodásokra. Min
den jobb Ízlésű ember mér 
unja ezeket. Kenj árpolitikát 
kérünk és követelünk min
denkitől, aki intézkedésre hi
vatott fórumon áll.

A magjar ifjúságiéi pecig 
azt \ árjuk, hogy minden 
n unkát fogadjon el, ne ál
lást várjon, le p jü k  már télre 
a ryugdijas ailas balvarját 
és az ifjúság éppen olyan 
szívvel lélekkel vágjon neki

a gyakorlati szabad pályák
nak, mintahogy egy állás 
után fut s azt hisszük, hogy
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Az Erzsébet tér rendezése 
és a MFTR. állomás.

M ért nem választottak széjjel a teher és a személyforgalmat? 
Az átkelési épületeket rendbe kell hozni.

Egy olvasónk írja az alábbi 
m«gszivlelésre érdemes sorokat:

— Figyelem most már tietek 
óta azt a harcot, amely a város 
és a MFTR. között foy ik  s 
amelyben az a legérdekesebb, 
hogy bár a képviselőtestül t is 
már két ízben foglalkozott ezzel 
az üggyel, a lapok hasábjain is 
állandóan ott van és még sincs 
döntés. Miért? Kérdezem, hogy 

egy inagánepntkezi. óur- 
melyik polgártársunk, 
meg m erte lenni azt, 
hogy egy epntkezes során 
bármiben is a hálóséig
ellen tegyen v a la m it?

— Vagy vannak érvényes sza 
bályok a városi építkezésekre, 
vagy rircst-nek Ha vannak, ak 
kor mindenkire köte ezőek, ha 
nincsenek, akkor hagyják béké
vel a MFTR t csináljon, amit akar.

— Egyébként az ügy már 
tréfa tárgyát is képezi Ugyanis 
a város a palatetőhöz ragaszko 
dik, a MFTR bőrlemezzel akarja 
borítani. Az ügy még nincs el 
dentvt, de a MFTR már fel
rakta a bőrlemezt. Ha ellere 
dcnterik, leveszi akkor, vagy 
pedig m irckét fémek igazai adva, 
talán ráteszi a palatetót is? . . .

— A vita során azorban igen 
érdekes és helyes öt'et merült 
fel a közönség sorában, még 
pedig az, hogy

m ié r t kell együ tt lenn i a 
te h e r jc rg a lc m n a k  a sz e 
ri e ly jo rg a lcn  m a i, m ié r t  
te l i  a teh e tn i ti ra k tá r t  
éppen a D u n a  legszebb  
térén , a ta r o s  belepu á l
lo m á sá n  fe lép íten i?

— A rendezéssel a sáros min
denben el bez a gondolathoz 
igazodott Ezért kaptunk cda 
körforgalmit kével, ezért keli a 
Szent Jár os szebrot elsírni, pe 
d g n ern jise l szibb enne, ha 
csak szén éjfcrgalcmra számivá 
szép k:s parkot léiesittne itt a 

.város! Mernyivel szebb btnyo-

a kőt akarat megteremti majd 
gyümölcsét, a magyar i f jú sá g  
elhelyezkedését az életben.

mást keltene az idegenben, ha 
kiszállásakor virágok, zöld pá
zsit és lombos fák között ve
zetne az útja a városba!

Mi akadálya lenne annak, 
ha például a teheráruforgahnat 
más hová tennék Olyan helyre, 
ahol el van dugva s akkor fed
heti a MFTR a raktárt akár kát
rány pap;rral is, senkinek sem 
lenne ellene kifogása.

Akár ki eszméje volt is ez 
Szerkesztő Ur, én jónak találom. 
Ugyanis ez a MFTR raktár még 
ha kap is tetőt palából, nem va
lami szép épület lesz, aminthogy 
a MFTR. főépületről sem lettet 
sok díszes jelzőt elmondani. Ha 
pedig nem lesz szép, akkor miért 
kell itt a főútvonalon megtartani? 
A MFTR teherhajóknak igazán 
közömbös, hogy néhány száz 
méterrel esetleg lejjebb állanak 
meg, a szállítónak sem olyan 
nagy külömbség.

— No, de most már elég volt 
a MFTR bői. Van itt ezen a tá
jon más kritizálni való is Úgy 
hallottam, hogy az Erzsébet fá
kat kegyedből meghagyják, pe
dig ezek a ták már kissé meg
koptak. Én például Erzsébet k i
rályné emlékét époly szeretettel 
és kegyelettel tudnám elképzelni 
ha uj fakat ültetnének oda, az 
uj rendezésnek megfelelő be
osztással.

— Me'g csak megjegyzem, le
het, hogy nem is tervezik, de 
nem találnám helyesnek, ha a 
Szent János szobor esetleg mo
dernizáláson menne át. Ha mű- 
történelmi emlék, akkor hagyjuk 
meg eredeti alakjában!

— Nézzünk most tovább né
hány lépéssel. Az Erzsébet tér 
elkészül, szép körforgalom, pá
zsit, ta, virág lesz és — bocsá
nat, de szóvá kell tenni — nem 
messze a város első nyilvános 
illemhelye és legborzalmasabb 
építkezése, nem valami kellemes 
illattal árasztja majd el a teret.

— Ha a MFTR lől megkíván
juk, hogy a téren díszesen épit-
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kezzék. akkor a városnak jó pél
dával kel* elöljárni

— Most. hogy soron van a 
kompüzem modernizálása de 
az Erzsébet tér rendezése is, ta 
Ián lehelne egy szebb, helyesebb 
megoldást találni az átkelés kör
nyékének modernizálására Meg
felelő várakozó helyiséget a kö 
zönségnek és megfelelő, szépen 
fej ödő városunk stílusához méltó 
illemhelyet, a mostanit tagadjuk 
le, hogy egyáltalaban volt is itt 
ily d:sztelenség. Csmos épülete 
két, megfelelő helyiségekkel, a 
környék rendezésével, hogy már 
az inenső part jelezze, hogy ez 
az átkelő hely szép szigetünkre 
Csínt, ízlést kérünk minden ily 
városi átalakításba, rendezésbe 
és ahová csak lehet zöld pázsi 
tót, v rágni, ’ombos fákat, hogy 
kellemes benyomást kel sen min
denkiben

— Sok-sok, a városi szerető, 
fejlődését, csinosítását szívesen 
előmozdító polgártársam nevé
ben remélem, hogy valamit meg 
is csak megvalósítanak ötle
teinkből. Egy olvasó.

A magyar varosok és 
a £ azdasági éiet.

A Duna és Tisza között levő 
városok nagyobbszabásu szövet
kezet megalakítását tervezik, 
amely azonban egyelőre még 
csak az elgondolások és tér | 
vezgetések embrionális korát éli. 
Arról van szó, hogy ezek a vá í 
rosok, amelyek Budapestnek, de j 
majd egész Európa nagyobb vá- j 
rosainak szállítják a gyümölcsöt 
és a kerti terményeket, olyan 
közős értékesítő szervet létesít- í 
seriek, amely nagy obb propagan
dával, határozott irányú intezke 
désekkel terelne a jobb piacokra ■ 
a magyar gyümölcsöt és kerti 
terményeket, de mint egy egész I 
országrészt összekötő és behá 
lózó szervezet, előzetes termés 
számításokra, előzetes üzletkötő | 
sekre is alkalmas lenne.

A tervezet meglehetősen nagy 
szabású és ugyérezzük még na
gyon sok idő múlik el, amíg a 
magyar gazdái ilyen szervezetbe 
tömöríthetik a városok. Egyelőre 
a tervezők is úgy gondolják, 
hogy a szövetkezet a legális ke 
reskedelemmel együtt do gozna 
és az első időben az lenne a 
célja, hogy ártájékoztatással a 
visszaéléseket szüntesse meg, 
propagandával, egységes tömeg 
gyűjtéssel és szállítással pedig 
nagyobb piacokat találva, árja- 
vitoan lépjen fel.

Ha ebben a formában hirtelen 
nem is sikerül hasonló megol
dást találni a magyar gyümölcs 
nek és a kerti vetemenyeknek, 
mindenesetre a tervezők ötletet 
adlak a magyar varosoknak, 
hogy egyelőre külön külön is 
elinduljanak hasonló irányba. 
Egy város keretében megszer
vezni a termelőket, összeszedni 
annak a városnak speciális tér 
ményeit, gyümölcsét és megfe
lelő piacot találva, elhelyezni. Ez 
a piac aztán lehet a közvetlen 
fogyasztó, de lehet a kereske
delem is, bizonyos, hogy a vá 
rosok ily irányú megmozdulása 
feltétlenül hasznos lenne.

Ami speciális mohácsi termé
nyeinket illeti gondolu ik például 
kitűnő salátánkra, amely hatal 
más tételekben megy fel Buda
pestre. A gazdák, lega'ább s a 
nagygazdák inaguk viszik fel és 
adják el a salátát, am' termesze 
lesen tetemes költséggel jár. 
Miért ne lehetne ezeket a gaz
dákat összeszervezni és a nagy 
vásár kitűnő szervezetén keresz
tül, közös értékesítéssel segíteni 
rajtuk ?

Vehetnénk aztán sorra többi 
terményeinket Itt volt a nyár 
elején a rengeteg kajsz n termés, 
amelynek értékesítése szétapró 
zódott sok kiskereskedő kezén. 
Néha zsúfolt volt a piac kajszi 
val s i yenkor lehetetlenül ol 
csőn, fii érés árason cserélt gaz 
dát Ezek az apró kezek, sz ntén 
szervezetlenek lévén, nem sokat 
kereshetnek az árun s ezzel a rend
szerre a végén mindenki ráfizet.

Itt van az alma, itt van az 
őszibarack, jön a ringló, a szilva 
a dinnye, mind mind pénzt je 
lentenek a gazdának és mind 
olcsón értékesül, mert nincs meg 
szervezve az eladási s egyen 
ként történik.

Mohács városa középületek 
ben, kulturális intézményekben 
sokat gazdagodott az elmúlt 
másfél évtizedben Nagyot ha 
ladtunk, nagyot fejlődtünk s ha 
még mindig nincs is megállás, 
mert van elintézni, alkotni való, 
akkor is mellette gazdasági kér 
désekre is át kel ene lem

A városházának vannak spe 
ciálislái már kulturális ügyekben,

Kellő számú jelentkező esetén m ár 
az ősszel megnyílik az in terná tus.

A kép v is e lő tes tü le t közg yű lése .
Szombaton délután tartotta 

Mohács megyei város képv selő 
testületé rendsivü i közgyűlését 
Dr. Margitav Lajos polgármes
ter e nöklete alatt

A közgyűlésen napirend előtt 
Ehrenteld Antal szólalt fel s a 
partifürdő motoros átkelésével 
kapcsolatban mondott el jogos 
panaszt. Előadta, hogy egy íz
ben átment a partifürdőbe és a 
csónakbaannyian szálltak be,hogy 
félő voll, hogy elsülyed Kérte 
a polgármestert, intézkedjen, hogy 
csak a megengedett számú sze
mélyt bocsássa be a személyzet 
a csónakba

A polgármester vá'aszában ki 
jelentette, hogy a műszaki tanács
nokot felelőség terhe mellett fog
ja kötelezni arra, hogy a személy 
zet csak a szabályszerű létszámú 
utast engedje be. Ha az utasok 
nem fogadnak szót, nem indítják 
el a mótorost

A közgyűlés első tárgya a vá
rosi tornacsarnok építése és a 
fiúnevelő intézet felállítása s ezzel 
kapcsolatbin 15 ezer pengő 
MABI kölcsön felvétele volt. 
Vitéz Szőnyi Alajos tanácsnok 
ismertette az ügyet, amelyhez 
elsőnek D r. Schmidt MMós szó t 
hozzá, köszönetét mondva Dr. 
Margitay Lajos polgái mesternek, 
hogy buzgó munkájával ügysze
retetével ily szép eredményt ért 
el ebben a kérdésben.

— Szinte banálisnak látszik — 
mondotta — hogy állandóan kő- |

leventekérdésekben, idegenfor
galmi szervezésben, nézzünk kö 
rül, talán akad ott gazdasági 
szakértő is, aki ilyen irányú in 
tézkedésekre, elgondolásokra 
vetné magát.

Nem ugv értjük ezt, hogy a 
város mint ilyen kereskedjen 
Vegy- kezébe az irányítást, ke 
ressen összeköttetéseket szer 
vezze meg a termelőket és meg
határozott célt tűzve ki maga 
elé nyúljon polgárai hona alá, 
segítse elő, hogy többet keres 
hessenek s akkor több teher 
bíró képességük is lesz köz
alkotásokra

Nemcsak a gazdákra gondo
lunk. Ilyen felülről jövő gondos
kodás sokat lendíthetne a kis
iparon, bizonyára akad még se
gít ni való a kereskedelmen és 
az apró munkás családokon.

Van speciális iparunk, a korsó- 
készítés, amely lassan kihal, 
meri abból nem tud megélni, 
amit itt elad, hátha lehetne tá
volabbi vidékeken elhelyezni be
lőle Ezek a kisemberek nem 
tudnak elindu’ni összekö'tetések 
u*án, a városnak viszont ez iga
zán nem jeentene gondot Még 
csak küönösebb költséget sem 
okozna s Így érdemes lenne 
foglalkozni ezz I a gondolattal is.

Ez csak egy ötlet, de biztosan 
több hasonló eset is van, néz
zünk körül és keressük meg, 
hogy ho1 ludunk segíteni pol
gár ársankon A város vezetés 
ilyen uj iránya a legnagyobb 
tetszéssel találkozna a legszéle 
sebb retegek körében.

szönetet mondunk a polgár 
mesternek, de a folyton meg 
í juló alkotások sora kötelessé 
günkké teszi ezt.

Dr. Fischer Ernő is elismerés
sel adózik a polgármester mun
kájáért, egyben azonban kéri a 
kastélyépület restaurálását is

Vtda Dező aggályát fe ezi ki, 
hogy az internátus felügyelő 
tanarának a felügyeleti munkán 
kívül tanítania is kell s félő, hogy 
az egyik munkája a másik ro 
vására megy

A polgármester válaszában 
megköszönte Dr. Schmidt M ik
lós és Dr. Fischer Ernő elisme
rését s biztos tja a kéviselőtes- 
tületet, hogy mindenkor és min 
den erejével a város érdekeinek 
előmozdításán fog dolgozni.

A maga részéről úgy érzi, 
hogy az állandó és isméllődő 
köszönet megunttá válhat, de j 
mégis azt szeretné, ha minnél í 
gyakrabban alkalmat adhatna j 
erre a közgyűlésnek. A közel j 
jövőben, hiszi, hogy ismét lesz j 
alkalom.

Dr. Fischernek megjegyzi, hogy ! 
kastély restaurálása el van már 
határozva és versenytárgyalás j 
után azt meg is kezdik. Vida ) 
Dezsőnek is megnyugtató vá- ' 
laszt adott, egyben bejelentette, ! 
hogy amennyiben kellő számú ' 
jelentkező lesz, az internátus 
már ezen az őszön megnyílik, 
mert megfelelő helyiségek állanak 
a város rendelkezésére.

A képviselőiestü l  a javaslat, 
elfogadta és a MABI köK’ ', 
felvételét 19 igen szavazattal h, 
tározatra emelte.

A közgyűlés második iár. , ,  
a MFTR. raktár építkezés ü L  
lett volna, azonban ezt a kén i 
sellőtestület a polgármester javai 
latára levette a tárgysorozat^' 
mert ajánlatot várnak ebben a' 
ügyben a MFTR. igazgatóságát*

A közgyűlést ezután 
tárgy hiányában lezárták.

Pénteken: Vaszary Jinos sza
tirikus vigjátéka, a „Hazassag* 
került bemutat ára A szerzői el- 
gondolasokat, a szereplős ru'i- 
nos ludassal érzékeltet ék, a Ja. 
rabban hemzsegő drasztikumnk- 
kal együtt. B .'i de László második 
fe vonasbeli monológja, egy rö
vid időre a megtisztult morál 
szólamaként hatott, a közönség 
nyiltszini tapssal jutalmazta in;g 
érte. Szekelyhidy Adrién megint 
a prózák jeles primadonnája volt, 
O o-zlán György, Andrássy Mar
ton, Szabó Ernő, v. Hajmassy, 
R itkay, Daruvary Maria és Majt- 
henai G ib i ki ünő karakter ala
kítást ad 'ak .

Szombaton: a szezon egyik 
legsikerültebb elöadasaban, a ,3 
ember a hóban* című zenés víg
játék került színre. Nem hiányzott 
betőle az opereit megkívánta 
énekhang sem, mert mindent pó- 

, tolt az a lebilincselő játék stílus, 
amellyé a szereplők teljes sikert 
arattak O  ősz áa, Szabó és B -nde 
külön külön és együtt, a tiszta 
műveszet mesterei voltak Andrássy 
kaoinet figurája utanozhatatlan, 
Harczos íren és D íruvary Msrta
a s íin t és az eletet jelentették.

Vasárnap : délután és este a 
Katz bácsit és a Kölcsönkért 
feleséget uj tottak fel.

H étfőn : Molnár Ferenc ,N igy 
szerelem* című vígjátékit adta 
elő a nagyszerű prózai együttes. 
Szekelyhidy Adrién nemes vonalú 
művészetéhez, mar alig akad jel
zőnk, Bende László férfias, tinón 
ötvö .e tű játéka előnyösen érvé
nyesült, Majthényi Gabi, Egry 
Berta, Ratkay és a mindig pom
pás Andrássy jelentős erővel biz
tosították a sikert.

Kedden: a „Méltósigos asz- 
szony“ ment másodszori előadás
ban. Ezúttal volna egy pár meg
jegyzésünk. Mi a pécsi együttes
től művészi produkciót varunk, 
pedig ezúttal nem azt kaptunk. 
Csodáljuk a dolgot és megbot- 
rankoztunk rajta Kár lerontani a 
végén azt a jó véleményt, ami a 
szezon alatt kialakult a közönség 
körében Ha már le is építették 
a társulatot a szezonvégre a mini
málisra, legalább a megmaradt 
egynéhanyan vegyek komolyan 
hivatásukat és ne játszanak cir
kuszosait. Vegignevetni egy elő
adást még akkor se lehet, ha 
Mohácson, vagyunk és valaki 
női főszerepet játszik I Itt már 
fővárosi művészek és megbújtak 
azért, mert azt hitték, hogy falu 1 
vannak I A mohácsi közönség
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érién felöl szinházpártoló, de 
ezzel szentben elvárja, főleg a 

szereplőktől, hogy művészetet 
adunak és ne csináljanak rossz 
K árét. Egyébként szerepét az 
egyetlen Kovács Mici vette ko
molyan 6 és talán csak azért, 
mert ez volt az első nagyobb 
szerepe Beugrott az egyik leépi- 
te színésznő helyett.

Szerdán igazi parádés eladás
ban a „Tovaris* bemutatója volt. 
Ezt a franciával kevert orosz 
levegőjű, a régi és az uj orosz 
mentalitás harcát visszatükröző 

agvszerű vi játékot, csak a sze
replők m irdvégig teljes értékű 

/vészi játéka és lendülete múlta 
le ü Berde László és Székely- 
h Adrién legszebb sikerükként 
könyvelhetik el ezt az előadást. 
Mindketten nagyok előkel ek és 
művészetet sugárzók voltak.

Oroszlán György a maga all- 
ri.r.d művészetével és művésze
tének kimagasló összhangjával 
paratlan értéket képviselt, a pa- 
t:nfs színész őstehetség Danis 
Jenő és Egry Berta, a francia 
szellem kitűnő interpretálói voltak, 
Majthényi Gabi, Rátkay István 
szimpatikus és megnyerő alakí
tást ad'ak és igen jó volt Vass 
Irma mimikája és T ihanyi Piri 
szakácsnő típusa.

Csütörtökön Molnár Ferenc 
„Ismeretlen lány" c. nagyhatású 
„rámáját láttuk. Harczos Irén ez 
úttal ismét ragyogtatta tudását, 
helyrehozva a „Méltóságos asz 
szuny “ csorbát. Fodor igazgató 
mélyenjáró színes játékot muta
tott. Kár, hogy az utolsó héten 
lépett fel először, máskor is szí
vesen láttuk volna. Bende László, 
Da: is Jenő ismét a szirpad igazi 
művészei voltak, Koltait örömmel 
láttuk ismét. Nélkülöztük eddi ; 
a többiek és mind dicséretet ér
demeinek.

A színház búcs uelöadasai.
Két utolsó búcsúelöadds. Vasár
nap délután fél 4 órakor Harcos 
Irén felléptével a »Méltóságos 
asszonyt vígjáték — filléres 
betyárokkal. Este pedig Harczos 
Irén és Székelyhidy Adrién fel
léptével az >Erettségi< az évad 
legnagyobb sikere kerül színre.

Tagad a kocsmabefürés 
gyanusilotlja.

Kerékpárlopással is vádolják-
Megírtuk, hogy Herner Balázs 

István Rákóczi utcai kocsmájába 
behatoltak és onnan készpénzt, 
rumot és cigarettát loptak el, 
mintegy 75 P értékben.

A rendőrség már az első na
pokban előállította Kálóczi István 
56 éves napszámost, aki már 
14 szer volt büntetve különféle 
bűncselekményekért s akire az 
uj betörés gyanúja ráirányult. A 
nyomozásnak sikerült komoly 
bizonyítékokat felhozni Kálóczi 
bűnössége mellet*. Így megálla
pítást nyert, hogy másnap reg
gel egész üveg rumból kínálta 
meg szál'ásadónőjét és annak 
fiát. Ugyanaznap reggel betért 
már 8 órakor a Hergenrőder 
féle vendéglőbe, ahol megevett 
egy zónapörköltet, ivott hozzá 
két pohár sört és csupa 2 és 
10 filléressel fizetett. Ugyanazon 
délelőtt a Pécsi vendéglőben is
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járt, ahol szintén két üveg sört 
ivott meg és aprópénzzel fize
tett. Dobszay Mátyás sütőnél 
viszont beváltott 5 pengő apró
pénzt és a partifürdö vendéglő
jében is be akart váltani apró 
pénzt, de nem volt rá szükség. 
Kálóczi zsebkendőjének közepe 
fekete volt, ami arra mutat, hogy 
abbrn hordta az aprópénzt. A 
feltűnően sok aprópénz erede
tére nem tudott megnyugtató 
felvilágosítást adni s Így igen sok 
bizonyíték vall ellene, azonban 

Kálóczi mindezek ellenére 
tagadja a betörést.

A rendőrség több ízben ki
hallgatta, de mindvégig megma
radt tagadása mellett, miután 
azonban a felsorolt bizonyítékok 
tagadásával szemben is, bűnös
ségéi mutalják, átadták az ügyész 
ségnek.

Kálóczi ügyének nyomozása 
közben inég egy újabb súlyosan 
terhe ö adat került felszínre el
lene. Ugyanis Heim Gyula sütő 
és cukrász behozott egy majd
nem uj kerékpárt azzal, hogy azt 
egy e'őtte ismeretlen embertől 
vásárolta 40 pengőért. A kerék
párért 20 pengőt fizetett, a má 

| sik 20 pengőt arra az időre 
ígérte, ha az ismeretlen igazoló 
írást hoz, hogy az övé vö t a 
kerékpár. Miután mindeddig nem 
jelentkezett, gyanússá vá t előtte 
és ezért

behozta a kerékpárt a 
rendőrségre, hogy nyo
mozzák ki, nem került-e 
lopott tárgyhoz.

A rendőrség erre megmutatta 
Kálóczit Heim Gyulának, aki rá
ismert benne a kerékpár eladó
jára. Kálóczi el is ismerte, hogy 

■ ő adta el a gépet, de azt á llí
totta, hogy azt ő is úgy vette 
ismeretlen embertől s ezért nein 
tudott igazoló írást adni.

A rendőrség ennek alapján 
lopással is vádolja Kálóczit, aki 
ellen a kerékpár miatt is meg
indult az eljárás. A rendőrség
nek egyébként az a feltevése, 
hogy ketten követték el a lopást 
s ily irányban tovább folytatja a 
nyomozást.

— P rirc lc ia . Lélekemeő üunepe 
lesz Mohács város közönségének 
és Németh Károly nyugalmazott 
járási főszolgabíró és nejének folyó 
évi augusztus hó 2-án. Mint, 
ugyai is, a pécsi Pius gimnázium 
szünidei lapjának, a Piusznak, leg
utóbbi számában olvassuk, az 
intézet volt növendéke, később 
magistere Német Béla, Német 
Károly tia, Ir.sbruckban elvégezte 
a theologiát s ugyanott folyó hó 
16-án pappá is szentelték. Eiső 
szentmiséjét szülővárosában, Mo
hácson. augusztus hó 2-án, a szt. 
Ferencrendi zárda templ mában, 
reggel 8 órakor mutatja be. Szó
noka P. Buzna Viktor, a kalocsai 
gimnázium jelenlegi igazgatója, 
kézvezetóje P. AtogyoróSsy Sán
dor a pécsi Pius gimnazihm inter- 
nátusának prefektusa lesz. A pti- 
micián az ujmisés volt iskola

társai, jelenleg a pécsi intézet 
magisterei, segédkeznek. A szent 
mise alatt a külvárosi Kis Szent 
Teréz énekkar énekel.

— Személyi változás a fe 
renceseknél P. Hermann Her- 
mengild ferences t.irtományfő- 
nők P. Konstantin ujmisés Mo 
hácsról Bajára, ugyanonnan 
pedig P. Alik.ást Mohácsra he
lyezte át.

— Titkos tanácsosi klneve 
zés. A kormányzó Vitéz Kérész- 
tes-Fischer Ferencet, Baranya 
\ ármegye volt főispánját és volt 
belügyminisztert titkos tanácsossá 
nevezte ki.

— Szakorvost óim haszná 
la ta . A belügyminiszter újból 
rendezte a szakorvosi cint hasz
nálatát. Eszerint a szakorvosi 
cim használatára csak az jogo 
sult, aki az egyes orvosi szak
mákra megkívánt gyakorlati időt 
szabályszerűen kitöltötte és a 
szakorvosi képesítő vizsgát le 
tette. A rendelet részletesen in
tézkedik a szakorvosi képesítés
hez szükséges gyakorlat eltö l
téséről.

— Halálozás. A kérlelhetetlen 
halai su.yos gyászba döntötte 
Vitéz dr. Horváth István főis
pánt ts  Horváth Miklós mohácsi 
járási főszolgabírót. EJesa'.yjuk 
nemes Horváth István i.y. szent- 
iórinczi főszolgabíró, eletenek 72 
is evében, visszaad.a leikét Te
remtőjének. Horváth István nyu
galomba vonul ísa óta Pécsett la
kóit és Pécs v ros tflrsadalmaiak 
szereteti és becsülése mellett ede 
napjait. Évtizedeken at dolgozott 
annak idején a varmegyéért s 
jelentős szerepet játszott a köz 
eleiben. Temetése csütörtökön 
délelőtt 10 órakor volt a pécsi 
központi temető kápolnájából, 
ahol bcszentelték és Pecsvaradra 
szállították a családi sírboltba. A 
gyas háborúit család iránt úgy 
Mohácson, mint varmegyeszerte 
mely részvét nyilvánul' meg.

— A pa rtb iz tos itks l m u n ká 
la to k  fe lü lv izsg á la ta . Héttőn a 
bajai (olyamn.ernokségi hivatal ré 
szerül Mohácsra erkezett Apor 
Kálmán műszaki tanácsos egy szak 
bizottság élén, ameiy a szigeti 
partbiztositasi munkaiatokat vizs 
gfllta felük A polgári hatóságok 
részéről Horváth Miksós járási 
főszolgabíró Volt a bizottság el
nöke Mohács városát Atargitay 
Lajos dr. polgármester es Felié 
rváry István műszaki tanácsnok 
kepviseile. A felülvizsgáláson a 
további biztostási munkaiatokat 
is tárgyaltak.

— A g im ná z ium  á ta lak ítás  
m unkálatai. A püspökkastély 
emeletének átalakítási munkálata 
szépén haladnak, A szobák átala
kítása tanteimekké mar megtörtént 
s szép, világos tantermek állnak 
majd gimnaz.umnk rendelkezé
sére. A több: munkaiatok is teljes 
iramban folynak, hog, szepiem- 
qeri iskolanyhasra készen álljanak.

— A já n la t a Széchenyi té r i 
zás. ló ta r tó k ra . Marunelii Jenó 
szobrász művész ajaniatot adott 
be a varoshoz, a Széchenyi téren 
felállítandó uj zászlótartókra, 
amelyeket a második mohácsi 
csata 250 ik évfordulója alkalmá
ból terveznek fe állítani. A zászló
tartók a bajor, a bader.i orosz
lánnál lennének k.kepezve s össz
költségük bronzból mészkő tal
pazattal 7400 pengő.

— Négy h ittanóra  lesz az 
elemi Iskolákban. A vallás és 
közoktatásügyi minrszter hozzá
járult, hogy a fel ékezeti elemi
iskolákban az edd gi heti két h it
tanóra helyett rég . legyen, kikö- 
tztte azonban, hogy ez az óra- 
színi emelés nem csökkentheti a 
többi tantargvak tanítási ó ra jit.

— Az öregek m egbecsülése. 
Kaptuk a következő levelet: A 
„Mohácsi Hírlap" tek. szerkesz
tősigének Tisztelettel kérem alábbi 
soraimnak helyt adni. Az a kis 
hír amely leírja, hogy a kirapan- 
csai zaszltszentelésen Frigyes fő
herceg az öreg erdőőrnek szemé
lyesen tett ó la széket, hogy az 
ülve nézhesse végig az ünnepsé
get, ez a kedves, igaz emberi 
érzésből támadt gesztus, adja ma 
kezembe a tollat, hogy a magas
ról jött előzékenységet szembe- 
állítsam azzal a kö lönnye , amely
nek csak nemrég voltam szem
tanúja. Az egyia mohácsi hivatal
hoz megidézett 90 éves, tisztelet
reméltó aggastyán kénytelen volt 
1 órai folyosón való áldogalas 
után, a hivatalos helyiségben uj- 
jabb teljes órán at állni. Teljesen 
kimerülve a fárasztó álldogálastól 
alig tudott onnan kivanszorogni. 
A helyiségben széfeken ű.ő, nata 
ÖJ— 10 evvel fiatalabb urak kö
zött senki sem akadt, aki a ne
mes főherceg jóérzése szerint, szé
ket tett volna a roskadozó labak 
ala. Helyet az ifjúságnak, ez ma 
a jelszó. Helyeslem, de egy ülő
helyet az öregeknek isi Hisz csak 
egy kis jóérzés és tapintat kell 
hozza. Vegye magara akit illet! 
Szives közléséért halas köszönet. 
Olvasója.

— A fogadalmi templom é- 
pitési bizottság ülése, A foga
dalmi templom eptési bizottság 
heifön délután ti órakor D r. A tar
gitay  Lajos polgármester elnök
lete alatt ülést tartott, amelyen 
Árkay Bertalan is megjelent A 
bizottsg döntött a lapunk múlt 
szamában, jelzett versenytargya- 
lasban s a inunkéval Kábor es 
Fabró cégét bízta m ;g 29.000 
pengős arban, szemben Atáro- 
vics és Erdélyi 32 400 pengős 
ajánlatával. Árkai Bertalan beje
lentette, hogy kitűzték az árkádsor 
helyet, amit a bizottság felü.vizs
gá t es helybenhagyott. A bizott
ság utasította Arkayt, hogy írjon 
ki verseny tárgyalást a kupola be
fed esere, a vizlevezetesre es az 
árkádsor felépítésire úgy, hogy a 
munka meg ezen ev augusztus 
1-en megkezdhető legyen. A bi
zottság még hetsrgyaita a temp- 
lotnepités munkaprogramját s ez - 
zel az ülés veget ért.

— Mohácsiak a szegedi ün 
nepi já tékokon. Szeged varosa 
augusztus elejei) nagyszabású ün
nepi játékokat rendez. Ezzel kap
csolatban több kongresszus s 
közte az OMKE-nak is nagygyű
lésé lesz Szegeden. Mint értesü
lünk mohácsi kereskedők is ellá
togatnak a gyűlésre autóbuszon.

— összegyűjtik a katonada
lo ka t. A honvédelmi minisztérium 
illetékes osztálya össze akarja 
gyűjteni az összes magyar ka
tona nótákat. Ebben a munká
ban a vitézi szék is támogatja a 
minisztériumot és az igy össze- 
gy üjtott nótas könyvet úgy a 
honvédség kebelén beiül használ
jak, mint a nagyközönség köré
ben terjesztik.
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— Jönnek az olasz kadétoki
olyó hó 25 én, szombaton 
déiután autóbusszal, úgy mint a 
múlt évben is, olasz hadapródok 
jönnek Mohácsra. Az olasz kadé
tok megtekintik a várost, majd át
mennek a szigetre, este pedig az 
Iparoskörben vacsoráznak.Vacsora 
után tánc lesz s ezért Mohács 
váiosa ezúton is kéri a leányr.os 
szülőket, hogy jöjjenek el este az 
Iparoskörbe. A múlt évi kirándu
láson kitünően mulattak a lányok 
az olasz fiukkal s bizonyos, hogy 
az idén is hangulatos estélje lesz 
a megjelenőknek.

— A városi gimnázium Igaz
gatósága felhívja a szülők figyel 
mét arra, hogy a növendékek 
csak magántánciskolába járhat
nak, ha a szülők kérelmére az 
igazgatóság erre engedélyt ad. 
Az intézeti szabályok a szünidő
ben is kötelezők azokra a tanú 
lókra is akik csak szeptemberben 
fognak beiratkozni.

— K olozsváry Dénes sza
badlábon Egy mohácsi ügyvéd 
Budapesten jártában találkozott 
Kolozsváry Dénessel, aki bünte
tését kitöltötte és szabadlábra he
lyezték. Kolozsváry kitünően érzi 
magát, elegáns volt s a beszél
getés során elmondta, hogy vő
legény, a mennyasszonyávai 130 
kát. hold hozományt kap. Jelenleg 
gyümölcs exporttal foglalkozik s 
nagyon szépen keres, állítása sze
rint havi 1500 P. a jövedelme. — 
Mit is Írjunk mindezekhez kom 
mentárt? . . .

— Irányárak a kisiparban. 
Az iparügyi miniszter egy konk
rét ügyből kifolyólag, elvi jelentő
ségű határozatot hozott. Ennek 
értelmében az ipartestületek, i l
letve ezek szakosztályai foglal
kozhatnak az árak kérdésével. 
Megállapíthatják a legalacsonyabb 
irányárakat, ezeket tagjaikkal 
közölhetik, szükségesnek és kívá
natosnak jelezhetik azok betartá
sát, azonban be nem tartásuk 
esetén pénzbírsággal, vagy más 
büntetéssel nem sújthatják tagja
ikat. Az iyen irányárak megálla
pításához a szakosztály tagjainak 
Kétharmad szvazata szükséges.

— Tűz Sauerborn pusztáján. 
A mohácsi szigeten levő Dr. 
Sauerborn Károly nagyteleki 
pusztáján tűz ütött ki. A szérüs- 
kertben levő lucerna gyuladt ki. 
A cselédség és a munkások 
azonnal oltásához fogtak és si
került Is a tüzet eloltani anélkül 
hogy nagy obb kart okozott voina. 
A csendőrség nyomozást indított 
a tűz okának megállapítására.

— Tűzoltó  közgyű lés. A Mo
hácsi önkéntes Tűzoltó Egylet 
folyó évi augusztus hó l  én, ha
tározatképtelenség esetén folyó 
évi augusztus hó 15 én délelőtt 
10 és fel órakor tartja évi rendes 
közgyűlését. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. M ull gyűlés 
j.-gyzőkönyvének felolvasása. 3. 
Parancsnok jelentése. 4. Az 1935. 
évi zárszámadás és számvizsgáló 
bizottság jelentése. 5. Az 1937. 
évi költségvetés. 6. Részleges 
lisztujitás. 7. Indítványok.

— E ltü n t-m e g k e rü lt. Németh 
Andrásr.é cejelentette a rendőr
ségen, hogy Zsófia nevű, házi 
cseléd leány a eltűnt. A nyomozás 
n.egir.dull fe.kutalására, közben 
azonban Nemethné ismét jelent
kezett, hogy leány a írt Kecelujfaiu- 
ló i, hogy ott van.

Készül a frontharcos törvény.
Frontharcos otthonokat állítanak fe l.

Vasárnap délelőtt fél 11 óra 
kor a frontharcos székházban 
tartotta választmányi ülését az 
Országos Frontharcos Szövetség 
mohácsi főcsoportja.

A gyűlésen Vitéz dr. Horváth 
Kázmér beszámolt az országos 
szövetség nagytanácsi gyűlésé 
ről és ismertette a készülő front
harcos törvénytervezetet. Ez a 
törvényjavaslat felöleli mindazon 
kívánalmakat, amelyeknek törvé
nyes biztosítását már régóta sür
getik a frontharcosok A javas'at 
intézkedéseket tartalmaz a köz- 
és magántisztviselők, az iparosok 
és kereskedők érdekében. Adó , 
utazási kedvezmények, a háborús 
szo'gálat beszámítása és más elő 
nyök vannak a készülő törvény
ben, amely a magánalkalmazot
tak szolgálati viszonyaira is tar
talmaz intézkedéseket.

Ismertette Vitéz dr Horváth 
a nagytanács tervezetét, amely 
frontharcos munka otthonokat 
tervez felállítani az elaggott front 
harcosok részére, ezek szociális 
jólétének biztosítására. Az első 
otthont, amelyben foglalkoztató 
műhelyek is lesznek Budapes
ten állítják fel az országos szö
vetség megtakarított vagyonából

— Halálozás lóuszta tás. T ra- I 
gikus halállal végződő fürdőzés 
és ltusztatás történt szombaton 
este a Püspökpuszta mellett hú
zódó Ferenc csatornában. Varga 
István 28 éves davodi kisgazda 
munka után lement a Ferenc csa
tornához és megúsztatta lovait és 
maga is megfürdött. Am ikor ké
szen lett, szívességtől egy arra 
haladó kisgazdatérsalovainak meg- 
usztatását is vállalta. B:úszott a 
lovakkal, az egyik ló azonban, 
amelyiken Varga ü lt, a csatorna 

, közepén felágaskodott s Varga 
erre leesett a vízbe- A ló, ami 
kor lovasa leesett visszafelé lépett 

| s rálépett a gazdára s valószinü- 
j lég a csatorna fenekén nagytó 

megben levő hínárba nyomta. A 
ló k.úszott, a gazda azonban úgy- 
látszik nem tudott a hínárból ki- 

j szabadulni. Bezuk István a püs 
. pokpusztai uradalom jószágfel- 
i ügyelője azonnal intézkedett, hogy 

csáklyaval keressék a szerencsét- 
j lenül járt gazdát, de nem találták.
[ Másnap egy halász fogta ki. Hét- 
- főn délután temették el nagy 
j részvét mellett a fiatal kisgazdát, 
j aki után felesége és négy gyer

mek maradt.
— Ciklon pusztított. Kiágya- 

pusztán. Hétfőn éjjel egy óra 
tajban hatalmas erejű ciklon 
pusztított Kiágyapusztán. A nagy 
vihar Jugoszlávia felöl tört be 
Baranyakisfalud felöl és Kara- 
pár.csán át ért Kiágyára. M ind
össze 15— 20 percig tartott az 
orkán, amelyet jégeső követett. 
Masnap teggel borzalmas látvány 
várta a gazdákat. A házakról le
hordta a vihar a cserepeket, 
megrongálta a tetőszerkezetet s 
egyes helyeken gyümölcsfákat té
pett ki. Szétdobálta a szalmakaz
lakat, de széjjel hordta a még 
csépeietlen gabonakévéket is. A 
kukorica a földön fekszik, a gyü
mölcsfákról leverte a gyümölcsöt, 
amely métcrnwzsa számban fek

amely jelenleg 30.000 pengőt 
jelent. Azután sorra következnek 
a vidéki városok, abban a sor
rendben ahogyan telket ajánla-

, nak fel az otthonok részére.
Ezekben az otthonokban a 

frontharcosok teljes ellátást kap
nak s megfelelő gondozásban 
részesülnek.

Bejelentette Vitéz dr Horváth 
hogy uj rendelet készül a Ká 
roly csapatkereszt újabb igénylé
sére. Már most felhívja az összes 
bajtársak figyelmét, hogy akinek 
nincs meg a Károly csapatke 
resztje, — amely alapja lesz min 
den frontharcos kedvezménynek, 
— hogy az uj rendelet megje 
lenése után és annak megfele
lően igényelje.

Ismertette a frontharcos szer
vezkedés szép folyamatát is. Je
lenleg már 560 csoportja van a 
szervezkedésnek és különösen az 
utóbbi időben halad szépen, 
amennyiben az utolsó évben 14 
ezer uj tag jelentkezett.

A megjelent frontharcosok 
mindvégig figyelemmel hallgatták 
Vitéz dr. Horváth Kázmér ismer
tetését. ame'y az összes front
harcosok érdekeit szolgálja.

szik a fák alatt, A vihar borzal
mas erejét mutatja, hogy egy 
mintegy 50 éves fát eihajiitott 

I úgy, hogy a gyökerek kiáltanak 
a földből s helyükben hatalmas 
tölcsér nyilt. A nagyerejü vihar 
Györgypuszta felé vonult, de itt 
már csökkent az ereje s nagyobb 
károkat nem okozott.

— Tanoneok nyaraltatása. 
Az O Tl igazgatósága elhatározta, 
hogy 17 évesnél fiatalabbá bizto 
sitoltjait folyó évi augusztus és 
szeptember havában napközi 
üdültetésben részesíti. Az üdül
tetést egynapos kirándulások 
keretében bonyolítja le. A pécsi 
pénztár erre a célra 3100 pengőt 
kapott s mint értesülünk az üdü 
lésben mohácsi tanoneok is részt 
vesznek. Ebben az ügyben a 
jövő hét folyamán érkezik Mo 
hácsra a pécsi pénztár kiküldötte, 
aki a közelebbi részleteket meg 
beszéli a helyszínen Erről jövő 
számunkban beszámolunk.

— Leesett a padlásról. Mákó 
István kőműves a padlást tapasz
totta sárral, miközben leesett s 
fején, Iában megsérült. A „László* 
közkórházban ápolják.

— A kánikula vasárnapja. 
Vasárnap a napok óta tartó ká
nikulai meleg, a munkaszüneti 
időben hatalmas számban ve 
zelte ki az embereket a Dunára, 
főleg a szigeti fürdőkbe. A 
strandon közel 1300 ember für
dőit, az ingyen parlifürdő ven
dégeit is közel 500 ra becsülik. 
Hozzászámítva a fü rdő t,ak i nem 
nem jelölt helyeken fürdőzőket, 
legalább két ezer ember keresett 
menedéket a Duna hüs habjai 
bán vasárnap délután.

—  Készüt a „László* k ó r 
ház u j épülete. A „László" köz- 
kórház kibővítési munkálatai 
ragy iramban folynak. A tüdő
beteg pavillon épülete impozáns 
képét nyújt s csak most látni, 
hogy m ily hatalmas épülettel bő

vül Mohács városa ezzel az 
építkezéssel. Készül már az v  
kerítés, amely a pavillon előtt 
szép, nagy területet zár körül, 
amely parkosítva kitűnő, tiszta 
levegővel fog szolgálni a gyógyu
lást kereső betegeknek.

— Baleset. Friedl Rezső -u 
éves pócsai lakos, tejcsarnokos 
üzleti ügyben kerékpáron indult 
cl hazulról. Szajk előtt egy kő
ben megcsúszott a kerékpárja s 
Friedl olyszerencsétlenül esett le, 
hogy arcán komolyabb sérülése
ket szenvedett. A „László* köz
kórházban ápolják.

— Leesett a kerékpárról. 
Kovácska Gyula 42 éves k >;kedi 
lakós Mohscsra igyekezett kerek
páron. Egy kocsit akart kikerülni, 
k zben azonban az árokba futott 
a kerékpárral. Fején szenvedett 
kissebb sérüléseke. A „László* 
közkórházba szállitottak.

— Nem s ike rü lt a filléres 
gyors . Vasirnap hileres gyorsnak 
kellett volna Mohácsra érkezni, 
azonban részvétienség miatt nem 
indították el a vonatot. Vélemé
nyünk szerint a filléres gyorsnak 
nem volt meg a kellő propagan
dája s —  mint műdkor is — azt 
ajánljuk a varos figyelmébe, hogy 
Pécsett nagyobbszabá:Upropagan
dát csináljon filléres vonatok al
kalmával. A kellő propaganda 
mellett bizonyéra sikerül majd 
egy vonatra való kirándulót össze
toborozni.

— A mészáros u tca  kikö
vezése. A nagyobb nyári átkelési 
forgalommal kapcsolatban többen 
felkértek bennünket, hogy sürges
sük a Mészáros utca kikövezését. 
Ez az elhanyagolt utca röv.debb 
utat jelentene nagyon sok gaz
dának és kikövezese közérdek, 
de most kellene, hogy a nyári 
forgalom,ebonyolitásátelőmozd tsa.

—  S port érdem érem . A kor
mányzó „T o ld i Miklós* érdem
jelet alapított. Az uj érdemérmet 
a sport terén kimagasló teljes t- 
tnényű sportolók kapják és pedig 
a honvédség tagjai a honvédelmi 
miniszter, a polgári egyének pe- 
big a kultuszminiszter előterjesz
tésére.

— A nyakönyvi bejegyzések 
sze rin t 1936. évi juüus hó 
17-tól 1936. évi juüus hó 24-ig. 
Születések: Szántó Matiíd, Papp 
István, Kern Ádám Jakab, Varga 
Mária, Dömötör Gyula, Lovász 
Miklós István, Szabó Ferenc, 
Kelemen Mária, Milits János. 
Házasságkötés: (Nnm volt.) Ha
lálozás : Mohai István 79 éves, 
Papai György 79 éves, Péter 
Andrásné 75 éves, Keller Gizella 
24 éves, özv. Kersics Mátyásné 
78 éves.__________________ _ _

JL-lÍl'<Í0MtáIl <1
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különféle vastagság
ban olcsón kaphatók 
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kOnyvkereikedétében.
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N e m  m in d e n  
b ú za  d ó it  meg;.
Mar a felületes szemlélőnek is 

■ betett eziden, akár v rs u ró l
akar kocsiról nézte a vetéseket',

>g\ nem minden búza dőlt meg. 
rs?< r két egymás tőszomszéd- 

sagaban lévő búzatáblán is az 
k erősen megdőlt, a másik

.dig a n egdőlesnek nyomat se 
. u'atta, pedig feltételezhető volt, 

a talaj, talajmunka, sőt a
., , ii ag is azonos volt.

Tudjuk, hogy nn okozza a
.. 1; dó est Túl sürü, egyer.eten

. ’i - i kozza e sősorhan, közvetve 
az Ital, hogy a buza-növény 
• cn: krp elég világosságot. Ezért 
a ibavetet'i búza sokkai kevésbé

amos n egdólesre, mi.,t a kéz 
ztl vetett.

K vesse ismert az a tény, hogy 
a megdő est sokszor egy gomba- 

ítegseg okozza. Leggyakoribb 
ka azonban a túl buja talaj. — 

. -.gjobb tllensz re a megdőlés 
tk a kal.szosok szuperfoszfattal 

veio műtrágyázása. A szuperfosz-
;:al n ű'ragyazott kalászosok 
i ra erő e jesibben fejlődik, szi- 

a-dab , a bütykök erősebbek. — 
Tirol n eggyóződhetett akárki, ha 
egymás mellett fekvő szupertosz- 
fst ál n.ű'ragyazott es mű ragyá-
: n búzatáblát megtekintett.

— K án iku la  és a rendűn.
Minden nyárnak visszatérő meg 
f g elése a közönség részéről, 
hogy miért kell forró Kánikulában 
s let posztó tuhaban őrtallni a 
n i .ii rnek? Aki csak teheti fürdeni

egy a meleg elöl, akit hivatása 
munkájához köt az vaszonruhat 
vesz lel, ugyanakkor az őrszemes 
■ dérnek a I tg ’ű 'őbb  napsuga
rak alatt kell szenvtdni sötét ru 
: njaban. A közönséget érdekelne, 
hogy jobban latja e el szolgálatát 
a sörét ruhás rendi r, miniha 
vaszonruhat adnának neki? Evek 
éta szó van róla s mégis megle 
r ek. k valahol s nem tud előjönni 
meg ebben a leformkorszakos 
J ; ben sem.

S P O R T .
Uszóverseny.

Vasárnap, folyó hó 26-án dél- 
ji .11 rendezi nagyszabású uszó
verseny ét a Mohácsi Torna E gy
let. Az M TE  uszószakosztályá- 
ak első nyilvános szereplése 

sikerrel kecsegtet, mert minden 
előkészületet megtettek a verseny 
érdekében. Az uszóverseny fő
száma a szenior és junior fő

ár:.bajnokság úgy egyéni, mint 
Csapatverseny szempontjából A 
T-morfolyambajnoksag a DGT. 
al mástól mintegy 2 km. távol- 
süg'J, amelynek startja délután 

rakor lesz és amelynek győz
tesét úgy egyéniben, mint csapat- 
versenyben megjósolni nehéz, te
hat a verseny kimenetele nyílt

A szeniorbajnokság mezőnye 
délután 3 órakor indul a Csele- 
patakból a mintegy 4 km-s tá- 
'■ ", amelynek egyéni győztesét 
■l appiban látjuk, feltéve ha vidé- 
hiék közül valaki nem húzza át 
számítását. Annál nagyobb küz- 
deiem lesz a csapatversenyben, 
-Mert mindegyik csapat ambíció- 

-■ a a vándorsegleg első védel

mét es a kurt dijak megnyerését. 
Az összes versenyzők délután 1 
óra 40 perckor az atke esi állo
másról rrdulnak a starthelyeikre.

Ezen főszámok mellett délután 
o érakor a strandon kü.önboző 
rövidtarc uszé versenyei kerül
tük  lebonyolításra így 100 mé
teres gyors, n éli es haruszas úgy 
szén or, mint if|u-agiak reszere, 
valamint 50 méteres Ugyazon 
szamokban gyem esek és höl
gyek reszere. R rt.e jük, hogy a 
Ver.-eryben m nnei lobben vesz 
lek  reszt es a s 'iand közönségé 
a versi n\ i n a  It bor y ol t sat nem 
lógja akadályozni

Szeikesztoi üzenetek,
Olvasó Kivételesen, mert a pana

szolt eset tényleg a nyilvánosság elé 
kívánkozik, eltekintettük attól az elvtől, 
htr̂ v névtelen panaszt nem közifink. 
Kénytelenek voltunk azonban változ
tatni a szövegen, mert névtelen levéllel 
nem lehet semmit bizon>itani Nagyon 
örülnénk azonban, ha szerkesztőnket 
felkeresné ebben az ügyben

— K. T. Még mindig a régi az üze
netünk Nagyon sokat olvasni különö
sen az újabb költőket ajánljuk. Figyelje 
meg aztán, hogy egyszerű és mégis 
zengő szavakkal, hogyan és mennyit 
tudnak kifejezni. Teg)e akkor melleje 
a verseit s összehasonlítva, meglátja, 
hol vannak a hibák, merre kell haladni

Felelősszerkesztó:
BÁN A N Ű R A S
Laptulajdonos és kiadó :

F R lD R IC r. O S ZK Á R

A mohácsi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóságtól.

7385 1936 tk szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági éj 

Iparbank r I. végrehajiatónak 
Hübler József (nős Fáy Annával) 
végrehatási szenvedők ellen indi 
lőtt végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság dr. Bodonyi 
Rtzső kérelmére újabb árverést 
rendel el 1000 pengő tőkeköve- 
te'és és járulékai behajtása vé 
gett,

a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő, Németmárok köz
ségben fekvő s a németmároki 
28 számú betéiben A I 3 — 13 
sorszám 249 hrszám alatt felvett 
15 □ •ö lny i pincére 1 4 éré 1 
pengő 02 fillér, 334 hr>zám alatt 
felvett 5 hold 1316 I I ölnyi 
szántó 1 4 éré 628 pengő 83 f, 
458 hrszám alatt felveit 938 □ -  
ölnyi rét 1 4 éré 58 pengő 62 f. 
495 hrszám alatt felveti 927 □ -  
nyi szántó 1 4 re 57 pengő 94 
fillér, 571 hrszám alatt felvett 
1342 □  ölnyi szőlő 1 4-ére 67 
pengő 10 fillér, 609 hrszám alatt 
felvett 975 □ •ö lny i szántó 1 , re 
48 pengő 87 fillér, 685 hrszám 
alatt felveit 5 hold 146 □  ölnyi 
szántó >/4-ére 509 pengő, 713 
hrszám alatt felvett 4 hold 1516 
□  ölnyi szántó 1 4-ére 455 pengő 
17 fillér, 848. hrszám alatt felvett 
1222 □  ölnyi rét 1 4-ére 76 
pengő 37 fillér. 869. hrszám alatt 
felvett 1203 □  ölnyi rét ‘ /4-ére 
75 pengő 18 fillér, 6 rész legelő
illetőség 1 4-ére 3 pengő kikiáltási 
árban,

végül a németmároki 137. sz. 
betétben A. I 1—2 sorszám 
alatt felvett 301. hrszámú 239 
□ -ö lny i ház és udvar 1 4 éré a 
beltelekben 225 pengő és 302

hrszámű 1003 □ -ö lny i szántó 
1 4 éré 67 pengő 70 fillér kikiál 
tási árban, de a C 4 sorszám 
alatt a 455 1912 telekkönyvi sz 
végzéssel özv. Hüb'er M hályné 
szü Bock Borbála javára beke
belezett lakás és használati szol
galmi joggal terhelten.

A te'ekkönyvi hatóság az ár
verésnek N ém etm árok község 
házánál megtartására:

1936 évi augusztus hó 18 
napjának dél.lölt 10 óráját 

tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 188i : LX t-c. 150 § a a'ap- 
ján a következőkben állapítja
meg:

1. Az árverés alá eső ingatla
nokat .< kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet (1908: XL t-c. 26 §.’

A németmároki 28 számú be 
tétben a legkisebb vételár Mo- 
hác-i Mezőgazdasági és Iparbank 
r t.vel szemben 17181 pengő 
69 fillér, dr Bodonyi Rezsővel 
szemben 21629 64 pengő, Oyi 
móthy Jákó és nejével szemben 
29999 20 pengő, Teppert József 
fel szemben 37373 05 P, Sobotka 
J mossál szemben 39013 05 P, 
Első Mohácsi Gőzmalommal 
szemben 40354 pengő 77 fi lér, 
Villányi Központi Takarékpénz
tárral szemben 44024 pengő 27 
fillér, Hazai Általános Biztositó 
r. t vei szemben 55127 pengő 06 
fillér, Mohácsi Ipari és Gazda
sági Hitelszövetkezettel szemben 
55185 pengő 31 fii ér, dr. Teng- 
ler Józseffel szemben 5621031 
pengő. dr. Schmidt Miklóssal 
szemben 6343121 pengő

a németmároki 137 számú be 
tétben a Mohácsi Mezőgazdasági 
és Iparbank r. t-vei szemben 
17346 pengő 69 fillér, Hajdinák 
Jánossal szemben 19426 69 pen
gő, Gyimólhy Jákó és nejével 
szemben 2392S35 pengő, Tep
pert Józsefiéi szemben 35302 20 
pengő, Sobotka J ínossal szem
ben 37942 20 pengő, Villányi 
Központi Takarékpénztárral szem 
ben 392S3 70 pengő, Hrzai Al 
talános Biztosító r t. vei szem
ben 50271 99 pengő, Mohácsi 
Ipari és Gazdasági Hitelszövet
kezettel szemb n 50330 39 pengő, 
dr. Tengler Józseffel szemben 
51355 39 pengő.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10' 0- 
a, amelyet a magasabb Ígéret 
ugyanannyi °i0-ára kell kiegészí
teni

Mohács, 1936 évi junius hó 
17 én dr. H adler s k. jbiró 

Kiadmány hiteléül:

DÁRDAI FERENC
kiadó.

Vendéglősök
figyelmébe!
P a p írs z a lv é ta , m in 
den n a g y s á g b a n  és  
á rb a n  le g o lc s ó b b a n  

k a p h a tó :

FRIDRICH 0SZB ÍR
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67

A G IL IS , Ü G Y E S
fiatalember viy fiatalabb 
m anb tep es nyuídijas Jutalék 
később fiiflieteses allaot kip- 
bat a Dana Alialános Bizto
sító közvetítő fiíynök-egéné!. 
B á n  h i t e l i r o d a .

A mohácsi kir járásbíróság mint 
telelekkőnyvi hatóság 

8101 1936. sz. ~

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank R T végrehaitatónak 
Hübler József és neje Fáy Anna 
végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a 
a telekkönyvi hatóság utóaján 
latra az U|abb á verést 2000 P 
tők követelés és járulékai behaj
tása végett a mohácsi kir járás
bíróság területén levő, Német 
márok és Villány községben 
fekvő s a németmároki 188 sz. 
betétben A I 1 sorszám alatt 
felvett 517 18 hrsz 5 kát hold 
1529 □  ölnyi szántóra 1887 P. 
kikiáltási árban, a németmároki 
190 számú betétben A. I 1 sor
szám alatt f Ivett 517 12 hrszám 
1122 □ ö ln y i útnak 1 „  ed ré
szére 92 pengő kikiáltási árban, 
de az 5606 1927 tkvi számú vég
zéssel bekebelezett gyalog és 
kocsiút szolgalmi joggal ter
helten.

a villányi 362 számú betétben 
A-+-1 sorszám alatt felvett 1052 2 
hrszám 609 □ ö ln y i szőlőre 440 
pengő 10 fillér kikiáltási árban, 

végül a villányi 382 számú be
tétben A I 2 - 3  sorszám a'att 
felvett 1072 hrszám 12 □ ö ln y i 
pincére és 1071 1 hrszám 1362 
□ ö ln y i szőlőre 1678 pengő ki
kiáltási árban, de Bock M klós 
javára bekebelezett haszonélve
zeti jogával terhelten elrendelte.

Az árverést 1936 évi au gu sz
tus hó 18 n a p já n  dé le lő tt 9 ó r a 
k o r  \'é m e tm á ro k  községházánál 
és 1936 augusztus 18 án  d é le lő tt 
I I  ó ra k o r  V illá n y  községházá
nál ugyanaznap fogjak megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatla 
nők a kikiáltási árnál alacsonyabb 
áron nem adhatók el

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 ’ o át készpénzben vagy 
az 1881 : LX t. c. 42 § ában
meghatározott árfolyam nal szá
mított óvadékképes értékpapiros 
bán a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek elólegesen b roi le
tétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni s az árverési feltételeket 
aláírni (1881 : LX t-c  147, 150., 
170 §§-ar, 1908. évi LX. t -c 21 § )

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet 
tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár 0 0-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi u(U-áig kiegészíteni 
(1908 XLI. I c  25 § ,

Mohács, 1936. évi április hó 
22 napján.
Or. H adler s. k. kir. járásbiró.

Mohács, 1936 junius 16 án.
A kiadmány hiteléül i

D á rd a i F e re n c
kiadó.



M O H Á C S I  H Í R L A P 1936 julius 26.

E la d ó .
Az oszlás dűlőben 1 'ánc szán
tóföld Ugysnitt megvételre ke 
resietik használt, de jó karban 
levő gazdasági felszere'és, u m. 
parasztkocsi, lószerszám, eke, 
talyiga, borom stb. Cím: a

k la d ó h h  a la lban  m e g tu d h a tó .

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól.______

12366 1935 tkvi szám

Árverési hirdetm ény-kivorat.
Heiness Elemér végrehajtat

nak Schmidt Bálint (nős Wéber 
Erzsébettel), Wéber Miklós (nős 
Zeíer Erzsébettel) és Wéber Jó
zsef és neje Haász Margit végre- 
haj'ást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 270 pengő tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a 
mohácsi kir járásbiróság terüle
tén levő Szajk községben fekvő 
s a szajki 32. számú betétben A 
I 4 10— 11. sorszám 142. hrsz 
alatt felvett 954 □■ölnyi kert 
felére és 771. hrszám alatt felvett 
646 □  ölnyi szőlő felére és 772. 
hrszám alatt felvett 1 hold 463 
□ •ö lny i szántó felére összesen 
1222 pengő kikiáltási árban,

a szajki 737. számú heteiben 
A l. 1—3 sorszám 139. hrszám 
a'att felvett 1270 □  ölnyi kert 
felére és 140. hrszám aiatt felvett 
466 □  ölnyi ház udvar és gaz 
dasági épület felére és 141. hrsz. 
alatt felvett 35 □  ölnyi ház felére 
összesen 1735 pengő 75 fillér,

A. I 4—6. sorszám 383. hrsz. 
alatt felvett 1480 □ ö ln y i szántó 
felére és 384 hrszám alatt felvett 
171 □  ölnyi szőlő felére és 385. 
hrszám a att felvett 603 Q  ölnyi 
szántó feléte összesen 937 pengő 
50 fillér, A I. 7 sorszám 521. 
hrszám alatt felvett 352 □  ölnyi 
szántó felére 104 pengő 50 fillér, 
A | 9— 10. sorszám 1406. hrsz. 
a'att felvett 501 □  ölnyi szőlő 
fe’ére és 1410. hrszám alatt 
felvett 447 □  ölnyi szántó felére 
összesen 266 pengő 50 fillér, 
A I 11— 15. sorszám 1582 hrsz. 
a att felvett 1372 □  ölnyi szántó 
felére és 1092. hrszám alatt fel
vett 16 hold 1326 □ ö ln y i 
szántó felére és 1809. hrszám 
alatt felvett 1 hold 205 □  ölnyi 
rét felére és 1944. hrszám alatt 
felvett 1 hold 670 □  ölnyi rét 
felére és 1976. hrszám alatt fel 
vett 1 hód  552 □ •ö lny i rét 
felére és A I. 16. sorszám 1977. 
hrszám alatt felvett 515 □ -ö lny i 
szántó felére összesen 10S1S 
pengő 25 fillér, A. II. 1—2. sor
szám 947. hrszám alatt felvett 
786 n.-önyi szőlő felére és 948. 
hrszám a'att felveit 1 hold 108 
n ölnyi szántó felére összesen 
590 pengő 50 fiiér, A-J-l. sor
szám 989 hrszám alatt felvett 
1265 n ölnyi szántó felére 178 
pengő kikiáltási árban

A szajki 629 számú betétben 
A-J-l sotszám 552. hrszám alatt 
fe vett 327 n ölnyi szántó felére 
97 pengő kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Mohácson a te'ekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében 
(Mohács, Szepessy tér 1 szám 
emelet 1. szám) megtartására: 
1936 évi augusztus hó 26. 
napjának 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 ingatlan 
a kikiáltási ár felénél, tehát a 
szajki 737. számú betétben A. I. 
1 -3 .  sorszám alatt felvett ingat
lanok összesen 957 pengő 16 
fillérnél, egyéb ingatlan a kikiál 
tási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet 
(1908 : XLI. t.-c. 26 § )

A szajki 32. és 737 számú be
tétekben felvett ingatlanok tekin 
(etében Heiness Elemérrel szem
ben a legkisebb vételárat 11900 
pengőben állapítja meg.

A szajki 629 számú betétben 
felvett ingatlan tekintetében 
Heiness Elemér ügyvéd legki
sebb vételár nélkül árverezhet, 
mig a szajki róm. kát Olvasó 
Egylettel szemben a legkisebb 
vételárat 650 pengőben allapitja 
meg.

2 Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapiro>ban 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. §§; i908 XLI. t,c. 21. §.)

Az aki az ing tlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni 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, 1935 évi [december 
hó 21 én
Dr. H adler s. k. kir. járásbiró. 

Kiadmány hiteléül:

D Á R D Á I F E R E N C
kiadó.

Kiadó
nov 1 re Felső Dunasor 
24 sz- ház Üzlethelyi
séggel együtt. Bővebbet
A n g y a l  G á b o r

AUTÓTÉRKÉP
50 f illé r .

Kapható

FB1DBKH CSZEÁB
könyv- és papirkereskedésében 

M o h á c s .

Alágyujtó papiros zsákszám kapható a F r id r i c h  nyomdában.
I B  K T  B  S  I T  B  S.

A nagyérdemű közönség becses tudomására 
adom, hogy Horthy M. u 40. sz. alatti volt

Arinbruszt-féle fűszer és csemege 
üzletet á tv e t te m  és fo ly ta tom

Minden igyekezetem oda irányul, hogy 
igen tisztelt vevőimet a legmesszebbme 
nőkig kielégítsem. Szives pártfogást kér:
Z S U Z 8 I T S  I S T V Á A
l í i s z . e r  <• s e m e g e k e r e e k  e d ő .

Nézze m eg 
d iv a to s  o lc s ó , í z l é s e s  

napvédő' sze m ü veg je im e t.
, Legújabb színekben. ELŐTÉT ÜVEGEK. Bármilyen 
j szemüvegre szerelhetők Továbbá órák, szemüvegek, 

ékszerek dús választékban.
| Szívós és H itte r  ó rá s n á l, K irá ly  ut 34.

Óralavltás 1 év! /átállással.

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
o lcsóbban vehet.

T O R I ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P á iB c s  i í s  ib at I
Mohács Újvárosháza.

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 z e re lé s i anyag kaphatók.

I

TATAI TOJÁS
és darabos szén, koksz, 
cement és mész ki
csinyben és nagyban
L E G O L C S Ó B B A N

TARJÁN JENŐNÉL 
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 60 pengő,

P i a c i á r a k i  ai.r..** 1 ■  "  ■ h«tl pl.ci.1
Búza ul — 13.811 p
Zab — — 10 50 P
Rozs uj — 10. -  P
Árpa ul — — 10.— P
Tengeri m. 12.— P
Bab 14— P

V c h x  é s  e la d
mindenféle hasznait bútort 
u] munkát o l c a ó n  válla:
W É B E R  A D Á M
asztalos, Horthy M. u. 10. sz.

?- drich 0«.zkar könyvnyomdája. Mohács
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