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E lőfizetési ára
N egyedévre 1 pengő 60 fillér S z á m a  : 16 f i l lé r . | Szerkesztőséin 8 8 , kiadóhivatali telefon sz. 8 7 .

A v ö r
Az ut maga láthatatlan, 

csak érezzük, hogy van. 
Tudjuk, hogy honnan indul, 
de nem tudjuk hova vezet. 
Állomásait látjuk. Fellobbanó 
láng jelzi az utat. A vörös 
utón vörös tüzek gy ólnak s 
a lángok pörkölnek, égetnek, 
sebeket, súlyos, nehezen 
gyógyítható sebeket ejtenek 
a mai társadalmi rendszeren 
és a félrevezetett lelkekben.

A legpolgáribb és leg- 
kc servativabb felfoásu gon
dolkodó is ma már túl van 
azon, hogy égbekiáltó szoci
ális igazságtalanságok vannak 
s hogy nem lehet ezek 
mellett behunyt szemmel, 
tétlenül elmenni, mert jön a 
gyújtogató és kihasználja 
azt a furcsa kábultságot, 
amelyben a ma polgári 
társadalmának nagy része él. 
Jön, zavart kelt, és most 
mar sok helyen öl és gyilkol. 
Azokat öli, akiknek már ré
ge- kellett volna észrevenni 
ezt a rémet és uj utakon 
indu va védekezni ellene, de 
akik behunyt szemmel, tét
lenül várták, hogy ezek a 
pokol ördögei kiszabadulja
nak és tajtékzó dühvei, 
kéjelgő rombolási vággyal, 
szadisztikus örömmel éges
se ek el mindent, ami a régi, 
nagyon hibás, de a sejtettnél 
emberibb világot jelenti.

A legutóbbi napok magyar 
eseményei mutatják, hogy 
itt is vannak már a vörös ut 
lovagjaiból, itt is felgy ólnak 
vesztjelző lángjaik s tiszte
lettel kérdezzük, hogy mit 
tett a polgári társadalom 
ellenük ? Nem a nagyszerűen 
működő rendőrséget értjük, 
amely mindig idejében fel
hozza a nyilvánosság elé 
ezeket a vörös mérgezőket, 
nem azt az államhatalmat 
érjük, amely megfojt min
őén komolyabb megmozdu
lást, amely nem tűri a 
nencetlenséget, hanem a 
társadalmat keressük, amely 
krisztusi szeretet mélységével,

ö s u t .
| az embertársi összetartozás 
| magasztos érzésével lenyúl 

na és megkeresné és meg
gyógyítaná a sebeket, mielőtt 
azokba mérget szórnak, hogy 
tovább gennyesedve ellepjék
ezt a mai világot. . .

Sürgős alkotásokat, uj,
emberibb világot követelnek 
ezek a jelenségek Meg kell 
szüntetni a látszat intézkedé
seket, a tünetgyógyitásokat 
és olyan mélyenszantó 
intézkedéseket tenni, amelyek 
alapjában gyógyítanak, ame
lyek lenyúlnak a nincstelenek 
gunyhójáig, a munkanélkü
liek. filléreken nyomorgók 
vackáig és emberi sorsot 
biztosítanak mindenkinek.

Van ut az igazság felé, 
csak meg kell találni!

De van szavunk a félre- 
vezetetteknek is. hogy nem 
lehet az igzaság útja az, 
amely ma zavargásoktól, 
szennyes mocsaraktól, vértől, 
gyilkosságtól bűzlik. Nem 
igaz az, hogy ezen az utón 
jöhessen el az uj világ s 
nem lehet, hogy szeretet, 
jóság, élet fakadjon a vér- 
gőzős szennyből... 1

Ha olyan menyei boldog
ság van ott a láthatatlan ut 
kezdetén, ha ott édeni jólét 
uralkodik, ha ott bőség 
szaruja ontja az égi mannát, 
niiért kell azt minden erővel, 
erőszakos és gyilkos eszkö
zökkel rákényszeríteni az 
emberekre ?

Valami titkot érzünk 
mögötte, valamit nem értünk, 
valami nem lehet rendben 
ott, ahonnan a jót rossz 
eszközökkel akarjak elhinteni, 
ahonnan a bőséget vérrel 
fertőzve akarjak szétárasztani.

A vörös ut veszélyeket, 
titkokat rejt és mindenkinek 
félni, óvakodni és védekezni 
kell a láthatatlan irányítók 
borzalmas kezétől!.. .

Félni addig, amig nem késő, 
védekezni addig, mig lehet 
és óvakodni a méregtől . . .

A szigeti postaszolgálatot
az. alföldi ren d szerh ez hasonlóanfelvevő és leadó küldöncökkel lehetne elintézni.

A telefonszolgálatot a szőlőhegyi telefon mintájára szintén 
központ nélkül lehet megvalósítani. —  A városnak olcsóbb 

lenne az uj rendszer.
Mohács város közönsége a 

szigetiekkel együtt a kultúra és 
a fejlődés újabb lépésének vette 
a szigeti posta felállítását és a 
telefon bevezetését A szigetiek 
öröme azonban nem sokáig tar
tott, mert a gyakorlatban a pós- 
takérdés mai elintézése nem vált 
be, mert Inába központi fekvésű 
a_ belsőrihai posta, ez a központ 

olyan távolságokat kel
lene, hogy ellásson, ami 
a gyakorlatban megva
lósíthatatlan,

A mohácsi sziget összes kér
dései a legnehezebbek a város
nak. Egyrészről áll az a tétel — 
s ezt mindenki hangsúlyozza — 
hogy a szigetet fejleszteni kell, 
a szigetiek adóját vissza keli 
adni beruházásokban, építések- 
ben, modernizálásban a szige
tieknek, amikor azonban valamit 
meg is kell valósítani, a

tanyarendszeres sziget 
ezernyi akadály jelent 
s olyan költségeket, ame
lyekkel a varos nem ren
delkezik.

A szigeti posta ügye a lég 
utolsó közgyűlésen került szóba, 
amikor felvetődött a kérdés, hogy 
nem kellene-e beszüntetni a mai 
rendszert és valami helyesebbet 
találni? Hivatalos részről is el
ismerték a közgyűlésen, hogy a 
szigeti posta igy nem felel meg 
a sz geti közönség érdekeinek, 
mert hiszen egyes helyektől oly 
távolságra van, hogy közelebb 
van a városi postahivatal és 
könnyebben elérhető.

A kérdés most már csak az, 
hogy miképen lehetne helyesen 
s úgy megszervezni a szigeti 
postaszolgálatot, hogy az a mai 
modern követelményeknek meg 
feleljen. Erre vonatkozólag az 
alföldi tanyarendszerben, amely 
a szigetihez teljesen hasonló, 
már bevált

küldöncös felvevő és kéz
besítő postaszolgalatot 
ajánlottak, amely az adott 
körülmények mellett a leg
megfelelőbbnek latszik.

Ez a rendszer abból áll, hogy 
a postaküldönc felvehet és kéz
besít postaküldeményeket és ér
téket is bizonyos halárig s arról 
ideiglenes nyugtát is ad. A szi
getre alkalmazva az alábbi be
osztás volna a legmegfelelőbb.

Egy küldönc északnak indulna 
és Randáig menne fel. ott átka- 
nyaradik Elesd, Sárhát s vissza 
a köves utón. A másik küldönc 
délnek indul s ott Ujfok, Homo
rúd és vissza Belső Rihán át 
végezné el a szolgalatot.

A küldönc meghatározott idő
ben indulna és ennek megfele
lően meghatározott időközökben 
lenne egyes megjelölt tanyáknál, 
ahol átvenné a feladott leveleket 
egyéb küldeményeket és kikéz- 
besitené az érkezett postát.

A küldöncöket a szükséghez 
képest esetleg lovasitani is le
hetne.

Póstai szempontból nem lehet 
akadálya ennek a rendszernek, 
mert hasonló van az Alföldön 
már. Mohács városának viszont 
megtakarítaná a szigeti posta 
bérét, a szigetieknek ped'g lehe
tővé tenni, hogy még aznap 
hozzájussanak a postához min
dennap.

Anyagi megterhelést jelentene 
azonban az, hogy még egy kéz
besítőt kellene a városnak be
állítani; aki a Homorúdon túl 
eső területeket járná, hogy a 
másik küldönc megtarthassa me
netrendjét, de ez minimális.

Nagy vonásokban közöljük, 
csak a felvetődött eszmét, a rész
letkérdések kidolgozása a posta 
és a város hivatasa lenne és a 
tervben nincs semmi olyan nagy 
kérdés, amely megoldható nem 
lenne. Magánbeszélgetés már 
történt is ebben az irányban a 
postával. (Múlt számunkban té 
vesen jeleztük, hogy hivatalos 
tárgyalások folytak volna. A szerk)

Ha igy a kézbesítés és felvé
tel meg van oldva a szigeti 
posta feleslegessé válik. Ami 
pedig a telefont illeti, azt a sző
lőhegyen felállított rendszerrel 
lehetne megoldani. Ma már a 
posta meg tudja oldani, hogy 
akár akár tiz állomást is bekap-
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csői, anélkül, hogy az állomások 
kihallgathatnák egymás beszél
getéseit. Ez semmi nehézséget 
nem okozna.

A cél az, hogy a szigetiek 
minél gyorsabban jussanak hozzá 
a napi postához Ezt a célt ez 
az uj rendszer jobban oldja meg 
Veszíteni még a rihaiak sem 
fognak, hiszen ugyanígy meg 
kapják ók is a postái, ezzel 
szemben az egész sziget nyerne 
és érdemes lesz ezt az eszmét 
részletesen kidolgozni és az ille
tékes hatóságok elé terjeszteni 
bevezetésre.

N évm agyaros ítás
Mohácson.

Kaptuk a következő levelet:
Nincs jogom, de nem is kétel

kedem atban, hogy városunk 
polgárai nem lemének . olyan jó 
magyarok, mint egyéb magyar 
városok lakói, azt azonban m e
rem állítani, hogy Mohács ve
zető szerepet visz az állampol
gárok számát illetőleg, azokban 
akik idegen nevet viselnek.

Ha ki is vesszük ezek közül 
az egy tömegben élő sokacságot 
és csak a ve ető szerepet vivő
ket, iparosokat és kereskedőket 
nézzük, elgondolkozik az ember 
azon a nemtörődömségen amit mi 
magyarok ezen a téren elkövetünk.

Eddig csak a közhivatalok ve
zetői, ezek személyzete, és a ta
nítók egy része érzett magában 
ilyen irányú kötelező tséget. (Azok 

se mind. A szerk.) ellenben a 
nem szorosan vett közhivatalt 
viselők, az iparosság és a keres
kedők elzárkóznak minden í yen 
irányú akció elől.

Nem állitom, hogy az idegen 
nevüek nem lennének jó magya
rok, —  sőt ennek ellenkezőjére 
is van számtalan példa, — de ha 
ez igy van, akkor miért nem meri 
valaki kifelé is megmutatni azt, amit 
te ü lrő l érez és magyarságát azzal 
is igyekeznék bizonyítani, hogy 
magyar nevet választ magának.

Egy fővárosi napilap egy újabb 
román gaztetről számol be. A :  
uj iskolai év kezdetén a román 
iskolai hatóságok a magy ar gyer
mekeket nevük hangzasa után 
ítélve utaljak a kisebbségi isko
lákba. Eddig ha a szülő az illeté
kes hatóságoknál bejelentette, hogy 
Mayer János nevű gyermekét ma
gyar iskolába akarja behatni, an
nak semmi akadálya nem volt, 
most hozhat akar tíz ilyen bizo
nyítványt, bizony gyermeket a 
r.emet iskolába utaljak, pedig tá
lán egy szót sem tud németül.

De ez nem az első és nem 
utolsó eset ellenségeink részéről 
és mi mégsem tanulunk belőle. 
Érthetetlen pl., hogy ha valaki
nek Müller nevet kellene Molnár-ra 
változtatni milyen akadálya volna 
ennek, hiszen a Müller éppen 
olyan általános tömeg név lehet 
N\n.etotszaban, mint nálunk a 
Molnár, se történelmi múlt, se 
tradíció nem köti hozzá, miért 
ragaszkodik tehát ez a magyar 
ember németes nevéhez ?

L’g.anezen lapnak (ént emlí
tett számában ilyen cinien : „M it 
mondott Hitler Gogának" egy 
cikk jelent meg, melyben Hitler 
a következőket mondja; „Én né- 
metorszég revízióját akarom, de 
r.em K.mánia határaink revízió

iét ............. * vagyis jó magyarul,
a kutya törődik Magyarországgal 
és igazságos követeléseivel, mert 
hiszen Románia határa jelenleg Ma
gyarország közepén huzódikvégig

Láthatjuk ebből a nyilatkozat
ból mit várhatunk mi attól a 
nemzettől, melynek tulajdonne
veit annyi ezer és ezer magyar 
ember viseli és ragaszkodik hozzá.

Fent említett iap szeptember 
6 iki szám bán „Mentsük m eg a  
Dunántu t* cimü cikk, dr. Dénes 
István v. képviselő tar.u'mányá- 
bán, rámu at a Dunámul mai 
helyzetére. A Dunán u on 400.0C0 
jó módú sváb csal, d él, akik 
tervszerű szervezett irányítás 
mellett egyre erősbödnek és 
hamarosan felmorzsoljak az el- 
gyergült, minden m -gv ar akara
tot és energiát nélkülözd', gyermek
telen magyar családokat. Terv 
szerű ez a szervez.kedís ha nem 
is a mi derek svábjaink leikéből 
indul ki, hanem külföldi pénzén 
magyar honpolgárok, közreműkö
désével, akik sokszor az illetékes 
hatóságok nemtörődömsége mel
lett fejtenek ki áldatlan és igen 
káros tevékenységet.

Es a legeíitélendőbb ebben az 
egész dologban, hogy az ilyen 
szervezőit nevei közszájon forog
nak, mindenki tudja, mindenki 
beszél róla, el is ítéli, de azért 
mint legjobb barátjával kezet fog 
vele és ezzel szinte biztatja a 
további működésre.

A m egszépült Kát. Legényegylet.
Éjszaka, néha hajnalig dolgozott az egyleti ifjúság.

Szüreti
A Katolikus Legényegylet ifjú 

ságának lüktető lelkes tevékeny
ségét, fegyelmezett szervezettsé 
gét árulta el a 20 án rendezett s az 
egyleti.ifjúságnak eddig talán leg
jobban sikerült szüreti mulatsága.

Délután 3 órakor magyar ruhás 
lányok és legények felvirágzott 
kocsin a városon végig nótaszó
val és cigenymuzsikával, no meg 
a kisbiró dobszó melletti invitáló 
szavaival hívták a fiatalságot a 
nagy vigasságra.

Amint a menet beért az Egy
letbe, kint a kertben kezdetét is 
vette a tánc és a hangulatos 
szőlőlopás. A jókedv és hangu
lat pompás volt, úgy hogy bi 
zony gyorsan eljött a vacsora 
ideje, hogy aztán egy rövid fél
óra múlva ismét együtt legyenek, 
de most már az ujjáalakitott 
parádés teremben

A legényegyleti terem azelőtti 
zordsága, ridegsége eltűnt, a 
szemnek jóleső sima pompás, 
arany léccel bezárt fal várja az 
érkezőt, kitűnő uj, melegséget, 
fényt és derűt hintő menyezeti 
és függő világítás, eltűnt az olaj 
padló s tiszta barnára fényezett 
padlón forog a fiatalság. Uj itt 
minden, sőt lányokról sem feled
keztek meg az ifjak, mert hatal
mas tükör a faion s azon az 
egyleti címer, a színpadi rivaldán 
pompás fafaragásban az egyleti 
címer s mindezt a fiuk maguk 
készítették. Voltak akik reggel 5 
órág is dolgozlak s onnan 
mentek munkába, csakhogy el
készüljön a terem erre a napra.

Ugylátszik a jól végzett munka 
öröme, a tiszta ragyogó terem 
még fokozta a délutáni hangula

Az egyik dunántúli község, | 
ilyen irányú tevékenységet k i
fejtő orvosának fe esége, amikor 
kifogásoltak állandóan elhangzó 
és a magyarokat becsmérlő k i
fejezéseit, azt a választ adta; „Még 
a cipőm talpa sem magyar, nem j 
hogy én lennék az.“ Ezt hatósági 
egyénektől hallottam, de az illető 
még ma sincs kitoloncolva, éli v ilá
gát, eszi a jó magyar kenyeret és bar 
nagyon jól tud, de a világért nem j 
beszélne egy szót sem magvaru! i

De ilyenek nemcsak ebben a 
községben, hanem még a legel
dugottabb helye í is, de a nagyobb 
városokban is, nyugodtan és 
nyíltan dolgoznak és mi mit 
teszünk? A helyett hogv útlevelet 
adnánk a kezükbe, hogy menje
nek oda, ahova szivük húzza 
őket, barátságot, társadalmi 
érintkezést tartu ik fenn velük, ők 
pedig nevelnek a jó bolond ud 
varias magyarokon, most bezse
belik a jó l kiérdemelt anyagiakat, 
majd egykor pedig megkapják a 
nagyon is megszolgált erkölcsi 
elismerést.

Nem volna e rá mód, hogy az 
ilyen felforgatókkal szemben egy 
ellenakciót kezdeményeznénk, 
talán leketne összehozni váro
sunkban is egy lelkes magyar 
csoportot, mely előmozdítaná, ta
nácsaival és útba igazítással látná 
el azokat akik idegen hangzású 
nevüket niagvarositani akarnák.

„Egy mohácsi magyar"

lu ia t s á g
lót. A lányok pompás magyar ' 
ruhákban magyar táncot mutattak 1 
be, majd kezdetét vette a lánc s 
tartott megállás nélkül reggelig. 
Közben az egyleti énekkar két 
Ízben is, Városi M ihály  vezény
lete és Mayer Ferenc világi el
nök harmonium kísérete mellett 
kitünően szerepelt. Városi Mihály 
piszton szólói Mayer Ferenc 
igazgató harmónium és Mi/tálo- 
vics M ihály  gitár kísérete mellett 
pompásan beilleszkedtek az esti 
hangulatba.

Dicséret illeti meg a fiukat 
élükön K n it t l Ferenc dékánnal, 
akik igazán tanujelét adták az 
ideális egyesületi éíetnek s ez 
reményt ad arra, hogy ettől a fon
tos és nagyrahivatott egyesület
től még sokat várhatunk a jövő
ben is s azt hisszük, hogy Cseh 
Ferenc egyházi és Mayer Ferenc 
igazgató, világi elnök személye 
garancia is erre, akiket a fiúk 
nagyon szerelnek s ők sem 
kiméinek fáradságot és munkát 
s a fiukkal együtt dolgoznak 
lelkesen, a legközelebbi célért: 
az egyletnek az utcai frontját 
feleme'tetni a táncterem magas- I 
ságáig s az ezzel nyert területen 
tornatermet létesíteni.

De meg kell emlékeznünk 
Páncsics M árkról, aki fiatalság 
iránti szeretetét mutatta ki, ami- j 
kor ellenszolgáltatás nélkül véste 
be a tükörbe az egylet címerét, 
valamint Kiss A nta l tanitórói, 
aki rivalda fapajzsát faragta a I 
fiuknak és végül Peck Gusztáv- 
néról, aki ugyancsak önként 
ajálno'la felaterem diszitését, mely 
még jobban emelte annak csi
nosságát. dr |

Eltűntek a koldusok 
Mohács utcáiról.

Van az úgy néha, hogy a 
szemünk előtt levő dolgok felől 
sem láttunk mindent tisztán s 
bizony még arra is felfigyelünk 
ha újságok hasábjai figyelmez
tetnek rá, hogy eltűntek a kol
dusok Mohács utcáiról

Az a félévi jelenlés, melyet a 
mohácsi szegénygondozó hivatal 
ez év május 1 én adott ki, már 
a jól végzett munka fölötti öröm 
hangját csendítette meg annak 
révén, hogy a város és annak 
közönsége megértette a kor szo
ciális és evangéliumi szellemét, 
ami a szegénygondozó Ferenc- 
rendi nővérek áldásos tevékeny
ségében, a város vezetőségének 
példaadó jó akarattal történő se 
gitségében, az adománygyűjtők 
fáradhatatlanságában és az ado
mányozók kitartó áldozatkészsé
gében ragyogott ki.

A most kiadott első évi jelen
tés beszámoló, örömmel állapítja, 
meg, hogy ez az első év úgy 
begyökeresitette Mohács köztu
datába az egri magyar normának 
nevezett szegénygondozást, hogy 
már más megoldást el se tud
nak képzelni.

Ez a rendszer nemcsak a kö
zömbösöket hódította meg, ha
nem megnyerte az ellenzők tet
szését is. A megnyugtató ered
ményben nemcsak a városnak, 
valamint a szegénygondozó nő
vérek fáradhatatlanságának van 
része, hanem az adakozó közön
ségnek is, de legfőként a gyűjtő 
hölgyeknek, akik jó és rossz 
időben járnak házról házra, ko
pogtatnak be az alamizsna fillé
rekért minden ajtón. Nem az ő 
hibájuk, ha még mindig sok 
ajtó és még mindig sok szív 
ajtaja, maradt zárva.

Példaadó az az állandó és 
éber törődés is a szegényekkel, 
amit városunk polgármestere s 
fennköitleikü hitvese gyakorol 
nak Ennek eredménye megható 
módon megfigyelhető a szegé
nyek életmódjában, feljavult lel
kivilágukban s megelégedettsé
gükben.

Az eltűnt koldusok helyett, 
most ellátott erőre kapott, 
tiszta, rendes ruházatban járó, 
emberi sorsban élő gondozottak 
vannak. Kár, hogy az eddigi 
anyagi erők csekélysége még 60 
igényjogosult szegényt hagy kí
vül a segítés áldásain.

A beszámoló néhány érdekes 
adatát kiragadjuk a terjedelmes 
és gondos összeállítású jelen
tésből.

Mohács város lakóinak száma: 
17.547 lélek.

A városban lakó családok 
száma: 7 825.

Az adakozó csaladok száma: 
1.825.

A gyűjtő hölgyek száma: 50.
Az ellátott szegények száma: 

133. (62 férfi és 71 nő.)
Szeretetházban van 33., küíső 

gondozásban 100.
Közsegélyre szorultságuk oka: 

117. öregség miatt, 7 gyenge 
elméjű, 3 korlátozott munkaké
pességű, 2 gyógyíthatatlan be
teg, 2 vak, 1 süket és 1 nyo
morék.

Vallásfelekezetek szerint: 74 
róm. kát , 13 református, 8 izrae-
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a 3 görögkeleti, 1 lutheránus,
1 nazarénus

1 itásukra befolyt a várostól 
i I ’ és a szeretetházi teljes 

c is Adakozásból, 1 év alatt 
? 2 P 04 fillér. Élelmiszerrel 

Hatott: 1b személy 4847 P 
f ér összeggel, (fejenként 1 

f,' , 10 kg. burgonyával, 5 kg. 
nullás liszttel, 1 2 kg sóval, 1 
kg. rizzsel, 1 kg. grízzel, 1 kg. 
j,5s ,mával, 5 dkg. paprikával és 

szappannal.) Továbbá 76 
személy 12 *<£• szalonnával és 

„g. zsírral, összesen: 1828 P 
5i ; érékben 80 személy heti
2 kg kenyérrel 1689 P. 60 fillér 
értékben.

K rószázhatvan szegény kapott 
, öl tüzelőfát, 91 q dió 

x, ici 724 P. 70 fillér értekben
és v? személy kapott ruházatot 
kb. lüO P értékben.

Harminchárom szegény pedig 
te es szeretetházi ellátást és 
gondozást kapott.

Az első év létszámából meg
hall 14 szegény (helyüket azon
nal pótolták) önként lemondott 
egy szegény. Rokonaihoz vissza
állított 1 és fegyelmileg törölte
tett 2 szegény.

A külső gondozattak között 
eg> év alatt kiosztatott 8680 kg 
kenyér, 9400 kg. burgonya, 46ö0 
kg. nullás liszt. 936 kg. bab, 
ugyannyi grizs, hagyma, rizskasa, 
40$ kg. cukor, 468 kg. só, 46 80 
kg. paprika, 234 kg. szappan, 
40$ kg. szalonna és 702 kg. 
zsír Lakbérsegélyben 2460 P, 
kozpénzsegélyben 1124 P, tü 
zelő anyagban 22 1 , öl fa és 
91 q diószén, továbbá 160 P. 
értékű ruhanemű.

A legnagyobb adományozó a 
város 3600 P. évi készpénzse 
gellyei. A szt Ferencrendi zarda 
a kebelébe tartozó Harmad rend
űéi évi 833 P. 33 fillér ado
mánnyal, Frigyes főherceg ura
dalma 11 öl tűzifával, a Püspök 
pusztai Bérgazdasag évi 120 P. 
es Róna Dezső dr. gazdasaga 
évi 60 pengő segéllyel.

De ezért a szegénygondozó 
hivatal még a legkisebb filléres 
adományokért is halás és min 
aen fillért a szegények ellátá
sára fordít.

Hal késik a lie^ykozses?
Panaszos sorokat kaptunk a 

mohácsi szőlőhegyen uralkodó
okról, amelyből kivonató 

san hozzuk az alabbi megsziv- 
íe re méitó dolgokat.

A panasz szerint mielőbb meg 
kellene alakítani a hegyközségei, 
líjgy a szőlősgazdák nyugodtab- 
bó aludhassanak, mert ez az 
intézmény bizonyára jobban 
viselne gondját a szőlőhegynek, 
mmt ahogyan ma történik. Az 
egesz szőlőhegy őrzése, ir4a a 
panaszkodó, összesen öt rendőr 
őrizetére van bizva, akiknek 
L .ycsok határától az egesz 
Lioiughegy, a hercegszabari 
haiartol Hunesháza, Cselegör- 
csony és Somberek hataraig el 
tciulo 680 holdra kellene vi 

ni. Szinte lehetetlen,! hogy 
ennyi ember rendesen ellássa 
nyeltkor szüret előtt a szolgalatot
es ne lopjak el a szőlőt.

A panaszos levet szerint 
azonban meg nagyobb baj, hogy 
az ot rendőrnőt három nemrégi 
ben iéiejszakán át mulatott s

közben a határ őrizetlenül állott. I 
A panaszos sorokat nem volt 
módunkban ellenőrizni, de szük
ségesnek látjuk kivizsgálását.

Ugyancsak sérelmezik, hogy a 
mezörendörök nincsenek meg 
felelően ellenőrizve, hogy igen 
sokat tartózkodnak a városban.

A panasz szerint állandóan 
szedik a szilvát, diót, sőt ágakat 
törnek le és ezzel is kárt okoz
nak a tolvajok

Panaszkodó levélírónk széle 
sebbkörü és megfelelőbb védel
met kér a szőlőhegyre, mező 
rendőrök ellenőrzését, hogy 
helyükön vannak-e s megfelelő 
számú rendőrt a hatalmas nagy 
terület őrzésére

A panaszt ezennel átadjuk az 
illetékeseknek kivizsgálásra.A Barát utcai por és a íüdöszanatórium.

Kaptuk az alábbb: levelet:
Igen tisztelt Főszerkesztő Ur.
A napokban néhány ism erősöm  

lá to ga to tt meg. A v is z o n th ta s  
első ö röm ei u tá n  elhat iroztéK , 
ho gy  n egnézik a vá rost, m ert 
igen soka t ha llo tta k  annak roha
m os fe jlődésérő l. N agy öröm  
m el vezettem  is őke t, a városháza 
tanácsterm ébe, a H ősök em lé k
m űvéhez síb. s végü l az épülő  
kórházhoz értünk. T e rm é  i i tesen 
nagy am bíc ióva l m agyaráztam  a 
kü lö n b ö ző  épületek beosztását és 
p rak tikusságá t, s leg jobban a tü  
d ó pav illon  kelte tte fel az é rdek
lődésükét s m o ndo ttak  is , hogy 
ilye n  m odern es s z -p  tüd őosz tá ly  
n incs is az országban

E gyszercsak m egszóla l az e g y ik  
„T e  r.ézz csak, oda at a m ásik 
u 'cáb an  b iztosan tü ’ . van , m ert 
m a r a kó rház ke rtje  is te le van 
fü s tte l.”  —  A több iek  is rög tön  
észrevették s m íg  m ie lő tt m eg
aka dá lyozh a tta m  vo lna  őke t, m ar 
is s ie tte k  a „ tű z *  fele. Éheztem, 
ho g y  a sz ivem  a to rkom b an  d o 
bog s tud tam , hogy a nagyszerű 
és a d é iu a n  fo lyam án a v a ro s ró l 
szerzett k itű n ő  benyom ásnak vege. 
E ltü n te tte  azt a b ite s  Barat u tca i 
p o r. B izony  igy  is v o lt ,  am in t 
odaérték lá ttá k , hogy a nagy 
kocsi es au tó fo rg a lo m tó l fe laavart 
es az egesz u tcá t sű rűn  ellepő 
po rt nézték fü s tn e * . Az u ca 
tu !só o ida lan ha ladó já ró ke lő ke t 
csak h a n g ju k  u tán esz le ih e tiük  s 
m íg szá jun k  ele gázá larcként 
zsebkendőket ta rtva  a B ira t tem p
lom  e lő tti sa rokra  é rtü k , a k ó r
háznak m ar csak kö rvo n a la it lá t
tu k  a tü d ő  és egyeb bac iliu sok 
legnagyobb  öröm ere.

K ínos percek v o lta t .  N ehá ny  
pe rc u ta -i m egszóla l az e g y ik :  
„K e n e k , am it la tiu n k  az igazan 
szép, de ne ha ragu d j ez a por 
egesz na punka t e lro n to tta  s en 
nél rosszabb rek lám  nem  ke ll 
nem csak a tüd öszan a tó riun tn ak , 
de a varosnak sem .”

S zégye llem  es reste ltem  m a
gam  s hogy enyhítsek a he lyze 
ten k ivá g ta m  egy h a z u g s á g o t: 
„  M indennap ön tözne k , de úgy 
la tsz ik  ma meg nem ért ide az 
őn tözőkocs i .“

T u d o m  jó l, hog  az öntöző- 
au tó  meg csak a jö vő  zeneje, 
pedig sürgősen kellene, de tá lán 
a d d ig  is m íg m egjön, ke ll, tiogy  
á tm ene ti m egoldást ta lá lja nak  az i l 

letékesek. Ha minden héten ki
kapartatnak az úttestet s a leka
part hordalékot, „azonnal,” s 
rent három hét mu va, e hordát 
nak s ezt az útszakaszt naponta 
kétszer, de főleg este felé, mikor 
ezen az úttesten napvocb a kocsi 
forgalom, mir.t bármelyik utcában, 
öntöznék elejei lehetne venni e. nck 
borzalmas por inváziónak. E : sok
kal fontosabb, minthogy az asz
falt legyen iucskos. Fontos nem
csak idegenforgalmi szempontból 
— mert pld. az express hajók 
utasai legelőször a B ira t uca i 
porban gyönyörködnek — hanem 
egészségügyi szc nponlból is, 
mert a kórház jelenleg is csak
nem kétszáz beteget lat e', akik 
bizony sokat panasz! odnik a 
Barat utcai por miatt. Mi lesz 
akkor a tüdőbetegekkel?

Tiszteletei 
Pórul járt házigazda

Panasz az Árok uícáboi.
Az Árok utca lakói az alábbi 

panaszos levelet küldték.
Az utóbbi időben panaszok 

hangzottak el a iie>yi lapokban 
egyes utcák e.hanyagolt állapo 
tárói. Szóltak, hogy a II. Lajos 
utcában őserdőnek beillő nagy 
gaz van A Kossuth Lajos utcát 
nem öntözik és a város agacía 
telepet létesített ott stb. Ezek a 
panaszok mind jogosak, meit 
egy kulturváros belterületen 
ilyeneknek netn szabad elofor- 
dúlni. De mik ezek ahhoz ke 
pest, ami az Árok utcában van I 
Azt hiszem azok, akik a l i  Lajos 
utca gazos vo tál, avagy akik a 
Kossuth utcai akácost kifogásol
ták, nem jártak még az Árok 
utcában — amely ugyancsak a 
belvárosban van — és nein volt 
alkalmuk meggyőződést szerezni 
ezen utca tartnatatlan állapotáról. 
Netn hisszük, hogy járt ebben 
az utcában a város vezetőségé
nek valamely tagja és napirendre 
tett volna az ott tapasztanak 
felett.

Megdöbbentő, hogy egy kul 
turvárosnak oly utcaja is van, 
melyen végighúzódik egy szeny 
nyel telt árok, amely szennyé
vel tenyésztelepet képez a beteg
ségeket okozo baciílusoknak, 
nyáron a legyek m illió it onijaaz 
utcai lakosoknak, a patkányok 
és inás undok térgek tauyaja es 
bűzével elviselhetet enne teszi 
az utca levegőjét. Az Árok uicai 
lakók lakasaikai nem szellőztet
hetik, mert ha kinyitják lakásuk 
ablakai, azon friss levegő Helyett 
bűz öm iik be a szobájukba es

i fertőzi meg altnak levegőjét. Az 
| Árok utcában lakó anyának 
| gyermeket zarva kell tartam, mert 

ha a Kicsinyke ve,ellenül a kapun 
át az utcara ki talál ju tn i és 
véletlenül a majd egy meter mély 
árokba esne büioiKJidaa KóíDen, 
a gyermeket nagyon siralmas
al apóiban latna viszont.

Lz ev júniusában olvastuk a
fövaiosi iapokbui a nagykőrösi 
peit, amely országszerte o y nagy 
port veri tel. Eboen a peroen a 
varos vezetőséget vádolták meg 
és állították a bíróság e e, azen 
mert a tel.epó járványnak ne.n 
vettek elejei es ott is hiaba kér
ték a Kárpát uicai bűzös árok 
elvezetései, vagy beiedeset, ke 
résüket nem teljesítettek, lehat

: példa is van rá, hogy mi is lehet

a következménye egy ilyen bűz
fészeknek.

Mohácson nem lehet elhinni, 
hogy a város egy kulturális 
szempontból nem megfelelő utcát 
megtűrjön, akkor, ant'kor a város 
fényesen beigazolta, hogy kultu
rális célokra mennyi áldozatot 
képes hozni, mikor több ezer 
pengőt netn sajnálva, városunk 
gyönyörű parkját létrehozta és 
fenntartja, avagy párját ritkító 
hatalmas emlékművet emelt a 
háborúban elesett hőseink emlé
kére.

Ilyen bizonyítékok mellett nem 
hihető el, hogy a város, amely
nek ily gyönyörű parkja van, 
ettől a parktól pár méterre meg
tűrjön egy bűzfészket. Nem hi
hető el, hogy ez a város áldó 
zatot nem kímélve, az ország 
legmodernebb kórhazát építi meg, 
s így adózik az egeszsegvéde 
lemnek, az ennek a kórháznak 
közelében, talán súlyos járványo
kat e öidezö bacillustelepet meg
tűrjön.

Tehát úgy kulturális, mint 
egészségügyi szempontból, fel
tétlen szükséges, hogy ezt a 
szennyárkot, mielőbb megszün 
tessek. Az utca lakóinak most 
mar annyi kérés .után ad,ak meg, 
hogy t szta büzmentes levegőt 
szivnassanak. Ezek a polgárok 
akik idáig reménykedve várták, 
hogy majd csak orvosolják sé
relmeiket, nem bánjak, ha a 
Kossuth Lajos utcába akácost 
is telepítenek, nekik csak az a 
fontos, hogy a bűzös ároktól 
mielőbb megszabaduljanak, de 
most mar tényleg megszabadul 
janak, nehogy itt is a nagykő
rösi esel ismétlődjék meg, mert 
azért azt hisszük senki sem vál
la ná a felelősseget.

Legutóbb özv. Zsuzsits István
ná beleesett az árokba össze • 
zúzta magát, előbb pedig két 
kis anyt is majd agyonütött a 
beömlő betonfal.

Ezen közleményt a lJ iro tt Árok 
utcai lakósok magunkévá tesszük 
és ennek közlésere a Tek. Szer
kesztőséget felkérjük.

Tisztelettel: 10 a lá írá s .

— Lukacsi U tv tn  la p .ze r 
kesztő le tt. O róf Zichy Gyula 
kalocsai érsek Lukácsi István 
hittanárt, lapunk illusztris 
munkatársát, a Kaiocsai Népap 
felelős szerkesztőjévé nevezie ki. 
Lukacsi kitűnő tolla, széleskörű 
tudása nagy nyeresége lesz a 
lapnak. B ír uj elfoglaltsága 
fo ytán valószínű eg nélkülözni 
tog.uk értékes írásait, örömmé! 
vesszük a kitüntető kinevezést

— Halálozás, özv. Mundy 
Gyuláné sz. Kemény Hermin, 
éleiének 84 ik évében hétfőn 
este elhunyt. Temetése szerdán 
délután fél 5 órakor a Rókus 
kápolnából. Az elhunytat leánya 
Utlaki Grzáné sz. Mundy 
Izabella, veje Újlaki Géza és 
széleskörű rokonság gyászolják.

— Ö,zt d iva tla p  ujdon- 
s igok megérkeztek. Kaphatók 
F rldrich  Oszkár könyv- es pa- 
pirkereskedeseben Mohács.

tog.uk
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— Német Károly temetése.
Vasárnap délután fél 5 órakor 
a Rókus kápolnából temették el 
Német Károly ny. járási főszolga
bírót. A gyászszertartást P. Unyi 
Bernárdin ferencrendi házfőnök 
végezte segédlettel. A temetésen 
képviseltette magát a vármegye, 
ott voltak majd teljes számban 
a járás jegyzői, a papság, tekin
télyesebb polgárok, ugyancsak 
Mohács város hivatalainak és 
intézményeinek képviselői, vala
min! a nagyközönség hatalmas 
számban. Az a szeretet és meg
becsülés, amely Német Károlyt 
életében körülvette elkísérte 
utolsó útjára is. — Baranya- 
vármegye közönsége és tisztikara 
külön gyászjelentést adott ki az 
elhalálozásról.

— Gyüraölesklállitás, arany
kalászos gazdaavatás. A mo
hácsi ni. kir. téli gazdasági iskola 
október hó 11-én tartja az 1935, 
36. tanévben végzett felső éves 
tanulóinak termelési versenykiálii- 
tását és aranykalaszos gazdaava- 
tását. Az igazgatóság ezúton kéri 
fel Mohács város gyümölcster
melőit, hogy a termelési vcrseny- 
kiállitas keretében tartandó gyü
mölcski állításon terményeikkel 
(alma, körte, birs, naspolya, ber
kenye, füge, csipkerózsa, bogyó, 
dió, mogyoró, gesztenye, man
dula, szilva, őszibarack, szőlő, 
stb.) résztvenni szíveskedjenek. 
A kiállításra való jelentkezés be 
jelentési határideje október 4 ike, 
vasárnap. A kiállításon való rész
vétel díjmentes.

— Halálozás. Gelencsér Gi
zella, a pécsi Notre Dame zárda 
apácája, hosszú szenvedés után, 
pénteken hajnalban visszaadta 
Teremtőjének nemes lelkét. Gelen
csér Gizella lő  éve volt a zarda 
tagja s mint tanítónő működött. 
Mohácson a belső-rihai elemi 
iskola első tanítónője volt. Halálát 
szülei Gelencsér János és neje, 
nővérei Gelencsér Teréz tanítónő 
és Gelencsér Mária óvónő gyá
szolják széleskörül rokonsággal 
és tisztelők seregével. Temetése 
vasárnap délelőtt 10 órakor lesz 
Pécsett.

— Szüreti mulatság a Föld- 
mlveskörben. Vasárnap, folyó 
hó 27-én, délután 4 órai kezdet
tel a Mohácsi Földmivesek 
Olvasóköre szüreti mulatságot 
rendez, amelyre ezúton is meg
hívja tagjait és pártolóit.

— Huszonnyolcezer pengő 
a jugoszláv menekülteknek. 
Vitéz dr. Horváth István főispán 
a jugoszláv menekültek között 
közel 28 ezer pengőt osztat ki.
A menekültek, akik már mind 
elhelyezked'ek, eddig is többször 
részesültek segélyben, most a 
fenti összngből egy enként 4— 500 
pengőt kapnak. Nagyobb csaladu 
menekültek ennél többet is kap
nak. A főispán segélye nagy örö
met szerzett a meneküllek köreben.

— Szurkáló kisfiú . Megdöb
bentő eset került múlt héten a 
rendőrségre. Folyó hó 22-én egy 
ismétlő es egy polgári iskolás 
gyermek játszott a Király utón. 
Játék közben csszeszólakoztak 
valamin, miközben az ismétlő 
iskolás elővette zsebkését s azzal 
pajtása bátaba szúrt. A rendőrség 
Őrizetbe vette és kihallgatása után 
atadla a fiatalkorúak bíróságának, 
amely azonban a tárgyalásig sza 
badonbocsátotta.

A kormány készül megadóztatni a kerékpárokat ?
A kerékpárosok között b izo

nyára nem fog kellemes hangu
latot kelteni az a hir, hogy a 
kormány a kerekpáradó beveze
tését tervezi. Értesülésünk szerint 

az adó bevezetése már 

befejezett tény, még csak 

részletkérdések megvita

tása van hátra.

Arról van ugyanis szó, hogy 
esetleg a Kerékpárosok Szövet
sége vallaija a kerékpárok n y il
vántartását, táblával való ellátá
sát s a szövetség kapná az adót,

—  Halálozás, özv . Csehi Is t
vánná sz Kovács Mária é'etének 
79-ik évében folyó hó 23-án e l
hunyt. Temetése petiteken délután 
4 órakor volt. Az elhunytoan 
özv. M á tra i Bíláné sz. Csehi 
Róza édesanyját gyászolja. A 
gyászban széleskörű rokonság 
osztozik.

— Fogházőr kinevezés. A 
szegedi kir. kerületi börtön igaz
gatósága Sugár Jakab volt 
határőr szakaszvezető, mohácsi 
lakost a szegedi kerületi börtön
höz a II. o. altisztek csoportjába, 
egyelőre ideiglenes minőségben, 
börtönőrré kinevezte.

— A mohácsi m. k ir. té li 
gazdasági isko lába  a beiratko
zás megkezdődött. Felvételi fe l
tételek : betöltött 15 éves életkor, 
4 elemi iskola sikeres elvégzését 
tanúsító bizonyítvány, földbirtok.

I Tekintettel arra, hogy az iskola 
! tanú óinak felvétele a beiratkozás, 

illetve a jelentkezés sorrendjében 
történik, különösen felhívja az 
igazgatóság a helybeli kisgazda- 
ifjak szüleinek figyelmét arra,

\ hogy ne késlekedjenek a beirat- 
1 hozással, mert különben lema 

radnak. Az iskolában se beiratasi 
í dij, se tandíj nincsen. Jelentkezni 

lehet személyesen az iskolában 
bármikor (Mohács, Szent István u )

— Elégett rádió. Szombaton 
délután Páncsits Márk üzletében 
működés közben kigyuladt egy 
rádiókészülék. A készüléket az 
utcára vitték s az előhívott tűz
oltó segítségével eloltották. Más 
kár nem törlént. A tűzkár bizto
sítás révén megtérül.

— A cigányiskola felállítása 
körü l. A város képviselőtestü
lete legutolsó közgyűlésén 
Tihanyi János plébános hozta 
szóba a cigányiskola felállításának 
ügyét s dr. M argitay  Lajos 
polgármester meg is Ígérte a 
közgyűlésen a város teljes támo
gatását. Az iskola még nem 
nyílt meg s emiatt állandó a 
nyugtalanság a szülők között, 
így például a református szülők 
már vissza akarják tartani 
gyermekeiket az iskolábajárástól. 
Mint értesülünk az egyházköz
ségek vezetői a napokban össze
ülnek s megtárgyalják a részle
teket is és remélhető, hogy 
hamarosan meg is nyílik megint 
az iskola A magunk részéről 
azt fűzzük hozzá, hogy a jövő 
évben idejében kell erről gondos
kodni, ne a tanév megnyitása 
után, mert káros úgy a rendes 
iskoláknak, mint a cigányiskola 
tanulóinak a huzavona.

melyet évi 1 50—2 pengőre ter
veznek.

A cél a kerékpárlopások csök
kentése, de a kerékpárosok vala 
hogyan nem látják, hogy milyen 
gyakorlati előnye lenne ebből a 
szempontból az adónak és a 
nyilvántartásnak ? Ennél célrave
zetőbb intézkedéseket kérnek és 
akkor szívesen fizetnék is az adót 
ha b'ztositva látnák drágán be
szerzett gépüket.

Nem szabad elfelej'eni, hogy a 
kerekpár a szegényemberek koz 
lekedési eszköze, akik semmiféle 
nagyobb megterhelést nem bír
nak el.

Jub iláns sziniévad Pé
csett A Pécsi Nemzeti Színház 
október 8 án kezdi meg pécsi 
sziniévadját jó ka i- Strauss örök 
szép daljátékával >A cigány
báró* val. Az idei sziniévad 
Fodor Oszkár igazgató tiz éves 
pécsi vezetésének jubileumát is 
jelenti, de egyben ebben az év 
ben tölti be 20 éves igazgatói 
és 25 éves rendezői évfordulóját. 
Fodor a jubileumot kitűnő tár 
sulattal és művészi előadásokkal 
ünnepli meg, felemelő műéivé 
zetben adva vissza a pécsi 
közönség szeretelét és támoga 
tását.

— Pályázat a szigeti orvosi 
á llásra Fischer Béla alispán a 
dr. Kis Hegedűs János lemondása 
folytán megüresedett szigeti 
orvosi állásra pályázatot hirdet. 
A pályázatokat a belügyminiszter 
hez címezve október 10 én déli 
12 óráig lehel benyújtani Mohács 
város polgármesterénél.

— Felvágta a hasát W illin- 
ger Gáspár és Neumann Jakab 
majsi lakosok összeszólalkoztak. 
A vita he'eben Neumann kést 
rántott elő és azzal W iliinger ba
sába szúrt s megrántva felvágta 
a hasat. Súlyos állapotban szállí
tották a „László" közkórházba, 
ahol azonnal ti űtélet hajtottak 
végre s most már állapota javu 
lóban van. Neumann ellen az el
járás megindult.

— A Kát. Legé nye gy le t szep
tember hó 27 en, vasárnap dél
után 4 órakor rendkívül közgyű
lést tart, melyre rendes és a pár
toló tagokat ezúton is meghívja 
az Elnökség.

— Közel 500 állásra h ird e t 
pá lyá za to t a tviÁV. A MÁV. 81 
segédtiszti és 384 aitiszli állásra 
hirdet pályázatot. Az állások be
töltésénél elsősorban vitézek, 
frontharcosok és hadirokkai.tak 
jönnek figyelembe. A pályázat 
halárideje október 30.

— Szüreti m ulatság a Gazda
körben. Folyó hó 27 én, vasár
nap, este 8 órai kezdettel a 
Gazdakör szüreti mulatságot 
rendez. A szüreti mulatság 
műsoros lesz s előadják a »Kül 
földi vendégek* c. egy felvoná- 
sos és »Mérges asszony* c. 
négy felvonásos bohózatokat, j 
így a jókedv mindenképen 
biztosítva lesz. A rendezőség 
filléres helyárakat szabott meg, 
amennyiben I hely 80 fillér,
II. hely 60 fillér, állóhely pedig 
40 fillér lesz. Felülfizeléseket 

I köszönettel fogadnak és hírlapi- 
I lag nyugtáznak.

— Elmarad Peterdyná pécsi 
előadása. A pécsi Nemzeti 
Szövetség október 6 án Peterdy- 
né Tóth Irén színdarabját készült 
előadni a pécsi Nemzeti Színház- 
bán, mint annakidején megírtuk 
Közben azonban a szövetség az 
ünnepséget illetőleg másképen 
határozott s igy a színdarab elő
adása is egyelőre elmarad.

— Anyakönyvi bejegyzések 
s z e r in t  1936. év i szeptem b : ho 
18 tö l 1936. év i szeptem ber 
Születések : Jakov ics  Páter, Bar- 
he ly  Ju lia n n a  K lá ra , Szebeni 
M a rg it, K a lkán  Ilona, B azsev 
M árta . Házasságkötés: Grutcs 
Józse f és Jasper Ilona . Halálozá
sok : K ovács Ferenc 35 éves, 
H o lp e rt Is tvá n  12 hónapos, Gei- 
ge r A nd rás  42 éves, özv . Mundy 
G yu la n é  83  éves, Petres István 
8 eves, H o fcza n g  t e  cr 3 hóna
po s , özv. C sehi Istvánná 78 éves.

1936. szeptember 27.

S P O R T .

M T E -N S E  2:1  (1 :0 )
Mohács. Bajnoki Bíró: Rjsenfeld.

Nagyszerű győzelem !
Gyönyörű napsütéses időben a 

következőképen állt fel a két 
csapat a nagyiramu mérkőzésre.

M T E : Szakái — Kanyó, Kál
mán I. —  Dettkó, Berta, Pazar, 
— Goldmann, Varga II., Kará
csonyi, Német, Rtnics.

N S E : Lindbacher, — Orosz, 
Gradwoll, — Bein1, Csordás, Leó- 
pold, — Sárközi, Ig>ódt, Palfy, 
Leicht, Bánfy.

Mohács kezdi a játékot és azon
nal támadólag lép fel. Ennek 
eredménye a 3 percben Varga II. 
gólja 1:0. A dugó felvillanyozza 
a hazaikat és tovább is táma
dásban maradnak. 15 perces MTE 
fölér y  után a NSE is támadásba 
lendül és eredmenytelen sarok
rúgás sorozatot ér el, majd szebb- 
nélszebb akciókban bőaelkedő 
mezőnyjáték következik. Az iram 
óriási. Nemi megszákitásokkal hol 
az egyik, hol a másik kapu ke
rü l veszélybe, de a jó védelmek 
mindent tisztáznak. Az utolsó 
percekben centerhalfja réven az 
M TE ismét felnyomul és szép 
támadásokat vezet a vendegek 
kapuja elle i, ezt mu'atja szánttá an 
sarokrúgás is, de az eredmény 
nem változik.

Szünet után már a 3. percben 
a nagymányokiak megszerzik az 
egyenlítést. Pálfy 18 meteres szép 
lövése utat talal a halóba 1:1. 
Az M TE visszaeső halfsora miatt 
az NSE mintegy 20 perces ost
rom ala veszi a mohácsiak ka
puját, közben a 18. percben l’alfi 
érvénytelen gólt is ér e', sőt 
Seakál a 24. percben csak önfel
áldozó rávetessél ment Palf 
elől. Ezu'án az erős iram miatt 
fáradtság jelentkezik a csapato
kon és ellaposodik a játék. A 
felidő vége felé Mohács hatalmas 
finisbe kezd és 40 percben Varga

* X - V X.

I
állást keres falusi háztartás
ban, egyedül álló nő, ki e téren 
már működött. Jó bizonyít
vánnyal rendelkezik, szerény 
fizetésre reflektál. C i n t  
u. U i n t l o l i i  v n t t x l  l>ixn«



1036 szeptember 27. M O H Á C S I H ÍR L A P

; remek le fu tássa l m egszerzi a 
vezetést és a győ ze lm et je len tő  
. .1  M o 'iá cs i tám adással ér

veget a félidő.
■. n bácsi csapatbó l nagyszerű  

, -vé tlen  véde 'em , k ü lö -
r .,se rlan vó , ak i a m e zőny  leg -

t vn it es N ém e t.
\ . 'E  hő i L in d ö a ch e r, P á lfi

e? .-.sodik fé lidőben  C sordás 

v
Első vidéki

j i ta z a  le a m o-
- ;-at S zekszárdon. A pi- 

r . k k i tü r ő  b a jn o k i ra jt ju k  
u í  vasárnap b e b izo n y íto tta k  

■ dd g i szerep lesük nem  a 
i k  köszönhe tő , hanem  

tud?sok is van. A  T S E  ko m o ly  
kéF séf-ti csapat, est b iz o n y ítja , 

.. e lm ű t esztendőkben nem  
e, -. r értékes p o n to ka t ve tt el 
a p t.s  első o sz tá lyú  csapa toktó l. 
A p .. rfo rm a hazai győze lm et 
ígér, ha azonban a m ohács iak  
. r. hatalm as lelkesedéssel jat- 
SZ,uak, m in t az e lm ú lt ké t m é r-
s r;~ a kko r a m érkőzés kö n y  

g e p e tis t h o zha t.
D:ukkereket is visz az MTE, 

ezni lehet Pap intézőnél.
Bajai I. osztály

TSE—BSE 3 :3 . A bajai csa-
gjon feljavult.

B icska — B T S E  4 : 1 .  A z  ered- 
ménv nagv m eglepetés.

DVuge— Move 2 : 0 .  Megérde
melt győzelem .

Szerkesztöi üzenetek,
A téma nem érdekes, bár az az érzé

sünk., hogy tud majd írni, ha még sokat 
dolgozik az íróasztal fiókja részére. 
Közben küldjön be egyet-mast, szívesen 
megbíráljuk. Szeretnénk azonban más 
téma:, mert novellára nagyon ritkán 
van helyünk

Felelősszerkesztó:
BÁN A N D R Á S
Laptulajdonos és k iad ó:

FRIDRICH O S Z K Á R

NYILTTÉR
t 7tn rovatban foglaltakért nem válla 

felelősséget a szerkesztőség).

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett

nagybátyánk

DOBOS HENRIK
ny- plébános

elhunyta alkalmával részvétnyil- 
vár. ásukkal. vagy a temetésen 

megjelenésükkel mély fáj- 
caimunk’ t enyhíteni szívesek 
voi-.tk, ezúton is hálás köszöne- 
tunket fejezzük ki.

Mohács, 1936. szeptember 17.
Urkövi család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóakaróinknak és 

d\\ 5 ismerőseinknek, kik sze
retett Édesanyánk
Özv-Mundy üyu láné  

elhunyta alkalmából jóleső rész- 
1 étűket szóval vagy Írásban,

U  rilk és virágok kül-
'•'•evel fejezték ki és mélységes 

•lmunkat enyhíteni igyekeztek 
ut< n mondunk szívből jövő

Ha as köszönetét.
Mohács, 1936. szeptember 24.

Gyászoló család.

Külön bejáratú uccai

bútorozott szoba
kiadó

Szentháromság ncca 49. szám,
2609  1936. szám .

Kocsm a-árverés.
UDVAR községkocsmáját

1936. szeptember hó 27-én 
délután 2 órakor

n y ilvá n o s  szóbeli árverésen 3 évre 
a leg többe t Ígérőnek bé rbead juk.

K ik iá ltá s i flr 200 pengő, b á na t
pénz 50  pengő. V id é k ie k  vag yon i 
v iszo n ya ika t igazo ln i ta rtozna k .

Részletes fe lté te lek a kö lked i 
kö r je g yző n é l M ohácson m e g tu d 
h a tó k

L’ dva r, 1936. szeptem ber 12.

Községi elöljáróség.
A mohácsi kir. járásbíróság mint

_______ telelekkönyvi hatóság

Tk. 4448 1936. sz.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Hoffer Béláné végrehajtatnak 

Rohmann Jakab és neje Krist- 
mann Anna végrehajtási szen
vedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
végrehajtási árverést 250 pengő 
tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a mohácsi kir. járás
bíróság területén levő, Magyar
ból)’ községben fekvő s a magyar- 
bólyi 153. számú telekkönyvi 
betétben A I 1—2. sorszám 
318 hrszám alatt felvett 92 □ -  
ölnyi házra és 319. hrszám alatt 
felvett 539 □  ölnyi kertre össze
sen 1 278 pengő kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverest 1936. évi október 
hó 17. napján délelőtt 9 óra
kor Magyarbóly községházánál
fogják megtartani.

Az árverés aiá kerülő ingatla
nok a 685 pengő 32 fillérnél 
alacsonyabb áron nem adha
tók el.

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10° „ át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t. c. 42 § ában
meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapiros
ban a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek elölegesen 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 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-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi %-áig kiegészíteni 
(1908 XL1. t.-c. 25. §.)

Mohács, 1936. évi junius hó 
15. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

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

kiadó.

EGY ZONGORA
olcsón eladó .

Cím a kiadóhivatalban.
Vesse o  e la d

mindenféle hasinalt bútort, 
u) munkát o U-móii vállal
W É B E R  A D Á N I
asztalos, Horthy M- u. 10. sz.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság

5329 1936 szám

Árverési hirdetm ény-kivonat,
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. végrehajtatnak 
Hohmann József és neje Lepsch 
Borbála és Herbert Józsefné 
végrehajtást szenvedőt ellen in
dított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 250 pengő tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a 
mohácsi kir. járásbíróság terüle
tén levő Nagynyárád községben 
fekvő és a nagynyárádi 837. sz. 
betétben A 1 sorszám 2472. 
hrszám alatt felvett 589 □  ölnyi 
szőlőre 405 pengő kikiáltási árban

A nagynyárádi 328. számú 
betétben A +  I. 1. sorszám 
1658 1. hrszám alatt felvett 141 
□  ölnyi szántóra 59 pengő 50 
fillér, A I 2. sorszám 1658 2. 
hrszám alatt felvett 141 □  ölnyi 
szőlőre 73 pengő, A I. 3. sorsz. 
1564 hrszám alatt felvett 13 Q - 
ölnyi pincére 120 pengő kikiál
tási árban,

a nagynyárádi 100. számú be
tétben A I. 3 sorszám 378. 
hrszám alatt felvett 90 □  ölnyi 
szántóra 76 pengő,

A I. 4 sorszám 425. hrszám 
aatt felvett 237 Q -ölnyi szántóra 
200 pengő,

A I. 5. sorszám 604 hrszám 
alatt felvett 186 □ -ö ln y i szántóra 
137 pengő,

A I. 6 sorszám 995 11. hrsz. 
alatt felvett 63 □  ölnyi szántóra 
378 pengő 50 fillér,

A I. 7. sorszám 1491. hrszám 
alatt felvett 330 □  ölnyi szőlőre 
139 pengő,

A I 8 sorszám 2681. hrszám 
alatt felvett 93 □  ölnyi szántóra 
78 pengő 50 fillér,

A I 9. sorszám 1 ;0l rész erdő 
illetőségre 40 fillér,

A I. 10. sorszám 189/2. hrsz. 
alatt felvett 163 Q  ölnyi kertre 
99 pengő 50 fillér,

A I. 11. sorszám 190 2 hrszám 
alatt felvett 180 □  ölnyi udvarra 
72 pengő,

A 11. 1. sorszám 2473 1. hrsz. 
alatt felvett 241 □  ölnyi szántóra 
101 pengő 50 fillér,

A II. 2 sorszám 2473 2. hrsz. 
alatt felvett 1085 □  ölnyi szőlőre 
457 pengő 50 fillér kikiállási ár
ban, de az ezen betétben A I. 
3—11. sorszám alatt felvett in
gatlanok, a C 21. sorszám alatt 
Herbert József javára bekebele
zett szolgalmi jog feltétlen fenn
tartásával, továbbá a C 22. sor
szám alatt Herbert Józsefné ja
vára bekebelezett szolgalmi jog
gal terhelten ugyancsak ezen 
ingatlanok, úgy azonban, hogy 
amennyiben ezen szolgalmi jogot 
rangsorban megelőző tehertételek 
fedezésére szükséges 3342 pengő 
valószínű összeg az árverésen

be nem folyna, úgy az árverés 
hatálytalanná válik és az ingat
lanok nyomban ezen szolgalmi 
jog nélkül lesznek árverés alá 
bocsájtva.

A nagynyárádi 53. számú be
tétben A +  3. sorszám alatt és 
2471 2 hrszám alatt felvett 265 
□  ölnyi szőlőre 182 pengő ki
kiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek N agynyárád község
házánál megtartására:

1936. évi október hó 16 
napján délelolt 9 óráját tűzi ki
és az árverési feltételeket az 1881: 
LX t. c. 150. §-a alapján a kö
vetkezőkben állapítja meg :

1. Az árverés alá eső ingatlant 
a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron eladni nem 
lehet.

A nagynyárádi 328. számú 
betétben felvett ingatlan tekin
tetében a Mohácsi Mezőgazda 
sági és Iparbank r. t a legkisebb 
vételár nélkül árverezhet.

A nagynyárádi 100. és 53. sz. 
betétekben felvett ingatlanok 
tekintetében Pakusz János és a 
Mohácsi Ipari és Gazdasági 
Hitelszövetkezet a legkisebb vé
telár nélkül árverezhetnek, mig 
Fridrich Péterrel szemben a leg
kisebb vételárat 3766 pengőben, 
Országos Magyar Tejszövetkezeti 
Központtal szemben 3895 pen
gőben, Krámer A és Fiai céggel 
szemben 4371 pengőben, dr 
Schmidt Miklóssal szemben 4421 
pengőben, Mohácsi Mezőgazda- 
sági és Iparbank r t vei szem
ben 4739 pengőben, Keibel 
Györggyel szemben 5007 pengő
ben állapítja meg.

A nagynyárádi 837. számú 
betétben felvett ingatlan tekin
tetében Tándl Györggyel szem
ben 967 pengőben, Keibl János
sal szemben 981 pengőben, 
Fridrich Péterrel szemben 1975 
pengőben, Országos Magyar 
Tejszövetkezeti Központtal szem
ben 2111 pengőben, Krarner A. 
és Fiai céggel szemben 2587 
pengőben, dr Schmidt Miklóssal 
szemben 2636 pengőben, Mo 
hácsi Mezőgazdasági és Iparbank 
r. t. vei szemben 2955 pengőben, 
Keibel Györggyel szemben 3224 
pengében, dr. Paschke Ferenccel 
szemben 3273 pengőben állapítja 
meg.

2 Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10’ ,,-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapírosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek elölegesen 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, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az álta’a Ígért 
ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.)

Mohács, 1936 évi junius hó 
16. napján.
Dr. h ad ler  s. k. kir. járásbiró.

Kiadmány hiteléül:

D Á R D Á I F E R E N C
kiadó.
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I
lfj. Doni Jánoscipész üzletét városi bérházba helyezte át. (Király u. 26.)

H itelforrás tagjainak

1
6 havi hitelre készpénz
árban. Férfi, női és gyer
mekcipők állandóan rak 
táron. Mérték utáni rende
lések, cipők jav ítá sa  gyor- 
sanés pontosan készülnek.

üzlet eladás.
Jóforga mú f ű s z e r -  és 

v e g y e s k e r e s k e d é s
a kompátkelésnél — a hajóállo
máshoz közel más vállalkozás 

miatt e la d ó .

V in esek J ó z se f
k e re s k e d ő .

Legjobb és legolcsóbb 
tüzelőanyag a

TATA I
sajtolt

KOKSZ

Fülsünk-fözzünk tatai 
sajtolt koksszal!

T A T A  1
tojás szén

T A T A I
dió szénDOROG-TOKODI

darabos szénM é s z -C e m e n t
T a r já n  J e n ő n é l

I TELEFON 58.

Úvadekképes elárusitónöt
K E R E S

a Mohácsi Kisgazdák 
Tejszövetkezete. 

SajátkezUleg megirt ajánlko- 
zasok e hó végéig adandók 
be a szövetkezet irodájában, 
ahol a feltételek is megtud

hatók.

S W W B S R W W W * !
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
egyénenként külön szabással, megrendelésre 
szavatossággal, a legszebb kivitelben készít

i*H ite lfo rrá s '1 B e v á s á rlá s i S z e rv e z e t  
ta g ja i ré s z é re  6 hav i ré s z le tfiz e té s .

VORISEK LAJO S
fehérnem ükészito és divatárukereskedő, Ovárosháza.

P O N T O S A N ! G Y O R S A N !

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖ R T ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  ú ii c  i í m ii n E
M ohács  Ú jv á ro s h á za .

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

NÉZZE MEG
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. E L Ő T É T  Ü V E G E K . Bármilyen 
szemüvegre szerelhetők. Továbbá órák, szemüvegek, 

ékszerek dús választékban.
Szívós és R itte r  ó rásn á l, K irá ly  ut 34.

Ó ra ja v ltá s  l évi jó tá llá s s a l.

Borfejtő készülék, 1 Telefon aparátus$ eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
4 szobás úri lakás külön 
mellékhelyiségekkel nov. 1-re 
kiadó. Érdeklődni lehet: Dr. 
Csáky Árpád ügyvédi irodá
jában II. Lajos u. 26 szám.

SZÉPÉN!

3 E

P i a c i  á r a k !
p ia c i.Búza ui — 15.50 p

Zab — — 11 50 p
Rozs u| — 12 — p
Árpa ul — —- 11.50 p
Tengert m. 11.40 p
Tengeri csöves 5 — p
Bab — — 1 8 .- p

A mohácsi kir. járásbin -á,
telekkönyvi hatóság 

4 5 1 2  1 9 3 6  s z á m .

Árverési hirdetmény-kivonat,
Pécsi ni. k ir Pénzügy igazga- 

tóság végrehajtatnak Hartveg 
Miklós végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási , ,y$. 
ben a telekkönyvi hntesag vég 
rehajtási árverést 255 Fengő 9$ 
litlér tőkekövetelés cs járulékai 
behajtása végett a mohácsi kir 
járásbíróság területen let 
községben fekvő és a villany: 47$ 
számú tkvi betétben A. 1, 1— 
sorsz. alatt felvett 1167,2. hrsz. 
alatt felvett 741 □  ■.. .
787.50 pengő, 1167.3. hrszáni 
alatt felvett 351 □  ölnyi szőlőre 
573 pengő, 1167,4 hrszáni alatt 
felvett 140 Q  ölny i szőlőre 1 19 
pengő kikiáltási árban, de a C. 1. 
sorszt alatt a 7942 1929. tkvi. 
sz. végzéssel özv. Har.weg Ja- 
nosné sz. Reinhardt Anna javara 
bekebe.ezett élethossziglani jogá
nak feltétlen fenntartásával.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Villány községházánál 
megtartására
1936 évi okióbor hó 19. nap
jának délelöt 9 óráját tűzi ki
és az árverési feltételeket az 
188LLX te. 150. § a alapján a 
következőkben állapítja ntep;

1. Az árverés alá eső ingatla
nokat a kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet. (19O8:XL1. te. 26. § >

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 °, o-át készpénzben, vágy
sz 1881:LX. te. 42. § ában meg
határozott árfolyammal szarni ott 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenny hogy a bá
natpénznek elő eges biret letétbe 
helyezéséről kiállított leteti elis 
niervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni. 
(1881:LX te. 147., 150, 170. §& 
1908:LX. te. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb igeretet tett, 
ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ar 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni. (1908:XLl. 25. § )

Mohács, 1936. évi május hó 
26. napján:
Dr. M adler s. k. kir. járásbiró.

Kiadmány hiteléül:
D árd a i Ferenc

kiadó.

„K ereszt “tem etkezés i vállalat

»A

MOHÁCS, Kossuth Lajos utca 36.
Bauer vaskereskedés mellett/ Telefon szám 50.
Teljes temetéseket a legolcsóbb árban rendezek.
RUKÓBER PÉTER a s z ta lo s

és te m e tk e z é s i  v á l la lk o z ó .

F rtdrich  Oszkár könyvnyom dája, Moháes.
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