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csak őkXé ’ szerint talán 
ismerik egym ást, m ert a vá- 
, leménye eddig csak
aZt tuc ?y vannak. E lő
t t  i annyit, hogy a hát
e:vik napján összejönnek.
•i, itók, tisztv iselők,
a nagyobbrésze egyetemi 
ké gél.

Egy kis kocsmában jönnek 
össze, azonban nem a pohár 
bor a cél, nem a napi poli
tika ■'is harcai, személyi és 
személyes kérdések szövevé
nyei a beszédiárgya, hanem a 
n.j. mar m _ .sfoku művelt-eg 
nívóján álló vidéki intelligen
ciához n é tóan olyan kor- 
problé n. kk *1 foglalkoz ak, 
amelyek világot uraló esz riék 
a mai zűrzavaros világban.

Ezekből az eszméiből a 
nagysiseiü legényegyleti elő 
adás.ko., kap unk ízelítőt. A 
tanar, a pap, az orvos, a 
jogásc a pódiumra állott és 
tudás n megosztotta a halga- 
tókk.-l olyan kérdéseken át, 
ameiyek mindenkit foglalkoz
tat.”, ;.k s amelyekre nagyon 
sokan vártunk és vátur.k 
választ. Hogy a keresztesek 
eltalálták a témát, a hangot 
és a stílust, bizonyítja az a 
pái.. au siker, amely ezeket 
az előadásokat kísérte.

Az elmúlt héten aztán 
k utján nagyobb nyilvá

nosságot kérlek az előadó
teremnél es olyan kérdéseket 
vetettek lel, amelyekkel leg
alábbis ezelőtt ötven év
vel kellett volna foglal- 
kcz t .. magyar intelligenciá
nak, Régen vajúdó és soha 
niég meg nem született n.eg- 
oidúsok. Viták, cikkek, köny - 
vek sokasága kereste elmé
letben ezekte a nagy kérdé
sekre a feleletet, de ma már 
nagyon sürgős, hogy a gya
korlatban megtaláljuk.

Mi ezúttal ebből az akció
ból mindenekelőtt örömmel 
állapítjuk meg, hogy a kis 
vidéki városban, mint Mohács 
vannak — s úgy tudjuk, 
hogy már szép számmal

oh in 
akik

intelligens elemek, 
hivatásuk napi teendői 

után ilyen kérdésekkel fog
lalkoznak. Akiknek szórako
zás a társadalom kérdéseinek 
megbeszélése, bajai orvosij
ának keresése. Ennek a kis 

csoportnak a tagjai nem fe
jeztek be a tanulást a dip 
lotna megszerzéseve,, hanem 
most az elet nyitott könyvé
ben akarnak tanulni. Meg 
akarják ismerni, közelebb 
akarnak férkőzni az ember
hez, hogy a szerzett tudás
sal és a szerzendő ismere
tekkel leszóljanak a ember 
problé m-.kno’. és nagy, határ- 
t .  in szeretettel eltelve fe.s e 
gessé-: a szegénység kérdé
seit, bajait és gondjait és 
keressenek megoldást rája.

Például állít latjuk őket a 
nagyvarosok sok-sok rétégé
nek, amely a diplomával 
csak állást akart s ,kkcr 
megadott, legfejebb a.vagi 
előnyeit hajszolta és anyagi 
téren akart és akar felfelé 
hal dni, de semmit sem Iái 
abból, ami Körülötte történik. 
De odaállítjuk példának a 
vidék intelligenciájának is. Ma 
már nem meiülnet ki az 
intelligens ember élele a 
hivatala, a kaszinó, a kártya, 
vadászat, szerelmi kalandok, 
vacsorák és ivasok között, 
hanem nagyobb tudásál, na
gyobb jövedelmét a kis em
berek vezetésére es megse
gítésére kell használnia.

A vidéki intelligencia régi 
típusát el keil temetni. Egy 
uj, idealizmussal, emberszere- 
tettel, cselekedni karással, 
vezetni tudasr-al teiitett értel
miségnek keil jönnie. Ne ért
sük télre egy mást. Szórakozni 
is kell, szükség van a testi 
és lelki szórakozásokra, de ne 
ebben merüljön ki az életünk, 
ne csak ez ie; yen az életünk, 
hanem kössük össze a Keresz
tesek célkitüzc .■ cl és ti Kettő 
egy ütt alapja lehet egy uj, a mai
nál szebb jövőnek, emberibb 
életmkmindanryiur kszámara.

Az iparos- és kereskedőtanonc 
iskola roham os fejlődése.

November hó 13 ig 243 beiratkozott tanulója volt. 
Látogatás az iskolában

Nemrégiben felhívták figyel 
műnket arra, hogy az iparos és 
kereskedőiaronciskola növendék 
létszáma az utóbbi időben roha 
rr.osan fejlődik. Ismeretes az is, 
hogy az iskola tanitasa is d csé- 
rendő fejlődésen ment át az 
utóbbi években, mind több és 
szakképzett lanerő bevonásával 
tanítják a jövő iparos és kereskedő 
generációját. Ez a két tény ösz
tönzőit arra, ! ogy megtekintsük 
munkája közben az iskolát.

A belvárosi rom kát elemi 
is 'o 'a  tantern e ben tanilják a 
taroncokat. Öt óta volt, amikor 
te,éplünk s ami feltűnt, hogy 
mindenhol csend, rend A folyosó 
fogasain rendben felakasztott 
kabátok. Pedig valamikor az 
„inas iskola*' egyenesen veszélyes 
volt.

Kecskés Lajos igazgató ősz 
táíyába kopogunk te. A fiuk 
felállással üdvözölnek. Amíg a 
katedráig érünk, körültekintünk 
a padokban álló „inasokon" s 
egy szempillantás alatt megálla
pítjuk, hogy ezek a f űk már 
n gyón messze vannak ettől az 
elnevezéstől. Rendes, Itt ott eset 
lég szegényes, de rendtentartott 
ruházat. Megfésült fejek, tiszta 
arcok, amelyekből értelmes, itt
olt határozottan nsgyobb inteüi 
generál csillogtató szemek néz 
rrek kérdőn a rend és tanítás- 
bontó látogatóra.

Kecskés igazgatóval azután a 
tanácstérén ben helyezkedünk ei 
s kérdéseinkre érdekes, nagy 
fejlődést, haladást mutató kép 
alakul ki, ame y nemcsak az 
iskola fejlődését mutatja, hanem 
örvendetes fejődésre erged kö 
vetkeztetni a mohácsi kis pár és 
kereskedelem életében.

Megtud uk, hogy november hó 
13 ig az összes beiratkozott ta- 
rcncok száma 243, lányok és 
fiuk együtt. Hogy ez a szám 
mennyire kiugrik, mutatja az él
etműit tanév végének létszáma, 
amely 222, még jobban azonban 
az, ha a múlt ev nővén.bér hó 
13 iki létszámmal hasonlítjuk 
össze, amikor csak 186 tanulója 
volt az iskolának.

Eszerint egy év alatt az 
emelkedés 5 7  tanuló, ami 
kb. 25°j 0 os emelkedést 

mutat

De ha egészen tiszta képef 
akarunk látni, hozzá kell vennünk 
először az utóbbi évek mély
pontját, amelyre az 1932—33. 
iskolai évben esett vissza a ta- 
nutólétszám, amikor 113 tanulót 
tanítottak. Ez a szám azt mutatja, 
hogy az emelkedés azóta túlha
ladta a száz százalékot s szinte 
ugrásszerű ez a fejlődés.

Az idei, eddigi, létszámot alapul- 
véve, egész biztos, hogy az év 
végére az iskola eléri a kisipar 
konjukturális szép napjait, amikor 

19 2 7— 2 8 a s  tanévben
285 volt a tanulók lét
száma.

Igen érdekes kép a’aku! ki 
előttünk, ha ebből a kisipar és 
kereskedelem foglalkoztatására, 
forgalmára, illetve — mondjuk 
igy — konjunktúrájára következ
tetünk. A háború után a békés 
munka az infláció megállilása 
után kezdett fejlődni s legmaga
sabb fokát az 1927—28 as évek
ben érte el. Itt megállóit, hogy 
aztán a gazdaságilag hírhedt 
1931 es évben teljesen vissza
essen. Ez a visszaesés folytató
dik 1932., 1933 években, majd 
utálta lassú emelkedés indul meg, 
amely az utóbbi években már 
nagyobb lendületet vett.

Ami aztán az iparos és tanonc 
iskolát illeti, itt meg kell jegyez
nünk, hogy abban az időben, 
1927—28 bán a tanuló'étszám 
párhuzamos osztályok felállítását 
követelte meg s minden fokozat
ban párhuzamos vo t a tanítás. 
Ezzel szemben most csak az 
első fokozatban van párhuzamos 
osztály, mig a többi osztályok 
bán eppen ennek hiánya miatt 
túlzsúfoltság mutatkozik s na
gyon megnehezíti a tanítást.

Az osztályok létszáma egyéb
ként a következő: Az első a) 
osztályban 46, a b) osztályban 
45 tanuló van, a II. osztálynak 
56, lll-nak 36 s a IV. osztálynak, 
amely most együtt van a lll-al„ 
11 növendéke van, vagyis itt 
összesen 47 az osztály tanítási 
létszáma.

A leánytanoncoknál: 1. osztály 
20 II. osztály 17, 111. osztály 3, 
IV. osztály 2, összesen 42 tanuló 
s közös osztályban tanítják.

Éroekes a leanytanoncok szá
mának emelkedése is. Az utóbbi 
években nagy fejődést mutat s
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mig azelőtt a lányok kizárólag a 
szabó ipart tanulták, most van 6 
női fodrász, 2 férfifodrász, 1 
fényképész és 1 női kalapos 
tanonc is

Mint már az elején is leszö
geztük emelkedett az iskola ní
vója is, amit leginkább a polgári 
iskolásoknak az ipari pályákon 
való elhelyezkedése idézett elő. 
így csak a legutóbb beiratkozot
tak közül 20 olyan tanonc van, 
aki 3 - 4  polgárit végzett. 
Újabban, egyébként 6 e'emi, vagy 
2 polgári nélkül nem is szabad 
szerződtetni tanoncot.

A tanulók képzettség emel
kedésének következménye, hogy 
az igazgatóság az utóbbi évek
ben a IV. osztályban már csak 
technológiát és könyvelést tanit. 
Itt minden tanonc a saját szak
májának technológiai részét ta- 
nulja meg s bizonyos, hogy 
szélesebb látókörrel és nagyobb 
tudással indul majd neki iparának.

Őszinte örömmel hallgattuk 
Kecskés igazgató felvilágosításait 
s láttuk a fejlődésnek ezt a szép 
folyamatát. Ez a fejlődés pillanat
nyilag bizony nagy munkát 
jelent, mert a kulturáltabb anyag 
mellett van bizony kisebb mű
veltségű is, akitől ugyanannyit 
várnak. Hetenkint háromszor, 
összesen 9 órát járnak a tanon- 
cok az iskolába, amelynek, úgy 
látjuk, hamarosan ismét párhu
zamos osztályokban kell majd 
a folyton növekvő létszámot el
látni a szükséges ismeretekkel.

Rejtélyes haláleset ügyében 
nyomoznak Dnnaszekcsön.
Meg a múlt hét pénteken este 

történt, hogy Dunaszeltcső hatá
rában a Csaposkuti dűlőben ha- 
sor.fekve, holtan találták Leics 
Rajmund dunaszekcsői kőműves- 
segédet. A holtest mellett meg
találták a revolvert is. A talált 
holttest kötülményei öngyilkos
ságra enged ek következtetni, 
ezért ilyen je'entés ment a mo 
hácsi járásbíróságnak is, amely a 
temetési engedélyt meg is adta.

Az öngyilkosnak hitt fiatalem
ber temetése után azonban a 
hozzátartozók ismét a csendőr
séghez fordultak és több érvet 
hoztak fel arra, hogy Leics nem 
követhetett el öngyilkosságot, 
hanem

bizonyosan gyilkosság ál
dozata lett.

A hozzátartozók szerint Leies
nek semmi oka nem volt az ön- 
gyilkosságra, jókedvűen, Bátan 
levő menyasszonya látogatására 
indult, de

Letcsnek nem volt revol
vere sem s így a mel
lette talált revolver ide
gené.

Végül a gyilkosságra tereli a 
gyanút az is, hogy Leicsnél 60 
pengő készpénz volt, amit a holt
test me motozásakor nem talál
tak nála.

A hozzátartozók bizonyosra 
veszik, hogy valaki lelőtte Leieset 
s azután kirabolta. Hogy aztán 
az öngyilkosság látszatát keltse, 
melieje helyezte a revolvert is.

A csend írség most széleskörű 
nyomozást indi'ott a gyanús ha
láleset körülményeinek tisztázására.

Mit mondott 
Sztranyavszky Sándor?

A fővárosi katolikus sajtó 
igen é es hangon tárgyalja Sztra 
nvavszky Sándor dr. képviselő- 
házi elnöknek, az evangélikus 
zsinaton elhangzott kijelentését 
A vitába beleszóltak a magyar 
katolikusság vezérei is s az 
egész országban igen élénk vissz
hangja támadt ennek az ügynek.

Sztranyavszky Sándor a fővá 
rosi tudósítások szerint a zsi
naton a reverzális kérdéshez 
szólt hozzá és a következőket 
mondotta:

Az egyház meg kell, hogy 
követelje tisztviselőitől a hűség 
legmesszebbmenő mértékét és 
pedig akár fizetett alkalmazott 
ról, akár fizetés nélkül szolgáló 
tisztviselőről van szó. Ezen a 
ponton semmiféle liberalizmust 
nem engedhet meg lelkiismere
tűnk. Ha figyelembe vesszük, 
hogy

szinte a középkorra em 
lékeztető inkvizíció eszkö
zeivel dolgoznak velünk 
szemben

akkor, sajnos, nem helyezkedhe 
tünk más álláspontra. Az ember 
megdöbben, hogy a mai időben 
még lehetséges a lelkek ilyen 
erőszakos befolyásolása.

Szranyavszky ezen felszó'a'ása 
után a zsinat olyan határozatot 
hozott amely fegyelmi eljárással 

| sújtja azon evangélikus tisztvi
selőt, aki nem evangélikussal vagy

J reformátussal köt házasságot.
A felszólalás Sztranyavszky 

í közjogi méltóságot jelentő állá
sát tekintve keltet álla ános fel- 

l háborodást. Református részről 
J is helytelennek tartják a feleke 
| zeti békét bontó hangot, amely

ma egyáltalában nem aktuá.is.
Mohácsról, a mohácsi kato 

likusság nevében Tihanyi János 
plébános a >Nemzeti Ujság< ré 
szére a következő hozzászólást 
küldte fe l:

»A mohácsi róm kát. egye- 
1 sületek azt kérdezik Sztranyavszky 

Sándor házelnök úrtól, hogy 
vájjon gondolkodott-e már afelől

Köszvényröl es reumától.
(Népművelő közlemény.) 

Fővárosunkban, amely világ
viszonylatban is kiváló gyógy
forrásokkal rendelkezik, felállí
tásra kerül a „Reuma-kórház.“ 
Az újságok híradása nyomán 
bizonyáia többeknek átvillant 
gondolatában a kérdés: miért? 
Sokan a reumás gyógytényezők 
centralizálásában városgazdál
kodási politikát látnak, mások 
közegészségügyi, így tudomá 
nyos búvárkodó intézményt sej
tenek mögötte. A nyilvánosság
nak szánt statisztikák is, tuber
kulózis, rák . . .  stb. mellett, 
alig lesznek említést a reumás 
megbetegedések arányairól, pedig 
összehasonlíthatatlanul nagyobb 
a számuk ezeknél és a benne 
szenvedők közül sokan a „min 
denkinek az ő baja a legnagyobb" 
mondás dacára, egyik legkelle
metlenebb így legtürhetetlenebb

hogy ma Luthernél és Kálvinnál 
is radikálisabb reformátorok 
döngetik Európa kapuját, akik
nél már

túlhaladott álláspont a 
re1 erzál.sról, vagy bármi 
más hasonló kérdésről 
szóló vita is, mert előt
tük nem létezik Isten s a 
reformált vallásra sincs 
Szükség.

Ha majd ezen uj világrefor
mátorok szelleme ismét Magyar 
ország határaihoz ér. vájjon vál
lalja e Sztranyavszky Sándor a 
felelőséget, hogy a bolsevista 
szellem itt esetleg

nem egyesilett, hanem 
éppen általa szétforgá
csolt erőket talál?

Áldásosabb munkát végezne 
Sztranyavszky és minden más 
neki tapsoló protestáns ellenfe 
lünk, ha az erőket egyesíteni 
segítenék a mindnyájunkat leti
porni akaró istentagadók roha 
mával szemben. — Mohács, 1936 
november 18 án Tihanyi János 
belvárosi plébános <

Ugyanakkor Darányi Kálmán 
miniszterelnöknek az alábbi sür
gönyt küldte fe l:

N3gyméltóságu
Darányi Kálmán

m kir in.niszterelnök urnák
Budapest.

Tizenötezer mohácsi katolikus 
hivő felháborodva tiltakozik az 
ország békéjének felboritása és 
Sztranyavszky Sándor házelnök 
indoko atlan támadása miatt éppen 
akkor, amikor két katolikus álla n 
barátsága után járunk.

T IH A N Y I JÁNOS
a mohácsi rk. egyházközség elnöke.

K katolikusság a teljes fele 
kezeti béke álláspontján áll, de 
ugyanezt hangoztatta Darányi 
miniszterelnök is, s a kormány 
bizonyára módot talál arra, hogy

| ezt az ügyet olyképen intézze el, 
i hogy a lelkek háborúsága meg

szűnjön.

betegségnek tartják. Nem is ad sok 
alapok a vitatkozásra, hiszen: 
mindenki maga érzi a betegsé
gét. Ezzel nem is foglalkozom, 
inkább szerény útmutatást aka 
rok nyújtani a nagy közönség 
előtt összetévesztésre okot szol
gáló külön télé elnevezések között.

Köszvény a cukorbetegséghez 
hasonlóan : anyagcsere megbe
tegedés. Táplálékaink fehérjéjé
nek (főképp: húsételek) salak 
anyagja a húgysav, amelyet 
normális viszonyok mellett a 
szervezet kiürít magából.

Ha a húgysav kiválasztás kárt 
szenved, lassan és észrevétlenül 
az felgyülemlk, kifejlődik a kösz 
vény, ami előszeretettel az Ízü
letekben fészkeli meg magát fáj 
dalmas duzzanatok, elformálódá- 
sok alakjában. Ezt az alattomos 
betegséget 2—3 napos rohamok 
tarkítják az ízületek kipirulásával 
nagyfokú érzékenységével, ami 
az izületi csúzhoz hasonlít.

Azonban egészen más fajta 
betegség a csúz, vagy más ne 
vén reuma, zsába. Előidéző okuk 
szerint két nagy csoportot alkot
nak: egyik részük előrement 
betegségekhez csatlakozik, ami 
lyen pl. influenza, torokgyullj. 
dás . . . stb. A másik részük 
kóroktanában a megfázás szere
pel: nyáron kiizadás utáni hir
telen lehűlés, hideg vízben való 
huzamosabb fürdés, vizes, huza
tos lakások rejtik magukban a 
betegség okát, h'degebb hóna 
pókban a könnyelmű öltözködés, 
megázás következményei lehet
nek. Megjelenési formája, lefo
lyása különböző, vagy hirtelen 
lázzal és nagy fájdalommá je
lentkezik, hamar elmúlik, vagy 
makacs és évekig elhúzódik, 
gyakran kiujul. Még változato
sabb a loka izaciója: egyszer az 
ízületekben, izmokban, máskor 
az idegekben a csontoknál tör 
e'ő. Hányszor is halljuk: izületi 
csúzom, izom reumám, vagy 
ideg zsabám, csont reumám van. 
Találkozunk azonban olyanokkal 
is, akit vagy maga a reuma, 
vagy a komplikációi esetleg éve
kig ágyban tartanak. Sok gon
dot okoznak az orvosnak is. 
Nemcsak a betegek türelmetlen
sége miatt, hanem a gyógykeze
lésüknél jelentkező nehézségek 
miatt is. Száz százalékos és biz
tos gyógyszerrel az e célt szol
gáló orvosságok tömege dacára 
sem rendelkezünk. Az egyiknél a 
szájon át szedett gyógyszerek, 
másiknál a bedörzsölések, — a 
harmadiknál a száraz, vagy ned
ves hőiég használ, másik ré- 
szüsnél gyógyfürdők, iszappá 
kolások, villanyozások . . . stb. 
Hányszor próbálkoznak pl ülő 
ideg zsábánál (ischias) házilag 
meleg vasalóval való megvasa- 
lással, vagy az orvos az ideg
környékére, vagy magába az 
idegbe injekciók adásával. Csak 
egy tényt említek még fe l: hány 
ember egyezett bele a régebbi 
időben drasztikus műtéti (ope
rációs) kezelésbe, hogy a kínzó 
fájdalmaktól megszabaduljon.

Még súlyosbítja a nehézsége
ket azon kör.lmény is, hogy 
egészen más csoportba tartozó 
betegségek, hasonló tüneteket 
okoznak. Sokat á ló, járó embe 
rek „lábreumája" éppen pl. túl- 
elültetésben, vagy lúdtalpban 
leli okát, nők „ischiasá" f alhasi 
daganat okozza, vagy arcideg- 
zsábát orr meliéküregnek, eset
leg fognak káros elváltozásai.

Kötetekre terjedő probléma 
merül fel a reumás betegségek 
boncolgatásakor s ahogyan hi- 
szűk, hogy a budapesti „Reuma- 
hórház* bán is sok szenvedő 
embertársunk talál gyógyulást, 
azt is reméljük, hogy ez a majd 
európai hírnévre szert tevő új 
intézményünk értékes tapaszta 
latokkal, kutatásokkal haladást 
jelent az orvostudományban.

Dr. Óaody György
v. klinikai tanZrstgid.

—  A következő frúntharoo3 
taggyűlés. Az Országos Front
harcos Szövetség mohácsi főcso
portja következő taggyűlése no
vember hó 30-án délután 5 órakor 
lesz a székházban. Előadók dr. 
Horváth  Kálmán kir. járásbiró 
és Kemény Gábor műszaki tiszt 
lesznek.
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A szabadliceum 
ünnepi előadása.

Csütörtökön ünnepi volt a 
mohácsi szabadliceumnak. A 
vezetőség a városnak a török 
hódoltság alól történt felszaba
dulásának 250. évfordulója emlé
kére külön napot szentelt s ezen 
három helybeli előadót léptetett 
fel.

A gyűlést dr. Rüll jdnos ny i
totta meg.

Első előadó vitéz Haidanné, 
Patonay Vilma volt. Ismertette 
v:téz Somogyváry Gyulának a 
.Rajna ködbe vész* c. regényét. 
Ez a regény tudvalevőleg Buda 
vara és a felszabadító hadjarat 
korában játszik. Nem más, mint 
Gottfricd rajr.at vértes, heidelbergi 
diák regénye, akit megkap a 
magyar sors és a magyar leiek s 
itt marad Buda elfoglalása után 
magyarnak, mert aki a magyart 
megismeri, annak azt szeretnie 
kell. Megkapó szépséggel, ragyogó 
szines kontúrokkal, remek elő
adásban ismertette vitéz Hajdanné 
a regényt és vitte bele a hallga
tóságot annak a kornak vérziva 
tarokban gazdag levegőjébe.

A másik előadó Gadi Endre 
gimnáziumi tanar pedig annak a 
kornak irodalmáról értekezett. 
Szeles hátterű, szellemes és gaz
dag irodalmi ismeretekről tanús
kodó tanulmányában mutatta be 
a kornak levegőjét, amelyből 
azonban nem sarjadt igazi iroda
lom, mely vonatkozásban lett 
volna a korral és annak jelentő
ségevei. Kivéve tálán Z-inyit, alig 
találunk egy Írót, vagy költő', 
amelyben a magyar sors elhiva
tottsága megszólalt volna. E lő
adását elsősorban Zrínyinek szen
telte, majd bemutatta erós plasz
tikával Gyöngyösi arcképét s 
végül Kohary országbíróét, mint 
a kor egyik legjelentősebb író
jáét és költőjét. Előadásának vé
gén már a kuruc költészet kin
csesházába vezette tovább a hall
gatóságot. amelynek eredetét 
ebben a korszakban jelölte meg.

A harmadik előadó dr. vitéz 
Horváth Kázmér volt. Mohács 
felszabadításának korszakából há
rom problémára igyekezett vála
szolni. És pedig arra, hogy 
mikor szabadult fel Mohács, m i
vel erre vonatkozólag irodalmi 
feljegyzések nincsenek. Aztán 
milyen volt a népessége, a varos 
képe és hol feküdt a város Meg
állapította, hogy nem Radonay 
Mátyás szabadította fel, hanem 
Szebenyi György várkapitány. 
Népessége magyar volt, mert 
azok, akik a török hódoltság 
alatt betelepedtek, a törökkel el
távoztak. A város képében éppen 
úgy, mint most a belváros, akkor 
a var dominált. Három templom 
volt. Egy dzsámi a várban, m in
den valószínűség szerint a mai 
belvárosi templom helyén, azután 
a városban is egy mosé és a 
régi katolikus templom, amelyet 
később a kálvinisták használtak. 
Végül megállapította, hogy a vár 
a mai belvárosi iskolától mintegy 
a Pecsujlits házig terjedt, a város 
pedig a mai Kígyó utcától egé
szen a református templomig. A 
varosnak mintegy 300 haza volt.

A felszabaduláskor azonban 
csak mintegy 50—60 maradt. A 
300 ház ra 1500 lélek esett ab-

bán az időben. Ha a város terü
letéből a régi város területén la
kókat összeszámoljuk, akkor is 
körülbelül ezt az arányt találjuk. 
A Szenthárnmság— Kisfaludi utca 
és Király utca közötti részen ma 
sincs több, mint 60 ház és 
mintegy 200 lélek. A régi város 
helyén sincs több, mint 300 ház, 
ahol ma 1200 református hivő él. 
Ezek az adatok is a következte
tések helyességét igazolták.

Az előadókat percekig ünne
pelte a közönség.

A következő előadás csütörtö- 
i kön délután fél 6 órakor lesz. 

Előadó: dr. Szabd Pál egyetemi 
magántanár, aki bemutatja a mai
Spanyolországot.

— Erzsébet napi ebéd a 
szeretetházban. Szent Erzsébet 
napja alkalmából a mohácsi sze 
reletházban ebéd volt, amelyen 
120 szegényt megvendégeltek. 
Az ebédet P. Unyi Bermrdin 
házfőnök adta s gulyás és fehér 
cipó jutóit minden szegény elé. 
Az ebédhez Eperjessy Ferenc 11 
liter bort adott. A szeretetházi 
ebéden résztvettek hálája a lég 
szebb elismerése a jótékony 
kodóknak.

— Házasság. Komlós I l i  és 
Klein Ferenc november hó 15-én 
házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Orvosi hír. Dr. Kádár /ános 
járási és városi m. kir. állatorvos 
Szentháromság utca 27. szám 
alól Horthy Miklós ut 13. szám 
alá költözött.

— Halálozások. Fájdalmas 
csapás érte Fridrich Oszkárnész. 
Varga Ilonát, lapunk kiadója fe
leségét s nővérét dr. Kamarás 
Károlyné sz. Varga Erzsébetet. 
Édesanyjuk szül. Poller Vilma éle
tének 62-ik évében folyó hó 14 én 
Pécsett elhunyt. A megboldogultat 
a pécsi központi temető ravata
lozó helyiségéből hétfőn délután 
4 órakor kisérték mély részvét 
mellett u'olsó útjára. Halálát 
Fridrich Oszkár és dr Kamarás 
Károly vejei, Kamarás Klára, 
Erzsi és K ari unokái és özv. 
Schmidt Károlyné szül. Poller 
M ária  nővére ayászoljak

Ullein M atild , életének 63 -ik 
évében folyó hó 15-én elhunyt. 
Temetése kedden délután volt a 
Rókus kápolnából, amelyen nagy
számmal kisérték u olsó utjara. 
Az elhunytat özv. Ullein /ózsefné 
szül. Stranczinger M a tild  édes
anyja és nagy számú rokonsága 
gyászolják.

— Befejeződött a város 
üzemelnek fe lü lvL sg á la ta . Az 
elmúlt hét végével befejeződtek 
a város üzemeinek felülvizsgálati 
munkálatai. Hatalmas nagy munka 
volt, az üzemek minden részle
tére kitért a vizsgalat, amelynek 
eredményéről lapunk jövő szá
mában közlünk részletes tudósí
tást. Addig is közölhetjük, hogy 
a vizsgálat semmiféle szabály- 
talansagot nem talált.

— Orvosi hir. Dr. É ri Pál és 
É. dr. Kiss Mária  orvosok ren
delőjüket Szentháromság ucca 8. 
szám alá helyezték át.

Fájdalmas csapás — de rossz v ilágítás

nál könnyen éri az em bert ilyesm i. 

M ié rt ta k a ré k o s k o d ik  az árammal ? 

Jobban jár, ha T U N G S R A M  dup la - 

sp irá llám pát használ. Az sem fogyaszt 

tö b b  áramot, m égis 20° 0-ig  te rjedő  

fénytöbb le te t biztosit.

T U N G S R A M
D U P L A S P IR Á L L Á M P A  

óvja szem ét!

— M egalakult a Moháos-vi- 
dékt Stefánia flókszövetség. 
Hétfőn tartotta alakuló közgyűlé
sét a Mohács-vidéki Stefánia fiók
szövetség Horváth Miklós főszol
gabíró elnöklete alatt. A fiókszö
vetség célját az elnöklő Horváth 
Miklós főszolgabíró ismertette, 
majd kimondottak a megalakulást 
és megválasztották az alábbi 
tisztikart: Fővédő: Fischer Béla 
alispán, védők : dr. báró Mirbach 
Anatal és dr. Heckenberger K ot 
rád, e lnök: Horváth Miklós fő
szolgabíró, társelnökök: d . báró 
Mirbach Antalné, Mattyasovszky 
Zsoltné, Sauska Amália és báró 
Mirbach Frida, alelnöki dr. Csida 
Sándor szolgabiró, igazgató: dr. 
Rüll Miklós, pénztáros: Marion 
Albert dr., pénztári ellenőr: E e  
János, főorvos: dr. Csúcs László, 
t itká r: Német István, szá nvizs- 
gáló bizottság elnöke: Very Já 
nos, tag ja i: Halmos Ernő és 
Bady Miklós, igazgatósági tagok: 
dr. Fieischer Gyula, Franz Mik- 
lós, Szóhl Jakab, Firényi Pál, 
Beck József, Kaitz Mátyás, Hoff 
mann Flórian, Nagl János, H ír 
sányi János, Weisz Vencel, 
Strumberger Antal, Bank Imre 
és Hay János. Szociális bizottság 
elnöke: Sauska Amália, tag ja i: 
báró Mirbach Frida, Halmos Er- 
nőné, Bartek Margit, Nagl Janosné, 
Véry Janosné, Than Nándor, 
Adam Imre, Vöö Endrené, Marton 
Péterné, dr. Vondra Gyu.ane, dr. 
dr. Perényi Pál, Hesz Károlyné, 
Mauthner Ferencne, Pmzt Bálint 
és Herbert Vilmosné.

— Előadás az Irányíto tt 
nemzetgazdaságról. Schmidt 
Lajos országgyűlési képviselő 
folyó hó 21 en, szombaton — 
lapunk megjelenése napján — 
este 8 órai kezdettel, az Iparos
kor nagytermében előadást tart 
az irányított nemzetgazdaságról.

— Frontharcos taggyűlés. 
Vasárnap délután 5 órai kezdet
tel volt az első idei frontharcos 
taggyűlés. A gyűlés elején dr. 
Fischer Ernő ügyvéd meleg sza
vakkal köszöntötte Horváth 
Kázmér elnököt kitüntetése al
kalmából. Vitéz Horváth Kázmér 
megköszönte az üdvözlést, majd 
a napirend során bejelentette, 
hogy Vitéz nagybányai Horthy 
Miklós névnapja alkalmából, a 
névnap előestéjén frontharcos 
vacsorát rendeznek. Ezulán Vitéz 
Horváth Kázmér >Vérző Spanyo - 
ország< címmel tartott előadást.

Ismertette a spanyol viszonyokat 
a forradalom előtt. Hárommillió 
hold földből mindössze 500 ezer 
volt a kisbirtokosok kezén, a 
többi mind nagybirtok volt. A 
háború után először hatalmas 
gyáripar keletkezett, amely a 
dekonjukturális időkben vissza
esett s a munkanélküliek hatal
mas tömege került a kilátástalan 
nyomorba. Az egymásután kö
vetkező kormányok látták ugyan 
a nagy bajokat s igyekeztek 
földreformot, szociális intézke
déseket megvalósítani, de ezek 
a nagybirtokosok és a gyártőke 
ellenállásán mindenkor meghiú
sultak így mindjobban elmér
gesedett a helyzet s ezt felhasz
nálta a kommunista agitáció, 
mig a fasiszta szervezetek csak 
későn kezdtek szervezkedni. A 
nagy figyelemmel kisért előadás 
után Vitéz Marosy Gyula »Ami 
kimaradt a Höferből* címen tar
tott igen érdekes előadást Harc 
téri eseményeket elevenített fel, 
ügyesen, érdekesen fogva fel 
témáját és színesen, hozzáértés
sel adta elő. Előadasa nagy 
sikert aratott.

— Családi táncestély a Ka
sztnóban. A Mohácsi Nemzeti 
Kaszinó szombaton este (lapunk 
megjelenése napján) családi tánc- 
estélyt tart. A Kaszinó múlt évi 
hasonló családi összejövetelei és 
táncestei igen szépén sikerültek s 
bizonyos, hogy a tagos most is 
szép számban keresik fel a ka
szinó tancestéjet.

— A város felm érés te le k 
kö n y v i feldolgozása. Szerdán 
Mo ácson járt dr. Palló  István 

j igazságügyi miniszteri tanácsos, 
i aki az elmúlt evekben eszközölt 

város felmerés alapján szükséges 
1 telekkönyvi átírások foganatosítá

sának megkezdése ügyében tar- 
} gyslt a járásbíróságon es megbe

szélést folytatott dr. Margitay
f Lajos polgármesterrel.

— K ata lin  bál. A Mohácsi 
í Katolikus Legenyegylet november 

22-én, vasarnap este fél 9 órai 
kezdettel tartja hagyományos 
Katalin bálját. A rendezőség ki
tűnő tanczenéről gondoskodott s 
egyébként is mindent elkövet, 
hogy a bál minél jobban sike
rüljön.

— A mohácsi füszerkaraské- 
dők elhatároztak, hogy üzletei
ket folyó év november hó 15 tói. 
1937 év február hó végéig este

I fé l 8 órakor zárjak,
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— Gazdasági szakelőadás. 
Folyó 15-én vasárnap délután 
tartotta meg vitéz Horvátth Iván 
igazgató ismeretterjesztő előadá
sát a Polgárok Olvasókörében. 
Az előadó nemcsak a programm- 
szerű tárggyal foglalkozott, ha
nem a mostani megkésett vetés
sel előállható bajokra is rámu
tatott, vagyis a rozsda kárra és 
a szem megszorulására. Az elő
adás különös érdekességét adta 
a kifejlődött vita, melyet az elő
adó nagy ügyességgel és ráter
mettséggel vezetett be, hogy ez
által lehetővé tegye mindenki 
hozzászólását s vele elevenséget 
is vigyen a gazda köri életbe. 
Nem is nevezhető ez egyszerű 
előadásnak, hanem inkább gaz
danapnak, mert hisz a beszélge
tés már 3 órakor kezdődött és 
este 7 órakor alig akart vége 
szakadni. Különösen kiemelendő 
az iskola tanári karának azon 
erőn felüli ténykedése, hogy da
cára a téli időben adódó sok ta
nítási órának még külön előadá
sokban is foglalkoznak a gazdák
kal s még vasárnapjukat is fel
áldozzák. A gazdák legalább te
gyenek meg annyit, hogy nagyobb 
számmal jelenjenek meg az elő
adásokon,

— Tandíjmentesség a gim  
názlum ban. Dr. M argitay  Lajos 
polgármester most intézte e! a 
tandíjmentesség iránt beadott kér
vényeket. 52 kérelmező közül 
41 kapott, összesen 1530 pengő 
összegű tandíjmentességet. A szó 
kásos segélyeket a bizottság fogja 
majd megállapítani. A városnak 
erre a célra még van tartaléka, 
amellyel arraszoruló, de esetleg 
kevésbé jó előmenetelő szegény- 
sorsú tanulókat segélyeznek

—  H ell H itle r — és a b u r
gonyavásá r. Kaptuk a követ
kező levelet: A napokban bur
gonyát ásárlás közben érdekes 
dolgot figyeltem meg. Egy ügy
nök járta sorra a svábok kocsijait 
és alkudott a burgonyára. A drá
gaság ennek a néptapláléknak is 
felverte az árát s a gazdak meg
lehetősen nagy árakat szabtak. 
Ha aztán az ügynök uram nem 
tudott venni, hangos „Heil Hitler**- 
rel búcsúzott. Úgy gondolom, 
hogy hagyjuk békében derék 
svábjainkat ezzel a Hitlerezéssel. 
Éppen nálunk Baranyában, ahol 
igen szép számmal sikerült 
könnyen hajlitható fejeket elcsa
varni, nem jó és nem szabad 
ezzel tréfálkozni. Az üzletet meg 
lehet anélkül is kötni. Aláirás.

— Felhívás. A városi adó
hivatal nyomatékosan (elhívja a 
szőlőbirtokosok figyelmét, hogy 
termésbejelentésüket haladéktala
nul tegyék meg a városi adóhiva
talba ( I. emelet 40. sz.) mert 
ellenkező esetben a szabályren
delet értelmében eljárást fognak 
indítani.

— Még egy utcanév hiba. 
Lapunk múlt számában közöl
tünk néhány hibás utcanevet. 
Felszólalálsunkra helyeslő tevelet 
kaptunk s rámutattak benne, hogy 
még egy, még pedig nagy utcánk 
van helytelenül Írva. Vörösmarty 
Mihály >csak« »y<-nal irta a ne
vét s igy elég magyar neve volt. 
Panaszolták, hogy a város hiva
talos idézéseiben, számláiban 
>Jókay< található igen sokszor, 
pedig nagynevű regényírónk is 
megelégedett az egyszerű >i<

i

Borzalmas
öngyilkossági kísérlet.

Borotvával több helyen felvágta a hasát.
Szerdán reggel az államrendőr- 

ség borzalmas öngyilkossági kísér
letről kapott hirt. Si/nics József 
56 éves rokkant egy borotvával

több helyen felvá g ta  a 
hasát. A  vágások elvág
ták a hasfalat és a be
lek kifordultak.

Azonnal mentőautó sietett Kis- 
mohács 1. számú házhoz, ahol a 
borzalmas eset történt és Sírni- 
eset beszállították a „László* 
közkórházba. A rendőrség az ön- 
gyilkosság okáról megállapította 
a következőket:

Sírnia József feleségétől, Szűcs 
Máriától hónapok óta különváltan 
él'. Ezelőtt kilenc hónappal, ami
kor még együtt voltak, az asz- 
szonynak sikerült rábeszélni fér
jét, hogy házat ráírassa. Amikor 
ez megtörtént, utana megváltó

végzettel. Több figyelmet és a 
hibák orvoslását kérik panasz- 
ködőink.

— 50% -os utazási kedvez
mény. A Baromfitenyésztők O r
szágos Egyesülete baromfi és 
házinyul kiállítást rendez Buda
pesten, amely november 26-tól 
december 1-ig tart. A kiállításra 
50%-os utazási kedvezménnyel 
lehet felutazni. Igazolvány a 
Fridrich  könyvkereskedésben és 
Bán tőzsdében kapható.

—  Előadás a P o lg á ro k  01 
vasóköróben . Folyó hó 22 é;., 
vasárnap délután 4 órai kezdet
tel Németh Jenő gazdasági tanár 
tart előadást a Mohácsi Polgárok 
Olvasókörében. Az előadás tárgya 
„Borok helyes s^eszvizsgálata." 
A gazdakat kérik, hogy minél 
nagyobb számban jelenjenek meg 
az előadáson.

— Tiizriadalom . Múlt hét 
pénteken 6 órakor a Schmidt 
gőzmalom udvarában álló autó 
karburátora kigyulladt. A tüzet 
telefónon jelezték a tűzoltóságnak, 
amely azonnal kivonult s eloltotta, 
s igy nagyobb baj nem történt.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi november hó 
13-tól 1936. évi november 20-ig 
Születések: Sendula János, W ein- 
traut Katalin, Oszwald Julianna, 
K irály András, Bogdán Júlia, 
Bubreg Ádam, Tompity János. 
Házasságkötések-. Storch József 
és Weiss Anna, Tárnái Mihály 
és Sírok Maria, Herger Ferenc 
József és András Katalin. H alálo
zások: Cselinác Márk 73 éves, 
U.lein Matild 62 éves, „Tyirics 
Lázár 63 éves, Hócza Lajos 55 
éves, Zombon Jozsefné Kollár

Alágynjtó papiros 
zsákszámkapható i  

F r id r ic l i  nyomdában.

zott •  házas életük s állandóan 
veszekedések voltak napirenden, 
ami végül is elválásra vezetett.

A rokkant, majdnem munka- 
képtelen Sírnia  először fiánál 
volt, majd Kismohács 1. sz. alá 
költözött, de itt is fia Szegedi 
(Simics) Antal sütő és füszerke- 
reskedő gondoskodott róla. Sírni- 
eset azonban nagyon bántotta, 
hogy bár háza is volt, most fia 
gondoskodására szorult és bus- 
komor lett. Szerdán reggel már 
öngyilkossági gondolatokkal fog
lalkozott és megivott két deci pá
linkát. Aztán elővette a beretvát 
és elkövette borzalmas tettét.

A kórházba Sírnia  azonnal 
műtőasztalra került s a gyors 
beavatkozás erősen javított álla
potán, úgyhogy minden valóezi- 

I nüség megvan, hogy életben
' marad.

A magyar lótenyésztésről.
Nagyon értékes háziállatunk a 

ló. A magyar ember mindig is 
szerette a lovai. Az alföldi ma
gyar leikéhez annyira hozzánőtt 
a ló, hogy csak a lónak van 
előtte igazi becsülete.

A magyar nemzet mindig lóra 
termett nép volt, már őseinek, 
Árpád fejedelemmel lóháton jöttek 
be hazánkba a népvándorlás al
kalmával Ázsiából.

A középkori zavaros harcias 
világban a talár, törökdulás ide 
jén és a törökhódoltság korában 
is mindig szüksége volt a ma 
gyár harcosnak lovára. Ebben az 
időben hozták be a törökök 
hozzánk a keleti arab, perzsa 
lovat, ami nagy mértékben javi 
tóttá lóállományunkat, lótenyész
tésünk már ekkor ismert volt 
mindenfelé, hatalmas fejlődésnek 
azonban II. József császár idejé 
ben indult a XVIII. század vége 
felé, ő ugyanis gróf Csekonics 
József tábornok közreműködésé
vel megalapította a bábolnai és 
mezőhegyesi állami méneseket és 
fedeztető telepeket állíttatott fel. 
Ekkor hozták be hazánkba a 
Nonius anglonormán tenyész- 
csődört is. Később a lótenyésztés 
fejlesztését mágnásaink is felka
rolták különösen gróf Széchenyi 
István, aki megalapította „az első 
magyar pályafuttatási társulatot.** 
A magyar lótenyésztés legfőbb 
állami irányitója ma Plósz Endre 
h. államtitkár, a földművelésügyi 
minisztérium lótenyésztési ügy
osztályának a főnöke.

Amint láthatjuk, miután a hadi 
érdek úgy kívánta (jó tüzér, 
málhás és huszárló termelés cél
jából) nemzetvédelmi szempont
ból II. József császár kora óta a

i lótenyésztés vezetése állami 
kézbe került.

A lótenyésztést az állam úgy 
tartja kezében, hogy méneseiben 

' Mezőhegyesen Furiozó, North 
Stár angolfélvér, Nonius francia- 
félvér, Oidrán angolarabfelvér, 
Bábolnán arab, lípizzai telivér, 
fé.vér, Kisbéren és Sütvényben 
angoltelivér, félvér ménesbeii és

Qeneraf Jrfofors

O p e l -

O l u r n p i a

a legideálisabb

kisautó.
KörzetUpviseUt :

V ia s z  £ é i a
pécs, 2)eák utca 12. sz. 
te le fon: 21—35.

gazdasági lótenyésztés utján csi
kókat nevel, ezek közül a köz
tenyésztésre alkalmas méncsikó
kat az állam méntelepeire (Baja, 
Békéscsaba, Debrecen, Oyöngyös 
Hódmezővásárhely, Jászberény, 
Komárom, Nagykanizsa, Nagy. 
kőrös,Székesfehérvár) osztja, ki.

A községbe kiosztandó méne
ket az egyes községek födözte- 
tés céljából a földművelésügyi 
minisztériumtól igényelhetik. E 
tárgyban a községnek kérvényt 
kell beadni a földművelésügyi 
miniszterhez címezve a megye 
alispánjához, a kérvényben fel 
kell tüntetni, hogy hány kanca 
van a községben, azok milyen 
fajták és hogy hány csődöd kér 
a község. Á kérvényt idejében 
kora ősszel a községi elöljáró
ság utján kell beadni.

Az irányi lás a fedeztetési állo
mások körül abban nyilvánul 
meg, hogy a földművelésügyi 
minisztériumból a bizottság a 
község tenyészkerületének és 
kancaállományának megfelelő faj
tájú és elegendő számú mén 
kiutalását javasolja, vigyáz arra, 
hogy jobb lótenyésztő vidékre 
szebb és jobb mének kei üljenek 
Fontos ez, mert hazánkban 
egyes vidékeken más és más 
fajta a lóállomány és egyes he- 

i lyeken pedig fejlettebb másutt 
gyengébb a lótenyésztés. Hazánk
népies lótenyésztése a földmüve 
lésügyi minisztérium által az ég
hajlat, talaj, gazdálkodási viszo
nyoknak megfelelően lótenyész- 
kerületekre van beosztva, igy a 
gazdaközönség lóállományának 
nagy része Békés, Csanád, Mo
son, Sopron megye csornai járá
sában, Németbóly vidékén, Deb
recenben, Hajdúböszörményben, 
Hajdúszoboszlón, Balmazújváros
ban Nonius lévén, ezek Nonius 
tenyészkerületek, a lípizzai ló 
Veszprém megye devecseri, vesz
prémi, zirci járásaiban, Nógrád, 
Oömör, Hont, Heves, Abauj- 
Torna hegyes vidékén, van el
terjedve, a hidegvérű lótenyész- 
kerülete Baranya, Vas, Zala, Sop
ron megye (a csornai járás ki
vételével), angolfélvér tenyész- 
kerület pedig az ország több 
része, igy Tolna, Jásznagykun, 
Pest Pilis Solt Kiskun, Csong- 
rád stb. megyék. A tenyészkerü- 
letekben csak a tenyésztett ló 
fajtának megfelelő mént lehet 
köztenyésztésre tartani és a fe
deztetési állomásokra főleg ki
osztani. Nín>eth Jenő

gatdasdfí tanár.
(Folytatás kóv.)
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— Fejbeverték4a sár m iatt.
Rittinger János 58 éves magyar- 
fcólyi gazda a nagy sár miatt ko
csijává felhajtott Heti Jánosné 
haza előtti járdára. AzJ asszony 
ezért oly méregre lobbant, hogy 
egy karóvál úgy fejbevágta Rit- 
ri'cert, hogy 20 napon túl gyó
gyuló a sebet okozott. Az eljárás 
n'egindult

Lugkövet ivo tt. Pruckner
Sándor budapesti születésű, duna- 
g-eke ői szigeti lakós szerdán 
délben az egyik Felső Dunasoron 
levő kocsmában öngyilkossági 

il lugköve! ivott. A
»Las’ ló« kórházba szállították, 

ol a-onnal gyomormosást al
kalmaz'ak s rövid idő múlva el 
is hagyta a kórházat. Miután 
megiger'e, hogy felhagy öngyil
kossági szándékává', a rendőrség 
e'ergedte Kihal'gatésakor azt 
vallotta, hogy egy dunaszekcsöi 
assor.myal élt vadházasságban, 
egy lia is született s az asszony 
szülei mégis elüldözték a háztól
Ezért keseredett el nagyon.

— Közel 1600 k u ty á t o jto t-  
tak be. A múlt héten folyt le a 
varosban és a szigetben az el
rendelt ebojtás. Dr. Halász Ármin 
és dr. Kádár János állatorvosok 
végeztek az ojtási munkát s kö
zei 1000 kutya került sorra A 
pontos összeirási munkaiatok 
most folynak. Ugyanis most Írják 
az igazolványokat, amelyek az 
ojtást igazolják s amelyeket 
8— 10 napon belül kikézbesitenek 
minden ebtulajdonosnak. Egy
előre nincs döntés arra, hogy m i
lyen módon fogjak külsőleg is 
megjelölni a beojtott kutyákat, 
ezen mág tanácskoznak az illeté
kesek. Annyiban már történt ha
tározat, hogy január 1-től kezdő- 
dóleg az ebadót nem fogadják el 
senkitől sem, aki az ojtási iga
zolványt fel nem tudja mutatni, 
kutyáikat viszont lebunkóztatják. 
— Egyébként az ojtás szép rend
ben s gyorsan folyt le. Lárma 
persze volt, mert ekkor a kutya 
gyűlés még nem volt Mohácson 
s egy pár ugató hős igen meg
szeppent a sokadalom láttára. Ez 
az ijedtség, itt ott pedig a nem 
tetszés, ugatásban nyilvánult meg, 
amit mások is átvettek. A na- 
gyobbrésze azonban, dicséretükre 
legyen mondva, hősiesen tűrte 
az injekciós tű szúrását.

— Egy m onyoródt asszony 
gyanús halála. Pápis Alajosné 
szül. Fuchs Anna monyoródi 
asszonyt egy magyarhertelendi 
kutban találtak holtan. A beve
zetett nyomozás megállapította, 
hogy Pápisné gyermekgyilkos- 
Ságért volt büntetve s nemrégi
ben szabadult ki a fogházból. A 
fogházban megismerkedett özv. 
Kovács Jánosné magy arhertelendi 
lakossal, aki szintén büntetését 
töltötte s már előbb kiszabadult. 
Pápisné most volt rabtársa láto
gatására ment s két hetet töltött 
nála, azután visszaindult Monyo- 
ródra, de útközben beleesett, vagy 
ugrott bele a kútba. A csendőr
ség feltevése szerint öngyilkos
ság történt, mert Pápisné gyér 
mtkgyilkossága miatt hozzátar
tozói megszakították vele minden 
összeköttetést s az asszony na
gyon egyedül maradt .Mindenesetre 
a ny omozás során megvizsgálják, 
hátha gyilkosság történt ?

SPORT.
A levente bajnokság

utolsó két mérkőzését vívták meg 
vasárnap délután. Ezzel be is 
fejeződött a hosszú hónapok óta 
folyó küzdelem és meghozta az 
első levente labdarugó bajnokot is.

Ha visszatekintünk a mérkő
zésekre és azt bonckés alá vesz- 
szűk, akkor azt látjuk, hogy a 
helyezési sorrend nem annyira a 
tudásnak, hanem a szerencsének 
felel meg. Ugyanis az 1920-as 
évfolyam keltette a legjobb be • 
nyomást és ha nem is lett baj
nok, feltétlenül erkölcsi győztese 
ennek a tornának. Ez az együt
tes mutatta a legjobb technikát 
taktikát és a legigazibb lelkese
dést. Utána feltétlenül meg kell 
emlékeznünk a „Töm öri* cserké
szekről, akik jó szereplésük elle
nére csak azért vannak a ta 
bella második felén, mivel csak 
a bajnokság közepén léptek a 
küzdelembe. Kiemelkednek még 
a mezőnyből az 1918-asok, akik 
szintén komoly bajnokaspiránsok 
voltak. Az 1916/17 es évfolyam 
csak szerencsének köszönheti a 
bajnokságát. A másik két évfo
lyam tudása még nem ért fel az 
előbbiekhez.

VASÁRNAPI EREDMÉNYEK:
1916/17— 1919 =  4 : 0  (0 :0 ) 

Gyenge mérkőzés.
1920— 1918 =  0 :0  (0 :0 ). A 

döntő izgalmas, szép mérkőzést 
hozott.

A bajnokság végső állása a
következő:
1 1916/17 5 4 0 1 9:2 8
2 1918 5 3 1 1 10:1 7
3 1920 5 2 2 1 6:2 64 „Töm öri*

cserkészek 5 2 1 2 7:5 6
5 1915 5 1 2 2 8:10 4
6 1919 5 0 0 5 1:21 0

A bajai I. osztály
is befejezte őszi bajnokságát va
sárnap az alábbi két mérkőzéssel.

D, Voge— Bajai Turul 2:0 (0:0) 
Izgalmas, szép mérkőzés.

Bácska— Move 3 :0  (1:0) Biztos 
győzelem.

Végeredményben Mohács a 6. 
helyre került.

Asztali tenisz.
(Píng-pong)

Vasárnap délután 2 órai kez
dettel a „Korona* szállóban, a 
volt Belvárosi Kaszinó helyiségé
ben barátságos asztali teniszmér
kőzés lesz a „Református Ifjúsági 
Egyesület és a leventék között 
Utána az MTE asztali teniszezői 
tartanak bemutató mérkőzést. 
Belépődíj nincs. Érdeklődőket 
szívesen lát a rendezőség.

Egyébként előkészületek foly
nak egy négyes körmérkőzés le
bonyolításra, mely a következő 
vasárnapok egyikén, az MTE, 
leventék, gimnázium és Refor
mátus Egyesület között kerülne 
lebonyolításra. A részletekre még 
visszatérünk.

Felelősszerkesztö:

BÁN ANDRÁS
Laptulajdonos és kiadó:

FRIDRICM OSZKÁR

L Iir t lo M tM i u,
Mohácsi Hírlapban I

Bemutatja: KRAMER ANTAL FIAI M0  HÁCS.

1 Telefon aparálns
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Két szoba, 
fü rdőszoba

mellékhelyiségekkel üresen vagy

BÚTOROZVA
k ia d ó

S z é c h e n y i  t é r  1 3 .  hz.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

10194,1936. tk. szám

Árverési hirdetmény-kivonat.
Gulyás Istvánná szül. Hajdú 

Petre Ágnes végrehajlatónak 
Hajdú Petre István (képv. dr. 
Szabó Károly ügyvéd) végrehaj
tást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 
63 pengő 34 fillér tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végeit a 
mohácsi kir. járásbíróság terüle 
tén levő Mohács városban fekvő 
s a mohácsi 10569. számú telek 
könyvi betétben A -j- 3. sorszám 
3054 3. hrszám alatt felveti 650 
□ -ö lny i szántóra 390 pen,,ő.

A +  4. sorszám 3267 hrszám 
alatt felvett 650 □ •ö ln ; i szántóra 
283 pengő.

A -j- 5. sorszám 4727 3. hrsz. 
alatt felvett 824 □  ölnyi szán
tóra 576.80 pengő.

A -j- 6 sorszám 6361 hrszám
» ------- = r -  ■—  ..................... —  . ...................... t t

OLCSÓN! SZÉPEN !

F É R F IIN 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

A ,, H ite lfo rrá s '1 B evásárlás i S ze rveze t 
tag ja i ré s zé re  6 havi részle tfize tés .

VORISEK LAJOS
fehérnem ükészitó és dlvatárukereskedő, Ovárosháza.

PO NTO SAN! GYORSAN ! jj
♦  -------- 7 ■---- .........................................................  ■ ------  - -  !

alatt felveti 1275 Q  ölnyi szán
tóra 862 50 pengő,

A -(- 7. sorszám 17296. hrsz. 
alatt felvett 416 Q -ölnyi rétre 
145 60 pengő.

A -j- 9 sorsz. alatt felvett 270. 
rész erdő illetőségre 17 pen ő 
01 fillér.

A -(- 10. sorszám alatt felvett 
15 rész legelő illetőségre 60 
fillér kikiáltási árban, de az ezen 
betétben felvett összes ingatla 
nők a C, 2. illetve C. 9 sorsz. 
alatt özv Hajdú Petre jánosné 
szül. Balázs Verona javára be
kebelezett özvegyi joggal és ki- 
kötményi joggal terhelten.

A A. +  4 7 — 10. sorszám 
alatt felveti ingatlanok a C. 5. 
sorszám alatt özv. Peire István
ná szül. Németvarga Ágr.es ja
vára bekebelezett szolgalmi jog
gal terhelten.

Az árverést 1936 évi no- 
vemtar hó 28 napjan délelőtt 
9 órakor Mohácson,
a telekkönyvi hatóság helyiségé
ben (Szepessy tér 1. szám I. 
emelet 1 ajtó fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmadánál ala- 
csonyabb áron nem adható el

Bánatpénz a kikiáltási ár 10/0°- 
a, amelyet a magasabb ígéret 
ugyanannyi °,o ára kell kiegészí
teni.

Mohács, 1936. évi augusztus 
hó 6 napján.

Dr. Hadler s. k. jbiró. 
Kiadmány hiteléül:

DÁRDAI FERENC
kiadó.
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A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.________

13500 1936 tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Özv Jéhn Miklósné szü'etett 

Krupcsinszki Mária végrehajlató- 
nak Plavs’cs Miklós és neje 
Peris ty Boszilka végrehajtást 
szenvedők e len indított végre 
hajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság az utóaján atra végrehaj
tási árverés* 26C0 pengő tőke- 
követelés és járulékai behajlása 
vegeit a mohácsi k r. járásbíróság 
tetii étén evő, Mohács megyei 
váro-ban fekvő a mohácsi 7575. 
számú telekönyvi betétben A -f- 
1—7. I. 1—3 sorsz alatt felvett

16928 2 hrszám alatt felvett 
rémek a fele rézére 55— pengő,

9 erdő, 1 legelő résznek fele 
részére 1.— pengő,

16941 hrszám alatt felvett rét
nek felére 200 — pengő,

17088. hrszám a'att felvett 
szántónak felére 60.— pengő,

17121. hrszám alatt felvett 
szántónak felére 230 - pengő.

16988 1, 16988 2. 16988 3.
hrszámú szántónak felére 132 — 
pengő kikiáltási árban de Pericza 
Lázár javára bekebelezett lakás 
és tartás kikötményi jogával tér 
helten,

a n ohácsi 10316 számú telek 
1 önyvi betétben felvett

17118 1. hrszám alatt felvett 
kertre 105.— pe..gő,

17119 1. hrszám alatt felvett 
rétre 10— pengő kikiáltási ár 
bán, de Pericza Lázár javara be
kebelezett kikötményi jogával 
terhelten,

a mohácsi 11627. számú telek
könyvi betétben A -j- 1—7. sor
szám alatt felvett

652 651 1. hrszám alatt felvett 
házra 1320— pengő,

9126. hrsz a’att felvett szőlőre 
1144— pengő,

9127. hrszám alatt felvett 
szántéra 310— pengő,

9305 hrszám alatt felvett sző
lőre 50 -  pengő,

9j 08 hrszám a'att feLett sző
lőre 130— pengő,

16842 hrszám a’att felvett 
rétre 440— pengő kikiáltási ár
ban.

A telekkönyvi ha óság az ár
verést tk  a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében (Mohács, 
Szepessy tér 1 szám I. emelet 
1. ajtó) megtartására

1936. évi decerrber hó 9. nap
jának délelölt 9 óráját tűzi ki
és az árverési feltételeket a kö
vetkezőkép állapítja meg:

1 Az árverés alá eső ingatla 
nokat a kikiáltási ár alacsonyabb 
árban eladni nem lehet A leg
kisebb vételárat a következőkben 
állapítja meg:

A mohácsi 7575. számú telek
könyvi be,étben és 10316. számú 
telekkönyvi beté'ben Szvacsina 
Péter, özv. SziiváSsy Ferencné, 
Sim ty János, Szkróbó Mártonná 
és Vajda Sándor legkisebb vétel
ár nélkül árverezhet, özv. Ivso- 
v cs Feiencntvel szemben 1350 
pe ő 20 fii étben, dr. Szabó 
8 lyal szemben 2753 pengő 
7U t ben, a Délbaranyai Bankkal 
szén ben 2900 pengő 70 fillérben, 
özvegy Ba'atinácz Mártonnéval 
szemben 3530 pergő 70 fillér
ben, Jéhn M ik:ős és nejével

szemben 4580 pengő 70 fillér
ben,

a mohácsi 11627. számú telek
könyvi betétben Szvacsina Péter 
és Jéhn Miklós és neje legkisebb 
vételár nélkül árverezhet, özv. 
Babos Istvánnéval szemben 5806 
pengő 20 fillérben, Simity János 
sál szemben 5981 pengő 50 
fillérben, Szkróbó Mártonnéval 
szemben 6080 pengő 50 fii érben, 
Vajda Sándorral szemben 6353 
pengő 50 fillérben, özv. Ivsovics 
Ferencnével szemben 7083 pengő 
50 fillérben, dr. Szabó Károllyal 
szemben 8497 pengőben, a Dél- 
baranya' Bankkal szemben 8654 
pengőben, özv. Balatinácz Már

R T E S IT É S !  A mohácsi férfisz-tbók szak
csoportja értesíti az igen tiszt :’t rendelő 
közönségei, hogy a napról napra való drágaság 
arra az elhatározásra kényszeritettek, hogy a

fá s o n  á r a b a i  3 0  ° ,A k a l f e le m e l jü k ,
mert a régi árak ne  lett negélhetésü ,k to
vábbra biztosítva nem látjuk. Kérjük a tisztelt 
megrendelik további s z iv e s  p á r t f o g á s á t  
Mohács, 1936 nov. 2 á t, nazafias üdvözlettelA mohácsi férfiszabok szakcsoportja.

F IG Y E L E M !

ÜL

Órát, arany-e.üst ékszert a lég* 
olcsóbban vehet.

TÖ R T ARANYAT, ezüstöt a legdragaLban adhat el

i í  1M1 M  i  S  IH  1 
n iohacs Ú jv á ro s h á za .

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

.% k i olcsón jól akar vásárolni, tekintse meg dúsan 

felszerelt raktárunkat, ahol mindennemű órák 
ékszerek és szemüvegek kaphatók. Órajavitás, 
jótállás mellett. Szives pártfogást kér:

S z í v ó s  é s  B fiiH e r ó r á s
M  o  li á  c  K i r á l y  u c c u  X54L. a z á m . 
Arany, ezüst beváltás legmagasabb napi áron.

r------------- ------------------------------
O lí.ATJAI f é l e  k ü  l ö n l e g e s

felvágottak 
és tormásvirsii

n a p o n t a  i r i s s c i )  k z t p l i n t ó

Scháffer Antal hentes és mészárosnál.

Fridric hOszkár 1 önyvnyom dája, Moháes.

tonnéval szemben 9284 pengő 
ben, özv. Szilvássy Ferencnével 
szemben 6450 pengőben állapítja 
meg.

Az árverés alá kerülő ingat 
lanokat a kő állási árnál alacso
nyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10° 0- 
a, amelyet a magasabb ígéret 
ugyanannyi %  ára kell kiegészi 
teni

Mohács, 1936. évi november 
hó 3. napján.
Dr. Hadler s. k kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

D á r d a i  F eren c
kiadó.

Ül
B

ír

lcí á ra k : a szerdai 
heti piacon:

Búza ul — * 7 .-  P
Zab — — 13 BO P
Rozs u) — 13 50 p
Árpa ul — — 12 50 P
Tengeri u) m. 8 . -  P
Tengeri csöves 6 -  P
Bab — — 23 50 P

Legjobb és legolcsóbb 
tüzeöan/ag a

TATA I
sajtolt

KOKSZ

F ü t s U n k - fö z z ü n k  t a t a i  

s a j t o l t  k o k s s z a l !

TATAI
t o já s  s z é n

T A T A I
dió szénDOROG-TOKODI

darabos szénM é s z -C e m e n t
Tarján Jenőnél
r a M F i M M  telefon 58

■ g - - _|i — Ti 'OH

l e s /  é s  c l t t r i
mindenféle haszn-lt bútort 
u] munkát o l o r ó n  vállai
W É B F R A D A ftt
asztalos, Horthy M. 10. sz

Csem egeszőlő
OOO (Kék hamburgi muskotály, 

QÖQQQP Pécsi szagos, Mathiasz Já- 
COOO nos» Horthy Miklós, Kecske-
OOO csöcsü) 5 kilón felüli téte-
QP lekben eladó 30 fillér, válo

gatott 35fillér árban. 
T e k fó n  304.

Mohácsi
K is g a z d á k
T ejszövetkezete
mar Mészáros u. 5 
szám alatti saját 
házában árusítja a 
tejet és tejtermékeket.ELTÖRPÜL

mindevfajta világítás uA L A D D IN
petróleumgáz lám pa  
fényére! szemben

Kapható: Kramer Antal Fiai cégnél 
Mohácson.
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