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M agunkról
Ködös, szürke decemberi ) kötelességtudó munkának az

reggel. A nap erőlködik, | 
küzd a szürke semmivel, de 
legyöngült, fáradt sugarai 
nem tudják áttörni a téli 
reggel ködét.

É s . . .  talán egy ugyan
ilyen bágyadt reggelen, 1911 
december hó 3-an, elindult 
útjára a Mohácsi Hirlap...

Ezelőtt 25 évvel. Lángoló 
lelkesedéssel, becsületes tö
rekvéssel, erős akarattal, ifjú 
erővel, — amint az első szá
mokban olvassuk, — hogy a 
szürke decemberi napokba 
uj szint fessen, uj utakat 
jelöljön ki, uj mesgyét vág
jon. Elindul', mert azok, 
akik elindítottak úgy érezték, 
hogy szükség van rá, meg
győződéssel hitték, hogy kell 
még egy irányitó a kis vi
déki varos közéletébe, tud 
tak, hogy ebben az örökké 
szunyókálásra kész, könnyen 
s néha mégis oly nehezen 
lelkesülő levegőben várják 
az igehirdetőt, várjak a ma
gyar jelen, a magyar jövő 
önmagát emésztő, önmagát 
égető munkását.

Amikor ma egy percre le
tesszük azt a tollat, amely i 
25 éven át a mohácsi 
közvélemény szószólója volt, I 
amely bírált, lelkesedett, kor
holt, dicsért, örült és szomor- j 
kodott, megállunk, de csak , 
egy pillanatra, az idő rohanó 
sodrában, megállunk egy | 
percnyi önmagurkba feledés- ' 
sel s úgy érezzük, hogy 
nem hiába voltunk.

A negyedszázados évfor
dulón ez a röpke elfeledke- 
zés a köte.ességről, amely 
űz, hajt, amely soha nyug
tot nem hagy az események 
krónikásának, még ha vidéki 
viszonylatban is, hetenként 
kiséri és figyeli a világ s 
benne egy kis város életé
nek hajras életét, megbocsát
ható. Mondjuk talán, hogy 
megengedhető, mert hiszen 
ezek a sorok nem öndicséret 
lesznek, hanem a becsületes,

a lelki megelégedettsége, 
amely jogosan tölti el a 
munkás embert munkája be
fejeztével. Csak a mi mun
kánk soha sincs befejezve, 
Nekünk ne n volt és nincs 
hivatalos óránk, mi az idő 
sodrában, az események szá
guldó futamában elfelejtettük, 
inért el kellett felejteni min
dig a percet s csak az ese
ménynek, csak a történésnek 
kellett élni.

Ha ebben a ködös decem
beri szürkeségben végigné- 
zü k a városon s ugyanab
ban a pillanatban visszaidéz
zük a 25 év előtti Mohácsot 
akkor úgy érezzük, hogy 
nem hiaba. nem alkotások 
nélkül múlott el, a negyed
század. Minden darab tégla, 
amelyet a 25 év óta egy
másra raktak, minden darab 
kő, amelyet ebben az idő
ben faragtak a város díszíté
sére, minden kis járda, u>, 
vonal és szin végigfutott 
ezeken ti sorokon, amelyeket 
lankadatlan erővel, fáradha
tatlanul, töretlen akarással 
róttak végig a hasábokon. Mi 
sohasem mondjuk, hogy al
kotnunk, de ott voltunk min
den alkotásnál. Mi nem állít
juk és nem hirdetjük, hogy 
érdemeink vannak, de min
den szerénytelenség nélkül 
mondhatjuk, hogy ott vol
tunk az alkotó kéz mellett 
és segítettünk az irány meg
találásában, a becsületes 
munka elindításában és be
fejezésében.

A mai napon, amikor a 
negyedszázad határkövét el
értük, csak ennyi az ünne
pünk. Csak egy pillanatnyi 
befelé fordított tekintet s az
tán a másik percekben újra 
megindul a munka. Újra a 
nekifeszülés, újra a munkába 
mélyedés. Nem történt semmi. 
Kötelességet leije itettünk és 
kezdjük az uj negyedszázad 
kötelességteljesitését! . . .

tián András.

A város képviselőtestülete 
tüntető lelkesedéssel 
bizalmat szavazott a

polgármesternek.
Schmidt Lajos országgyűlési képviselő kifogásolta, hogy a 

polgármester személyes ügyekben is eljár Budapesten.
Vita a pincevizsgálatok körül.

Kedden dé'után 3 órai kezdet 
tel tartotta a város képvise öles 
tülete rendes közgyűlést, tzép, 
számú látogatottság mellett. A 
közgyűlését dr M argitay  Lajos 
po'gármester vezette. Napirend 
előtt Bezuk Lajos püspökpusztai 
jószágigazgató szólalt fel és arra 
lérte a közgyűlést, hogy a fon 
tosabb tárgyakat hozzák eló, 
mert a szigeti képviselők nem 
tudják bevárni a közgyűlés vé 
gél s ők is hallani szeretnék a 
fontosabb ügyeket. A közgyűlés 
el is fogadta a javaslatot s a 
kü önféle jóváhagyott határoza
tok bemutatása után a 29. pontot 
vette elő a tűzoltóság részére 
autó és egy kismótoros fecskendő 
beszerzését tárgyalva.

A tűzoltóság régi vágya, hogy 
au ót kapjon, amivel meggyorsít
hatná a kivonulást. Ez az autó 
egyben öntözésre is fel lenne 
használva. A város a pótkölt 
ségvelésbe 5000 P t állított most 
be, 7000 pengőt pedig a rendes 
költségvetésbe állítanak be. A 
kérdéshez dr. Schwarcz Béla 
szólalt fel, a2t állítva, hogy nem 
fog annyiba kerülni. A közgyü 
lés elfogadta a javaslatot s igy a 
tűzoltóság egy teherautó alvazat 
és egy kismótor fecskendőt kap.

Ezután Fiach István, Schummer 
Antal és Ábraham János szigeti 
tfli gazdasági iskolai tanulók 
kérelmére 50, 80, illetve 120 P. 
segélyt szavazott meg, hogy el
végezhessék a téli gazdasági 
iskolát.

Herger Zoltán főszámvevö is 
rí erlette a pótköltségvetés ada
tait. A renoes kö.tségvetéssel 
szemben 13 600 P. többlet ina 
radt s ebből kap a tűzoltóság, 
a fogadalmi templom, a kórházi 
kápolna, a szegények tűzifa se
gélyt slb. Ismertette a jéggyár 
és vágóhíd adatait, amely az el
múlt évben igen eredményesen 
működött.

Nagyobb vita voli — mint 
mindig — a városi alkalmazót 
tak karácsonyi segélye körül.

/an ity  Antal nem meri megsza
vazni, bár szereli és becsüli a 
tisztviselőket, mert szidják a kép 
viselőket érte.

Dr. Schwaicz Béla megsza 
vázzá, mert ha nyomor van, ak
kor a tisztviselőknél is van. Rá 
vannak utalva a karácsonyi se
gélyre A karácsonyi segély na
gyobb része 3623 P. a kisebb 
fizetésű alkalmazottaknak jut, 
míg a fötlsztviselők összesen 
csak 790 pengőt kapnak.

Csupics Lukács a polgárság 
helyzetét vázolja, dr. Beck Ala
jos felszólalása után Makai ki
jelenti, hogy nem szavazza meg. 
Dr. Schmidt Miklós a segély 
megszavazássá mellett szólal fel, 
mert a drágaság folytán a tiszt
viselők nehéz helyzetben vannak, 
azonban arra, kéri, hogy a ka
pott pénzt Mohácson költ ék el!

Rubint József a kisipar ne héz 
helyzetét vázolja, amelynek, leg- 
nagyobbrészben a tiszviselők 
gyenge fizetése az oka. Bátor 
felszólalása nagy hatást váltott ki

Vida Dezső, dr. Fischer Ernő’ 
és dr. Schwarcz Béla ismételt 
felszólalása után a polgármester 
ismerteti a tisztviselők nehéz 
helyzetét, majd a közgyűlés 20 
szavazattal, 6 ellenében megsza
vazta a karácsonyi segélyt.

A város pénzfeleslegeit ille
tőleg a közgyűlés úgy döntött, 
hogy 40 ' 0 ot a Mohácsi Taka
rékpénztár, 35 3-ot a Délbaranyai 
Bank r t. és 25° 0 ot a Mohácsi 
Mezőgazdasági és Iparbank kap 
betétképen.

A gimnázium tornatanári teen
dőivel Drexer István polgári is
kolai tanárt bízták meg.

A kővetkező tárgy a város- 
rendezéssel Kapcsolatban fel 
épülő házak 30 éves adómen
tességének ügye volt, amelynek 
során azonban Schmidt Lajos 
országgyűlési képviselő felszó
lalása nagy vihart keltett Schmidt 
Lajos felszólalásában ugyanis ki
kifogásolta, hogy dr. Margitay 
Lajos polgármester budapesti ut
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jai alkalmával személyes ügyeket 
is elintéz s szerinte ezzel meg- 
hosszabbítódik a fővárosi tartóz
kodása, ami a városnak okoz 
költséget. Szóvátesz egy italmé
rési ügyet és a Sokáékor 6000 
pengős segélyét

Schmidt Lajos felszólalása á l
talános ellenzést és tiltakozást 
váltott ki.

Dr. Beck Alajos szólalt fel a 
polgármestert ért támadással 
szemben. A legnagyobb biza 
lommal van a polgármester mű
ködésével szemben s visszauta
sítja a támadást, melyet méltat
lannak tart.

Dr. Schmidt Miklós is bizal
mát nyilvánítja s kijelenti, hogy 
ő is kéi te a polgármestert egyes 
ügyek elintézésére, amelyekre a 
hivatalos ügyei közben talál 
időt a polgármester.

Petrovics Károly felszólalásé 
bán ismerteti a Mohácsi Soka- 
cok Magyar Olvasókörének se
gély ügyét, amelyet a polgár- 
mester intézett el. Ő maga kérte 
fel erre a polgármestert, mert ki 
akart az ügyből minden politi
kát kapcsolni. Az elintézésért 
hála és köszönet iileti a polgár- 
mester!. Nem hitte volna, hogy 
ilyen felszólalás megtörténhet. A 
polgármester ilyen ügyek elin
tézésével csak tehermentesíti 
Schmidt Lajost.

Vida Dezső amikor örömmel 
látja az országgyűlési képviselő 
megjelenését a közgyűlésen, 
ugyanakkor megdöbbenti a fel
szólalás. A polgármester buzgó, 
önfeláldozó működése csak el- 
ismerést érdeme! s nem támadást.

Ezután a polgármester vála 
szolt. Kínosan érintette a felszó
lalás. Ha telte is volna, hogy 
személyes ügyben jár el, akkor 
is a város polgárain segített, 
azonban téves Schmidt Lajos 
információja, mert ilyen ügyeket 
nem intézett el. Két özvegy hadi
segélye ügyében járt el, a Róm. i 
Kát. Egyházközség ügyében és 
eljárt egy italmérési ügyben, de i 
azonban iti a városnak is érdeke 
volt ebben az esetben az elin
tézés, mert csendőrpihenőról i 
volt szó. A Sokáékor ügyét azért j 
tette magáévá, mert ezzel a so 
kacság szerb megszállás alatti 
szép magatartását akarta jutal
mazni. Bármely ügyben is eljárt, 
a városnak ez kárt nem jelent, 
mert hivata os munkája közben 
akadt annyi idő, hogy ezt elvé 
gézzé s ezért sohasem kellett 
tovább Buoapesten maradni.

A polgármester ezután el
hagyta a polgármesteri széket s 
a közgyűlés dr. Beck Alajos bi
zalmi indítványa felett szavazott. 
Egy nem és két tartózkodó sza
vazatai szemben

a közgyűlés összeségi 
bizalmat szavazott a p ol
gármesternek, majd a 
belépő polgármestert lel
kes ovációval fogadta.

A tüntető bizalom jólesett a 
polgármesternek, akinek megér
demelt népszerűségét nem ron
totta az ok nélküli támadás.

A közgyűlés ezután folytatta 
rendes tárgysorozatát. A városi 
bérházban megüresedett üzlet
helyiséget Dorn János cipésznek 
adta ki a közgyűlés, majd na- l 
gyobb vita kerekedett a pince í

vizsgálatokról. Ugyanis Martincs 
Mihály és társai kérvényt adlak 
be a város képviselőtestületéhez 
amelyben a borfogyasztási adó
val kapcsolatos pince ellenőrző 
sek megszüntetését kérik. Vitéz 
Szőnyi Alajos tanácsnok ismer
teti az ügyet és hangsúlyozza a 
pincevizsgálatok szükségességét. 
A szélesebbkörü elenőrzések 
bevezetése óta emelkedett a vá
ros bevétele s ha ez nem lett 
volna, a pótadót kellett volna 
7.1° 0-al emelni, vagy pedig fon 
tos beruházásokat mellőzni.

Dr. Beck Alajos ismerteti a 
szőlősgazdák nehéz helyzetét 
Ezt ismerte el a kormány is,

■jt. rr. ir.-er-Jr-rr.-fr.-/r-/r-rr- Jr.'fr.zr-£r.zr-rr-'rj-zr.-fr.cr.rr--Jrrr.r}. rr. 'r-Tr-Jr-ir-tr.

Krisztus győzelmi zászlaja m agasan 
leng a mohácsi sziget fekett!

A  n é p m is s z ió  m é r le g e .

Vasárnap, november 29 én feje
ződött be a mohács-szigeti nép- 
misszió, amely százszorosán meg
cáfolta azt a tévhite', hogy a 
szigeti hívek durvák, hitetlenek, 
pláne istentelenek. A misszió be
bizonyította, hogy a lelkek ott 
éppen olyanok, mint itt a város
ban, talán még buzgóbbak és 
istenfélőbbek, ha valaki módot 
ad nekik arra, hogy Istennek 
szolgáljanak és hitüket gyakorolják.

Nem mi, hanem a szigeti hívek 
ezrei bizonyíthatják, hogy mi 
volt ott a misszió alatt, hogy ott 
valóságos kivirágzása volt a ke
resztény léleknek a zord idő ; 
ellenére is. Az tskolák napról- 
napra szorongásig teltek meg 
hívekkel, este ped g ember- em
ber hátán állott s sokan kint az 
udvaron rekedtek.

Homorúdon megolvasták egy 
ízben, hogy 354 hivő szőrűit 
össze nagy türelemmel az isko
lában, nemcsak asszonyok, hanem 
60 százalékban férfiakkal es áhi • 
tattal hallgatták a sokszor két óráig 
tartó előadást. A zsúfoltság sok
szor oly nagy arányú volt, hogy 
a missziós a'ya alig tudat t a 
terembe jutni. Az esti litániák 
alkalmával a füstölőt állandóan 
az ablakon kelleit ki és beadni, 
mert a tömeg között járni lehe
tetlen volt.

Hogy milyen futással vott a 
misszió a lelkekre az egyenesen [ 
meglepő és minden számítást 
felülmúló.

Olyanok, akik 20—30 év óta 
nem látták a templom belsejét . 
és ugyanannyi év óta nem gyón- 1 
tak, most a szószoros értelem
ben megtértek és bilnbánatot 
tartottak. - j

Hányán i=mételték a szavakat: ! 
• Elhallgatnám éjfélig is a beszé
deket, úgy szomjuhozza lelkem [ 
az igékét* és jöttek sokan két 
órás utat is megtéve nap nap 
után, hogy hittel töltsék be lel- I 
küket. Amikor pedig esténként 
megszólalt a béke harang s a 
hívek a misszión közösen imád
koztak, a meghatottság könnye
ket csalt ki s százával békültek 
ki egymással.

Nem lehetett oly rossz az idő, 
es sötét az este, hogy az a föl- 
buzduit lelkeket csak egyszer is 
visszatarthatta volna.

Voltak részek, ahol egész hé- . 
ten beszüntették a munkát és '

amikor leszállította a fogyasztási 
adót. A szőlősgazdák helyett a 
fogyasztókat kellene jobban el
lenőrizni. A fogyasztási adó 
egyike a kgigazságtalanabb adó 
nemeknek s meg kellene szün
tetni Legyenek megértéssel a 
szőlősgazdákkal szemben s ez 
legyen a sző ősgazdák karácsonyi 
ajándéka.

Wolf Ödön, Bubreg Illés és 
Csupícs Lukács felszólalása után 
a polgármester ismertette az 
ügyet s végül is a közgyűlés 
kimondotta, hogy a pincevizsgá 
latokat mellőzze a vátos.

Több kisebb ügyet intézett még 
el a közgyűlés, majd véget ért.

csak otthon dolgoztak Ünnep 
volt ez, szent ünnepe a lelkeknek. 
Az iskola mindenütt kápolnává 
alakult át, szent képeket vittek 
oda a hívek, külön oltárt csinál
tattak, felszerelésre áldoztair, mi 
pedig szentségházat küldtünk át 
minden helyre az Oláriszentség 
szamara, a missziós atyák cbo- 
riumot ho/.tak és az iskolából 
az Ur szentélye lett, ahová láb- 
újhegyen járták imádkozni. Pél
dául Homorúdon a pénteki szent
ségiül idas es e 6 órától fél 11-ig 
tartott.

Megható volt a riha i gyönyö
rűen sikerült esti gyertyás kör
menet, amikor három adakozó 
elhozta a tölgyfa missziós kérész- j 
le ', hogy örökke hirdesse az is- j 
kóla faláról, hogy itt misszió volt i 
és a lelkek uijaszülettek.

Itt pl. Ahrahám János adta a 
fát, Háhner Ferenc készítette a 
keresztet és Pencz József faragta 
ki rézből a betűket a missziós ; 
kereszt számára.

Megható voit Homorúdon a 
kis gyermekek megaldása, ami
kor az anyák sokszor 1 és fél 
órás utat is tettek meg és hozták { 
el karonülő gyermeküket, hogy ; 
mindkettőjüket megáldja a misz- 
sziós atya és a gyermek mellére , 
függessze a selyem szallagon 1 
függő emlékérmet, figyelmeztet
vén ezzel a szülőket, hogy gyer
mekeiket Krisztus tanai szerint í 
szigorúan neveljék istenfélelemre 
és engedelmessegre. Homorúdon 
80 gyermek részesült ilyen ál
dásban.

Ugyanott volt a misszió alatt 
1 esküvő, 2 keresztelő és 2 be
tegellátás, de a többi helyen is 
voit esküvő és betegellátás.

Minden helyen egyes buzgóbb 
hívek naponta is járultak a szent- 
aldozasához.

Sárháton örökké emlékezetes, 
marad az esti ,, M ária ünnep" 
amikor a missziós atya beszen
telte a Szurcsik Ferencné által 
vásárolt Maria szobrot, amelyet 
30 feherruhas leány kisert el 
gyertyás körmenettel az iskolába.

Alsókandában gyönyörű har
mónia volt a hívek között, noha 
három nyelven tartotta beszédeit 
a missziós atya, aki igen sok ha
ragost békitett ki és több vad- í 
házasságot rendezett. Hányán 
hoztak mézet, almát, tojást a 
missziós atyaknak, a ;ik mindezt

tiszteletből fogadták el, mert hi‘ 
szén a missziós atyák 8 napi 
fáradságos munkájukat nem pénz
ért, hanem a lelkek iránti szeré
téiből és Isten dicsőségére diha- 
lanu! végezték e .

Azt hiszem örökké emlékezete
sek maradnak a szigeti hívek 
előtt azok a szép szavak, ame
lyeken mind a négy szigeti ve
zető- tanító a hívek há'aszavait 
tolmácsolta a missziós atyák előtt 
de annak a rihai asszonynak 
egyszerű szavai is, aki társai 
nevében egy szép ezüstözött ke
resztet adott át emlékül a m is 
sziós atyának.

A misszió alatt összesen: 
1537-en gyóntak, és 2120 áldo
zás volt. Ha százalékban f jez- 
t ük ki az eredmé íyt s a 9 éven 
aluli gyermekeket, a teljes örege
ket s más vallásuakat leszámítjuk 
s tekintetbe vesszük, hogy egye
sek 5 km en túl is laknak, akkor 
a látogatottságra azt mondhatjuk, 
hogy az 100 százalékos, a gyó
nás elvégzése pedig 75 százalé
kos volt.

Éppen ezért a hála jeléül új
ból leszegezem örök időkre s az 
utókor számára, hogy Alsókan
dában fselstöger Lajos olaszt 
esperes plébános, magyar, sokac 
és német nyelven, Belsőrihában 
Bök józsef németbölyi esperes 
plébános magyar és német, Ho
morúdon: fejes Károly rácvárosi 
plébános és Németh László 
dombóvári káplán, magyar nyel
ven tartottak népmissziót, akikre 
én, éppen úgy mint az összes 
szigeti tanítókra a híveikkel 
együtt Isten áldását kérjen le, 
azon nagy áldozatkészégért, 
amellyel egyházmegyénkben ezen 
egyedül á lló nehéz terepen a 
misssziós munkát végezni kegye
sek. voltak.

E missziós eredmény azt iga
zolja, hogy valóban az emberi 
lélek természetétől fogva keresz
tény s bűnt követ el mindaz, aki 
a lelkek kiművelésétié! bárhol is 
utjaba áll.

Vajha protestáns testvéreink is 
kivétel nélkül ugyanezt vallanák 
am it mi s a meddő vita s testvér 
harc helyett odaátlnának velünk 
együtt Krisztus zászlaja alá, 
hogy azt kemény kézzel megra
gadva közös akarattal a ma
gasba lendíthetnénk s azt k iá llt
hatnánk világgá: ,,Krisztus le
győzte a világot, legyőzte a 
bolsevizmust i s i "

Mohács, 1936. november hó 27.
Tihanyi János, plébános.

— K iu ta ltá k  a Sokáékor hat
ezer pengőjét. Fischer Béla al
ispán átiratban közölte a varossal, 
hogy a Mohácsi Sokacok O.vasó- 
köre részére adományozott ház
építési segélyt összegét, hatezer 
pengőt kiutalta.

— Előadás a frontharcosok
nál. Vasárnap délután az Orszá
gos Frontharcos Szövetség mo 
hácsi főcsoportja székházéban 
előadás volt. Vitéz Aradi József 
a mozgósításról és a szerb be
vezető harcokról tartott érdekes 
előadást, mig Kémény G ibor 
városi műszaki tiszt a gázhábo- 
ruról beszélt. A jövő vasárnap 
Vitéz Aradi Józsel folytatja elő
adását, Vitéz Horváth Kázmér 
dr. pedig » Magyarorszag Külpoli
tikai helyzete* cimen ad elő
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Negyedszázados Kormányzói kitüntetés 
a Mohácsi Hírlap. átadása.

A Mohácsi Hírlap folyó hó 
3 án érte el alapításának 25 esz
tendős évfordulóját. 1911. de ] 
cember 3 án indult el lapunk, 
amelyet abban az időben felián- | 
golt függetlenségi mozgalom hi- 1 
vott életre, mert a függetlenségi 
párt mindjobban terjedő politikai 
népszerűsége szinte megköve
telte, hogy legyen a városban 
egy újság, amely ennek hangot ad.

A megindítás szükségességét i 
bizonyította az, hogy a lap csak- j 
hamar nemcsak a városban, ha
nem a járásban is népszerű lett. 
Frissen, uj felfogásban tájékoz 
tatta a közvéleményt s a közön
ség szeretetébe fogadta,

Az első szám vezércikkét dr. 
Barabás Béla orzsággyülési kép
viselő irta „Emeljétek fel a zász
lót" címmel s lelkes szavakkal 
buzdította további küzdelemre a 
lap függetlenségi érzelmű olva j 
sóit Varga Zsigmond nagy j 
cikke tölti be a második oldalt, ' 
aki a mohácsi függetlenségi párt 
elnöke s egyike volt a leglelke
sebb ellenzéki vezetőknek.

Amikor az első számot, most 
a jubileum alkalmából végigfut
juk, régi nevek, régi emberek 
leikét érezzük a sorok között. A { 
békeidők boldog korszaka volt 1 
ez az év még, a politikában ha 
talmas elvi küzdelmek lángoltak 
s ezeknek mohácsi hullámait tel 
jes élethűséggel adta vissza a [ 
lap.

A 25 év alatt a Mohácsi Hír
lap mindenkor a magyarság őre } 
volt, mindenkor a magyar érdé 
keket szolgálta. A negyedszázad j 
alatt minden héten pontosan be 
kopogtatott olvasóihoz s elhozta j 
a fejlődő város híreit, eseményeit 
megszólaltatta a nagyközönség 
vágyait, kéréseit, reményeit. Csak ! 
egy rövid időben hallgatott el a 
lap, amikor magyarságáért be | 
szüntették a szerbek.

Az évfordulón a jól végzett 
munka tudatával tekintünk vissza [ 
az elmúlt szép időre. Nem ke- * 
résünk ünnepet, nem akarunk 
lármás megemlékezést, csak egy : 
pillanatra áliunk meg, hogy meg
emlékezzünk a határkövet jelentő 
évfordulóról.

Hűséges olvasóinknak, előfi- j 
zetóinknek egy bővebb kará
csonyi számmal fogjuk mégha- j 
lálni kitartásukat, szereietuket, ! 
amelyben a régi és mai munka
társak sorakoznak majd fel. Az 
ünnepet a lelkűnkben üljük meg 
azzal az erős elhatározással bő
vítve, hogy ugyanolyan magyar 
érzelemmel, hittel és akarattal 
dolgozunk tovább a városért és 
a magyar nemzetért, mint ezelőtt. [

— A pécsi iparosok a tiszt
v ise lőké rt. A pécsi iparosok a 
kczelmuliban tisztelgő látogatást 
tettek Fabinyi Tihamér pénzügy
miniszternél, ahol ki (ejtettek, hogy 
a kisipar nehez helyzeten es a 
kereskedő társadalom tagjain csak 
az segítene, ha felemelnek a tiszt 
viselők fizetését. A pécsi iparo
sok latogatasa megelőzte a mo
hácsi memorandumot s így az 
ott már segítőtársra tálul a pccs 
keretemmel.

November hó 29 én, vasárnap, 
bensőséges ünneptevésre gyűl
tek össze Mohács város vitézei 
és a nagy számban megjelent 
vendégek a frontharcosok szék
házában, hogy részesei és tanúi 
legyenek, annak a legfelsőbb 
megbízásból való ünnepi és 
mégis családiasait meleg aktus
nak, amellyel Vitéz Meggyesy 
József ny. ezredes, székkapitány 
dr Vitéz H orváti Kázmér járási 
vitézi hadnagynak, a kormányzó 
legfelsőbb elismerése látható jel 
vényeit átadta.

Az ünnepség délelőtt 11 óra
kor kezdődött. Vitéz Kjirlössy 
Mátyás nyitotta meg az értekez
letet és hangulatos szavakkal 
köszöntötte Vitéz Meggyesy Jó
zsef székkapitányt, az öttagú 
pécsi tiszti vitézi küldöttséget, 
valamint az egybegyült vendé
geket és bajlársakat, mely után 
Vitéz Meggyesy József ezredes 
Baranya varmegye vitézi szék
kapitánya ismertette, katonásan 
pattogó és mégis csupa bajtársi 
érzésekkel teli hangon, dr. Vitéz 
Horváth Kázmérnak, a vitézi élet 
körül 12 éven át kifejtett érdé 
meit, amelyek Íme látható jutal
mazást nyertek. A stílusos avató 
beszéd után, Vitéz Meggyesy 
József székkapilány, dr. Vitéz 
Horváth Kázmér mellére tűzte a 
Signum Laudis t, aki elfogódot- 
tan köszönte meg az ünneplést

»E kitüntetés — mondotta — 
nem csak nékem szól, szól min
den vitéznek itt e teremben, aki 
munkásságomban támogatott ; 
szól ennek a városnak, amelynek 
falai között dolgozom és szol 
a családomnak, amelyben olyan 
ősök voltak, kiknek hazaszere
tete és munkássága olyan örök 
seget hagyott bennem, hogy a 
ram bízott feladatoknak úgy tu
dok megfelelni, hogy erre a k i
tüntetésre érdemesnek találtak. 
Tudom, iiogy ez a munka két 
nagy célt szolgái: a magyar haza 
üdvet és ennek a varosnak a 
javát. Sok és nagy a.dozatot 
hoztam a hazámért és hitemért. 
Biztos és nagy jövőt kecsegtető 
állásokat hagytam ott, csak azért 
hogy hazam erdekeben egy egy 
feladatot megoldjak, életem ezer
szer es ezerszer forgott vesze
delemben, de újból es százszor 
vállalni fogom az áldozatot, ha 
erre szükség lesz, mert — fe
jezte be beszédét — csak úgy 
tudjuk ezt a hazát naggya es 
boldoggá tenni, ha dolgosak es 
áldozatosak vagyunk s ez mind
nyájunknak legszentebb köte
lességünk.<

Hosszú éljenzés kisérte Vitéz 
Horváth beszédét, mely után 
Vitéz Aradi József a legénységi 
vitézek nevében üdvözölte s 
ezzel az ünnepi értekezlet a 
Himnusz ének ima elenekiés után 
véget ért. A vitézek végezetül 
Vitéz Meggyesy József székka- 
pitany vezetesevei a Hősök em
lékoszlopa elölt tisztelegtek.

— Találtatott. Pénz egy zseb
kendőben es egy kere'kpait. Iga 
zolt tulajdonosa a rendőrkapi 

j tányságon átveheti.

Nagy sikere volt a Legény- 
egylet első á d m fi

estjének.
Az első ádventi est különös 

érdekessége volt az a körülmény, 
hogy 150 év után először be
szelt pálos szerzetes Mohácson. 
Zembruszky Mihály lengyel szár 
mazasu pálos atya két évvel ez
előtt lett a pécs; pálosrendháznak 
a perjele és ezen rövid idő alatt 
annyira elsajátította a magyar 
nyelvet, hogy a Legényegyletbe í 
jól sikerült magyarnyelvű beszé
det mondott.

— A lengyel és a magyar 
történelem azt bizonyítja — mon 
dotta — hogy ez a két nemzet 
egymásra szorult nemzet vallási
lag Is, politikailag is, mert mindkét 
nemzet fiai együtt véreztek. A 
múltra való jvisszaemlékezésé- 
ben három kereszt alatt ros 
kadozik szive: a magyar népnek, 
a lengyel népnek, és a pálos 
rendnek a felosztása a szivének 
hármas fájdalma. A jelenlevő 
nagy sokaság élénk tapssal kö
szönte meg a ve degszónok sziv- 
hezszóló szavait.

— A második előadó Merényi 
Ferenc hittanár volt, aki a 
Czestochovai zarándokúiról tar
tott lebilincselő vetitettképes 
előadást. Bevezetőjében hang
súlyozta azt a nagy vendég 
szeietetet, ameiiyel logadiák a I 
lengyelek a magyarokat, minden 
ajtó és szív megnyílt szá nukra.
E őadasának első feleben Krakkó 
r.evezetességeit ismertette 210.003 
lakosú városbto 40 katolikus 
templom van. Bemutatta B itory,
Pl sulszky marssal ágyuesőjői 
kovácsolt és szent Hedvig gyö
nyörű koporsóját. E.vezee.t a 
Kamalduliak szigorú éietet é.ö 
szerzetesei közé, akik a Világtól 
semmit el nem fogadnak, maguk 
munkálják a földet, önmaguk 
mosnak és a legritkábban beszel
hetnek ; nőknek evente csak ha 
romszor szabad a templomukba 
bemenni. Elvezetett tovább a vie- 
licsáai sóbányába, ahol egy hatal
mas méretű templomot fa agtak 
ki sóból, benne az összes képek 
és szobrok szinten sóból készül
tél;. Végül a Czesztochowai kegy
hely megható eseményeit részle
tezi. A > Fekete Madonna* kegy- 
kephez évente 20 millió zarándok 
érkezik. Szemléltette a kegytemp
lom csodalatos szépségét, drága 
kincseit, például egy 5 kg óriási 
ciboriumot 40 ezer ostya befo
gadókéj ességgel, a sok mankót, 
melyet a meggyógyullak hagytak 
ott. Itt csak leterdeini es imád
kozni lehet,— fej.zte be mindvé
gig érdekes es megkapó előad -isat. 
Az est végül egy vígjátékkal 
záródott, melynek komikus sze
replői igen jó hangulatba hoziuk 
a nagyszámú közönségét.

— Az első hó. Csütörtökön 
reggel 8 órakor lehullott az eiső 
hó Mohácson. Mar napok ó.a 
keményebbé vált az idő, iit ott 
néhány szem iiavacska próbálko
zott is, de most ugytatszik áttört 
mindenen. Hatalmas erővel, nagy 
hopihékkel, sűrűn esett es csak- I 
hamar fehérbe öltözőit minden, j 
Szélmentes időben esett a hó s 
Így mindenki gyönyörködve nezte ’ 
az első idei hóesést.

I n l / M t e  1

fejes György dr. 
iiceális előadása.

Elég gyér számú hallgatóság 
előtt tartotta csütörtökön Fejes 
György dr., a pécsi városi mú
zeum igazgatója mindvégig ér
dekes és nagyon értékes veti
tettképes előadását > Feiső Olasz
ország* címen

Az előadást a nagy olasz újjá
építő szavaival kezdte: >Akik a 
régi Olaszországot elhagyták és 
visszatérnek, nem ismerik meg 
többé.* Es valóban 3 millió 
holdnyi területen hatalmas len- 
düíettel, fanatikus alkotni vágyás
sal indult meg az átalakító munka 
és a nagy Duce szavai valóra 
váltak. Ezekután az előadó olasz
országi utinapióját adta elő. 
Megelevenedett elöltünk az antik 
Olaszország minden pompájával, 
Velence az élei, a művészet és 
boldogság városa, a csodás gót 
stílű »Doge* palota, a Szent 
Márk templom. Majd Milanóba 
vitt el bennünket az eiőadó. 
Láttuk a hatalmas milánói dómot, 
melyet 1326 bán kezdtek epitem 
és még máig is építenek, az eiőlte 
álló teret, ahol Mussolini, hazank 
nagy barátja, legutóbb is világ 
ele vitte a magyar nép fájdal
mát, hitet tett a magyar nép 
iránt érzett őszinte szeretete és 
a revízió szüksegessége mellett. 
Majd Genovát láttuk, a genovai 
temetőt ezer értékével, műkincsé
vel. Firenze, Piza jött ezután. A 
pizai Unzzi palota, ahol a világ 
legertékesebb és leghatalmasabb 
kepgyüjtemenye van Láttuk a 
román és gót sülben épült dó
mot, a nagy Dante szüiónázát. 
A képzelet szárnyán Nápoly él
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Pompeji műemlékei közé vitt 
bennünket az illusztris előadó.

Ezután jött az előadás gerince 
Róma. Róma négy arcát láttuk, 
a császárok korabeli Róma, a 
középkor Rómája, Róma mint a 
renaissance középpontja és végül 
Mussolini modern Rómáját cso
dáltuk.

A mindvégig nagyértékű elő
adást tapssal köszönte meg a 
közönség. A következő előadást 
Szilárd Leó dr. gyakorló gimn. 
tanár tartja: Műdal, népdal, cimen. 
Az előadást ének kiséri.

Háború-
A  borzalom, amelytől ret

tegtünk, az irtózat, am ely vé
res, összelőtt, szétroncsolt h u l
lákat festett rém álm ainkban: 
a háború, a valóságban itt 
van. Európában, a büszkén 
hirdetett kultúra világában, 
mert az a harc, am ely ma 
Spanyolországban m á r dúl, 
nem polgárháború, hanem  a 
Szovjet harca az ébredő nem ■ 
zeti Spanyolországgal. O lyan  
világnézeti harc, am ely el
méletben m ár is kettészakí
totta, két oldalra állította 
Európát.

A  háború tehát itt van , 
dúl s  m ig  a békét óhajtó 
állam ok vezetői m indent el
követnek, hogy m ásodik világ
égéssé ne váljék, ugyanakkor  
a m ásik részről u j m uníció- 
gyárakat állítanak fe l és éj
je l-n a p p a l dolgoznak a halál
gyárak.

A  harc borzalm át a híre
ken át érzi m indenki s m in 
denki jóérzésü ember ó h a jtja , 
akarja , hogy az állam ok ve
zetői m egtalálják a békés k i
utat, mert u j világháborút 
elképzelni is  irtóztató.

— A kormányzó névnapja. 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója folyó 
hó 6-án, vasárnap üli meg név 
napját. Ezen a napon a hálás 
magyar nemzet meleg szeretet
tel veszi körül népszerű kormány
zóját és még sok névnapot kiván. 
Ebben az évben ez a szeretet, 
h a lehet, még fokozódik, hiszen 
a kormányzó éppen néhány 
napja jö tt haza ünnepléssel teli 
külföldi útjáról, a magyar népnek 
külöldön is megbecsülést és 
tiszteletet szerezve.

— Síülői értekezlet a po l
gári Iskolában. A Mohácsi ál
lami polgári iskola vasárnap dél
előtt a rajzteremben szülői érte
kezletet tartott, amelyen a szülők 
nagy számban vettek részt. 
Kecskés Lajos igazgató aktuális 
problémákról beszélt, majd Tóth 
Dezső tanár tartott érdekes és 
tanulságos előadást a »A Mai 
gyermek és nevelései cimen.

— A szigeti m isszió. Lapunk 
más helyén Tihanyi János plébá
nos beszámol a szigeti misszió
ról. A beszámoló tudósítás lelkes 
hangja mutatja, hogy Tihanyi 
János plébános mennyi szeretet
tel dolgozott a misszióért s mily 
örömet érez a sikerért. Mi a ma
gunk részéről kötelességünknek 
érezzük, hogy őszinte elismeré
sünket fejezzük ki T ihanyi plebá 
nosnak magaért az eszméért s 
annak végrehajtásáért is. A szi
geti lakósság nagyszámú részvé
tele mutatja, hogy mennyire 
szükséges voit ez vallási szem
pontból. A jó pásztor elment és 
a sziget rengetegjében megke
reste és megtalálta az elveszett
nek hitt bárányokat és össze
hozta, egyé kovácsolta őket a 
hit és vallás közös erejében és 
szárnyai alatt. T ihanyi mohácsi 
működésének és munkájának 
egyik legszebb része volt ez és 
bizonyára sok-sok száz szigeti a 
leikébe és szeretetébe zárta 
velük törődő és értük dolgozó 
missziós atyákat és plébánosát.

— D o k to rrá  avatás. Folyó 
évi november hó 30 én, hétfőn a 
pécsi Erzsébet tudományegyete
men a jopiudományok doktorává 
ava tak Rhosóczy Mihály jogszi- 
gorlet, Rhosóczy Elek ny. ta
nító fiat.

— Halálozás Orkics Lajosné 
sz Lipokatics Teréz, életének 
65 ik tveben, szerdán délben el 
hunyt Temetése pénteken dél
után 3 órakor volt a Rókus 
kápolnából, amelyen a tisztelők 
és a rokonság nagy számban 
kisértek utol ó útjára. Halaiét 
gyermekei Krémer Ferencné sz, 
Orkics Emma, Vitéz SzŐnyi 
Alajosné sz. Orkics Mária, Ormai 
Lajos és Ormai Ferenc gyá
szoljak.

— Mohács tiz esztendeje. 
Vitéz dr. Horváth Kázmér ezen 
cim alatt Mohács város tiz esz
tendejének munkásságát irta meg 
és adta ki. A mű pontos adatok
kal tárja fel a város fejlődését az 
utolsó tiz esztendőben. Az érde
kes anyagból alkalomadtán, hosz- 
szEbb ismertetést jogunk közölni

— Eljegyzés. Alabert Teri és 
Herner Mihály jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Miniszteri elismerés és. 
Tesz m un kake resz t átadás. 
Vasárnap dé'előtt 11 órai kezdet 

í tel ünnepélyes keretek közölt ad- 
I ják át id. Stollár Ferenc mohácsi 

asztalos mesternek az iparügyi 
miniszter elismerését hat évtize
des eredményes ipari tevékenysé
géért. Ugyauakkor Vitéz Horváth 
Kázmér dr a Tesz munkakereszt- 
jet adja át id. Stollár Ferencnek.

— A sz im fon ikusok  hang
versenye . Már több Ízben meg 
emlékeztünk a Szinpártoló Egye
sület zenekarának készülődéséről 
és arról a magas nívójú hang
verseny műsorról, amelyet a ze
nekar vezetősége erre az alka
lomra egybeállltott. A műizléssel 
és szakértelemmel kiválogatott 
anyagot dr. Rézbányái Dezső 
karnagy, az általa már ismert 
szaktudassa', úgy tanította be, 
hogy a zenekar mostani teljesit- 
ményével szemben a kényesebb 
igényű zenei szakértők is elisme
réssel fognak adózni. Egyébként 
a hangverseny műsora igen érté
kes műsorra is bővült, mert a 
vezetőségnek sikerült mtgáilapo-

l dást kötni Schlezák Augusta is- I 
mert wien-i operaénekesnővel, aki 
a köze'multban Basilides Mária 
operaházi taggal tartott közös

, hangversenyt Pécsett a legtelje
sebb sikerrel. Most alkalma lesz 
a város közönségének a zenekar

| műsora mellett egy vérbeli mű
vésznő előadásában is gyönyör
ködni, amelyre már most felhív 
juk az érdeklődő közönség figyel-

I mét. Egyébként a részletes mű-, 
sort legközelebbi számunkban

I fogjuk adni.
— Mansz teadél itá n o k . A

i Magyar Asszonyok Nemzeti S iö  
vétségé mohácsi csoportja jcsü 
törtökön este választmányi ülést 
tartott az Iparoskörben, Lehman 
Lajosné elnöknö vezetésével. A 
választmányi ülésen elhatározták, 
hogy az idén is megtartják a 
minden évben oly nagysikerű 
Mansz teadélutánokat és pedig 
Karácsony másnapján és Újév 
délutánján. A Mansz teadélutánok 
kedves, intim hangulata, a m in
dig kiváló tea, a Mansz asszo 
nyok kedves szolgálatkészsége 
mindenkor önmagát reklámozta 
s igy bizonyéra az idén is 
nagyszerűen sikerülnek majd a 
teadeiutánok.

—  K ongresszusok a jö v ő  
évi ünnepé lyek  a la tt. Tihanyi 
János plébános és Vitéz Horváth 
Kázmér dr. eljártak az illetékes 
egyházmegyei hatóságnál és si
került Ígéretet kapni, hogy a 
varmegye katolikus tanítósága a 
jövő évi ünnepéi ek alatt Mo
hácson tartsa kongresszusát. — 
Ugyancsak összejönnek Mohácson 
a vármegye daloskörei és nagy 
hangversenyt rendeznek, amely 
egyik legszebb részének igérke- 
zi r a programmnak.

— Decem ber 6 án, vasárnap 
lesz a m ásod ik  a d v e n ti est a 
Legényegy le tben . Vasárnap este 
8 órakor ismét egy kivaló szó
noka lesz a legényegyleti ádventi 
estnek szentkirályszabadjai, Pintér 
Imre bajai építész mérnök, kir. 
hites szakértő személyében, ki 
•Telepítés katolikus szemszögből< 
cinien fog nagyszabású előadást 
tartani. Franciaországi és olasz- 
országi személyes tapasztalatait 
fogja gazdasági, szociális, és val 
lási szempontból magyar viszo
nyokra alkalmazni. A komoly 
előadás után ismét egy kedélyes 
vígjáték következik. Minden érdek
lődőt szívesen lát a rendezőség.

— Négyévi fegyházra  íté lté k  
a lövöldöző szebényi gazdát.

{ Megírtuk annak idején, hogy 
Varga Pál 60 éves szebényi gaz
dálkodó rálőtt Németh Pál gaz
dálkodóra, borozgatás közben. A 
revolvert ráfogta az ott volt 
Nyéki Mihályra is, de szerencsére 
nem sült el. A lövöldözésre ősz- 
szefutott a szomszédéság és le
fegyverezték Vargát. A súlyosan 
sérült Némethet a mohácsi 
.László" kórházba szállították, 
ahol két napi szenvedés után 
meghalt. Az ügyészség szándé
kos emberölés bűntettével vádolta 
Vargát, aki azzal védekezett, 
hogy öntudatlanságig ittas volt.
A tanuk azonban ellene váltottak 
s a törvényszék a vádbeli bűn- 
cselekményben mondotta ki bű
nösnek s 4 évi fegyházra Ítélte 
Az Ítéletben úgy a vádlott, mint 
az ügyész megn ugodott s igy 
az jogerős.

—  V isszahe lyezték állásába 
a sza jk l b író t. Rótt György 
tekintélyes szajki gazdálkodó, 
szajki bíró ellen fegyelmi vizsgá
lat volt folyamatban. A vizsgalat 
most fejeződött be s megállapi. 
tóttá, hogy semmi nagyobb sza
bálytalanság nem történt s ezért 
Rótt Györgyöt visszahelyeztek 
bírói tisztébe.

— Ipa ri mestervizsgálatok.
Az uj ipartörvenynovella a kepe- 
sitéshez kötött kézmüvesiparok- 
ban kötelezővé tette a mester- 
vizsga letételét és 1937 évi ja
nuár hó 14-ike után önallosu'ás- 
hoz, illetve iparigazolványhoz a 
képesítéshez kötött iparokban esik 
az juthat, aki a mestervizsgát si
kerrel letette. A kötelező mester- 
vizsgára vonatkozó rendelkezések 
a végrehajtási utasítás gerincét 
alkotják és az iparosság regi kí
vánalmát teljesítették. A mester- 
vizsgalat annak igazolásara szol
gál, hogy a vizsgázó iparában az 
annak gyakorlásához múlhatatla
nul szükszékes szakismeretekkel 
és szakmabeli készséggel rende.- 
kezik. A pécsi Kereskedelmi es 
Iparkamara Mohács megyei varos 
területén alakított mestervizsgaló- 
bizottság elnökeit, alelnöke.t és 
bizottsági tagokat kinevezte. A 
fogadalom letetele és a kineve
zési okmányok átvétele Mohács 
város polgármestere és a pécsi 
Kereskedelmi és Iparkamara fő- 
t tkára jelenlétében ünnepélyes 
keretek közt történik folyó hó 
7-én, hétfőn délután 4 órakor az 
ipartestület székhazában.

— A belvárost templomfes
tésre adakoztak: (Folytatás)

Schmidt Karoly 35 P-t, Síücsy 
Ferenc dr. 25 P-t, özv. Stran- 
ceinger Karotyné gyűjtése 21.70 
P-t, Oberbauer A U.oda 14 4 J 
P-t .Ne sírj édes anyám" dini 
előadásából 13 P-t, - Bognár An- 
talne gyűjtése, N. N. 10— 10 P-t, 
Csallóközi Miklós 7 60 P t, dr. 
Kadar János es N. N 5 —5 P-t, 
Iloskity Anka 5.20 P-t, Reiner 
Janka és N. N 3— 3 P-t, Iszti 
Simonná, Kreiner Konradne, Hal
mos Józsefné, özv. Sós Lajosné 
2 —2 P-t, Miczinger Gertrud, Sü
megi Ferenc, Km ttl Ilonka, Cson
gor istvánné 1 — 1 P t,  özv. Morsch- 
hauser Józsefné, ozv. Bános lm- 
réné, özv. Imre Józsefne és I nre 
József 50 —50 fillért. Ezzel az 
adományok köziésst befejeztük, 
meiy alkalommal még egyszer 
halas köszönetét mondunk es 
isten áldását kérjük az összes 
adakozókra. P.eüánia.

— Anyakönyvi bejegyzéseit 
sze rin t 1936. évi november no 
29 iő i 1936. évi december 4-ig 
Születések; Gojkovits Maria, 
Santa Ilona Katalin, Hefner Juli
anna, Jaksics András. Házasság 
kötés', f á z  József es Hotnuaun 
Irma. Halálozások: Becker
Adam 50 eves, Tompity Jozset 
74 éves, Gelanyi Anna 17 eves, 
Orkits Lajosné 65 éves.

—  E L V E S Z E T T  egy ira t
csomag, mely mnide.il-i számara 
ertekieien. A k i a rendőrségnél 
vagy a Kisgazdák Tej szó vetne- 
zeténél leadja jutalomban ré 
szesül.

külöufólö
Faj g a la m b

B a k á c s  u o c a  kies. s z u iu ,
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Piaci árak: JJeuXn
Búza — 17.60 P
Zab — — 14.60 P 
Rozs — 14 — P
Árpa — — 13.— P
Tengeri m. 8. P
Tengeri csöves 6.20 P 
Bab -  — 2 5 . -  P

A köhögésről,
Ismeretterjesztő közlemény.)
Irta Ur. Kemenes László. 

orvos, v. egyetemi klinikai tanársegéd.

A köhögés egy tünet, me’y 
arra figyelmeztet bennünket, 
hogy a légzőszerv valamelyik 
szakaszában valami nincsen rend
ben A légzőszerv részei: az orr
üreg, a garat, a gége, a légcső, 
a hörgők és a tüdő egész álló 
mánya. A köhögés figyelmezte
tés, mely figyelmeztetést komo
lyan kell venni, mert a köhögés 
okának korai felismerése és az 
alapbánta'om idejekorán való 
gyógykezelése, néha emberéletet 
ment meg A köhögés sokszor 
ártalmatlanak látszik, lehet por 
ártalom, vagy :. n. meghűlés 
következménye, azonban főleg a 
makacs köhögés mögött, komoly 
jelentőségű megbetegedés lehet. 
A tüdővész, a gümőkór, igen 
sokszor köhögéssel kezdődik és 
a bajnak korai felismerése nem 
csak az egyén, hanem a fertőzés 
lehetősége miatt, a környezet 
szempontjából is rendkivül fon
tos. Különösen elnézik az öreg 
embereknek a köhögését, főleg 
ha az illetők dohányoznak is; 
mondván, öreg is, pipázik is, 
minden ok megvan arra, hogy 
köhögjön, b közben a köhögős 
öreg köpeiével sorra fertőzi há
zának fiataljait. Hiszen tudott 
dolog, hogy tüdőgümökór nem
csak a fiatalok betegsége, hanem 
rgen gyakori az idős korban is.

A köhögés akhor jár haszon
nal, ha a hörgőkben levő vála
dék kiürítése szükséges, hogy a 
légzés szabadabb legyen. Külön
ben a köhögés haszonnal nem 
jár, sőt árt a tüdőnek, mert meg
nehezíti a szív működését, mert 
nagyobb munkát ró a tüdőre, 
hányást válthat ki, zavarja az éj
szakai nyugalmat és az általá 
nos közérzetet

A köhögés színezete (hangja) 
annak eredetére enged következ
tetni. Az u n. köhécselés garat
hurutra vall, azt cigarettafüstje 
is okozhatja, de lehet rossz szo
kás is. Száraz, durva hangú kö 
högést hallunk a légcsőhurut 
kezdeti szakában Jellegzetes itt, 
hogy a köhögés fájdalmas: a 
szegycsont mögött sajátságos 
>sebes< érzéssel jár, láz nincsen. 
Ugatásszerü, száiaz, rekedt kö 
högést hallunk náthával páro- 
suhan, főleg gyermekeknél, mi
kor a folyamat az orrüregből a 
gégére és légcsőre húzódik le 
felé. A köhögés leginkább éjjel 
jelentkezik, mikor a jelzett sza 
kok nyálkahártyája kiszárad. Láz 
rendszerint nincsen

Lázzal járó ugyanilyen színe
zetű köhögés torokgyíkra vagy 
diftériára vall. Mindenesetre ko
molyabb beszámítás alá eső be 
legség előjele ez, már azért is, 
mert már kezdetben légzési 
nehézségekkel, légszomjjal jár. — 
Éiceshangu, kisebb nagyobb 
görcsös jellegű, rohamokban je
lentkező, mély, huzó belélegzés

sel félbeszakított köhögés van 
az u. n. szamárköhögésnél. 
Hasonló rohamokban jelentkező 
köhögést hallunk a mellkasban 
levő thymus mirigy megnagyob
bodásánál csecsemőknél, mikoris 
a megnagyobbodott mirigy lég
csőre gyakorolt nyomásától függ, 
a köhögés milyensége és tarta
ma. — A hörgők körüli miri
gyek megnagyobbodása, vagy 
gürnős elváltozása, rohamokban 
jelentkező, érces hangzású köhö
gést szokott okozni, öregem
bereknél hallható köhögés a 
levezetőben említett gümőkóros 
eredetűtől eltekintve, rendszerint 
a korral járó véredényeimeszese- 
déssel párosult tünet, u. n. 
pangásos hurut következménye, 
mikor is a szív működése nem 
olyan kifogástalan, mint a fiata
labb koruakriál. — A köhögést 
kiválthatja még a légzőszerv va
lamelyik szakaszába bejutott ide
gen anyag, a tüdő és a tüdő 
utak gyulladásos teiméke, a lég
zőszerv nyálkahártyájában elágazó 
idegvégek, vagy a mellhártya 
izgalma, sőt idegességgel is jár
hat köhögés.

A köhögés minden vállfáját 
felsoroltam, hogy az olvasó előtt 
könnyen belátható legyen a kö 
högésnéi való orvosi tanácskérés 
szükségessége. Meri a legeny
hébb nátha vagy hirtelen változó 
hőmérséklet vagy a mar meg
betegedett területre más fertőző 
csirák letelepedése, a legvégze
tesebb betegségeket okozhatja.

— E ltö rtek  egy lám pát a Hő
sbe emlékműveméi. A Hősök 
etil -ekmüve mögött ievő egyik 
szép lámpát ismer..len tettes egy 
éjszaka össze or .. A rendőrség 
megindította a nyomozást kézre- 
kerítésére, de iiy esetben a kö
zönség sokkal többet tehet. A U  
ilyet lat jele ..se r í őrszemnek, 
vagy a rendőrségen, meri az ily 
osioba szórakozásoknak és tréfák
nak egyszer veget kell vetni.

—  F ia ta lk o rú  b ű n ö ző k . A 
MTE feljelentést lett a rendőr 
ségen, hogy a tenisz szakosztály 
öltözőjét (eltörték s onnan 60 
labdát es egy pár tenniszcipőt el
loptak. A megindított nyomozás 
során kiderült, hogy három 8— 9 
éves elemi iskolás és három is
métlő iskolás gyerek volt a tettes. 
A labdákat néhány fillérért, ké
sért, stb. adták tovább, amelyek 
legnagyobb része meg is került. 
A rossz útra téri gyermekek tö- 
lőtt a fiatalkorúak bírósaga fog 
ítélkezni.

S P O R T .
A szta li ten isz.
V asárnap M TE — RlE

A levernek első mérkőzése 
után, porondra lép a Mohácsi 
Torna Egylet asztali-teniszező 
gardaja is. Eisó ellenfeléül a 
Református Ifjúsági Egyletet vá
lasztotta. Ez az egyesület ugyan
is a levernek kétszeri biztos le
győzésével megmutatta, hogy jó 
ping-pongozó csapata van. A va 
sárnapi mérkőzés egyenlő ellen
felek küzdelmet mutatja, az MTE 
oldalán a technisa, a RlE mel ett 
a szívósság van. A mécs minden 
esetre érdekes küzdelmet ígér.

Az MTE hetes csapata a követ
kező: Kiss A., Klein M., Knopf- 
ler J., Lippóy Sz., Mecseki J., 
Vattay L., Pazar F „  t a r t a lé k :  
Kálmán Tibor.

A máris nagy érdeklődést ki
váltott csapatküzdslem, v is irnap 
f. ttó 6 án délu’á i 3 órakor a 
.Korona" szálló emeletén lesz. 
Belépődíj nincs, önkéntes ado
mányokat a felszerelés javára 
köszönettel fogad a rendezőség.

A vasárnapi reváns mérkőző 
sen a leventék ellen ismét a RlE 
győzött 5 : 1 aránybtn.

T o rn a .
A labdarúgás u ‘án a legnép

szerűbb sportról a tor iáról akar
tuk az olvasóinkat ismertetni és 
ezért felkerestük az MT é jelen
legi szakosztály vezetőjét Dankó 
Ignácot és érdeklődtünk torná
éi itünk jelenlegi helyzete iránt.

A szakosztályvezető kérésünkre 
a következőket mondotta: Ehman 
Lajos kiválása után kissé meg- 
csappat az érdeklődés a torna 
iránt, de hamarosan sikerült a 
leventék és a fiatalok bevonása 
val tornászsportunkat fellendíteni. 
Jelenleg 25 aktiv tag működik. 
Ebből 10 a haladók, 15 pedig a 
kezdők csoportjába tartozik A 
haladók alatt a már tavaly óta 
edzésben levő tornászokat a kez
dők alatt, pedig az idén belépett 
sportolókat kell értenünk. Az ed
zések este két és fél óra hosszat 
tartanak Jelenleg az alapgyakor
latoknál és a fegyelmezésnél tar
tunk.

Szomorúan állapítja meg ez- 
u.án Dankó, hogy a csarnok egy
általán nem higiénikus A torna
szerek hiányosak és rosszak. A 
szereken u jjnyi vastagon áll a 
por és ezt kénytelen szívni a 
tornászni vágyók serege. A sok 
nehézségektől már mar csüggedő 
tornaszokat az al buzdítjuk to
vábbi munkára, hogy hamarosan 
felépül az uj v irosi tornaterem 
és akkor megszabadulhatnak az 
egészségnek egyáltalán nem ked
vező por-piszoktól

Feleló'sszerkesztó:
BÁN ANDRÁS
Laptulajdonos és kiadó:

FRIDRICK OSZKÁR

H e ti előjegyzési-, fa li-, házi-, tá rca - és 
zsebnaptárak

1937. é v r e
nagy választékban kaphatók

FR1DR1CH OSZKÁR
k ö n y v -  és p a p i r  k  e re  s k e d é s é h e n 
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Bemutatja:
Kramer Antal Fiai, Mohács

Két szoba, 
fü rdőszob a

mellékhelyiségekkel üresen vagy

BÚTOROZVA
k ia d ó

S z é c h e n y i  t é r  1 3 .  s z .ELTÖRPÜL
mindeifajti viligitis 11A L A D D IN
petrólenmgáz lám p a  
fényeiéi szemben

Kapható: Kramer intal Fiai cégnél 
Mohácson.

V esx  é s  e la d
mindenféle hasznait bútort, 
Uj munkát o l c s ó n  vállal
W É B E R  ADAíüt
asztalos, Horthy M. u 10. sz.
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1 Telefon aparátns
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

K iad ó fö ld .
Mohácsi szigetben egy szállás a 
paprét 126 szám alatt 6500 Q  
öl földdel és Ordas 16 számú 
1550 □  öl földdel és gyümöl
csössel azonnali beköltözéssel

haszonbérbe kiadó
A kivenni szándékozók érdek

lődhetnek ÁdálH TíSÍ JdBOSDál 
mohácsi sziget, Szamocz dűlő.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól.

10722 1936 tk. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. végrehajtalónak 
Imgrund Józsefné szül. Kumics 
Anna végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajt si ügyében a 
thvi hatóság a végrehajtási ár
verést 650 P tőkekövelelés és 
járulékai behajtása végett a mo 
hácsi kir járásbíróság területén 
levő Mohács megyei városban 
fekvő s a mohácsi 5712. számú 
betétben A-(-14 sorszám alatt 
felvett 59 rész erdőilletőségre 4 
pengő 72 fillér, A + 1 5  sorszám 
alatt felvett 2 rész legelőnlető- 
ségre 4 pengő 08 fillér, A-j-18 
sorszám alatt felvett 520 2 hrsz. 
alatt felvett 65Qölnyi hazra 1680 
pengő, A-|-20 sorszám alatt fe l
veti 273 Q ölnyi szőlőre 89 P 
kikiáltási árban, de az ezen be
tétben felvett összes ingatlanok 
a C. 21. sorszám alatt özv. 
Kunics Ignáczné sz. Szauer Éva 
javára bekebelezett szolgalmi 
joggal terhelten úgy azonban, 
hogy amennyiben ezen szolgal
mi jogot rangsorban megelőző 
tehertételek kielégítésére szüksé
ges 3128 pengő valószínű ősz- 
szeg be nem folyna úgy az ár
verés hatálytalanná vaik s az 
ingatlanok nyomban ezen szol
ga mi jog nélkül lesznek árvetés 
alá bocsájtva.

A telekkönyvi hatóság az ár
vetésnek Mohács, telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében 
(Szepessy tér 1 sz. 1. emelet 1. 
ajtó) megtartására

1936. évi december hó 28. 
napjának deleiéit I I  éráját 

tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881.LX. t c. 150. §a  alap
ján a köveikezőkben állapítja
meg:

1 Az árverés alá eső ingat
lant és pedig a házadó alá eső 
ingatlan a kikiáltási ár felénél, 
egyéb ingatlan a kikiáltási ár 
kétharmadánál aacsonyabb áron 
eladni nem lehel (1908 XLI. t. c 
26. § )

fcaiztgénza kikiáltási ár 10°/0- 
a, amelyet a magasabb ligéret 
ugyanannyi %-ára kell kiegészí
teni.

Mohács, 1936. évi szeptember 
hó 3. napján.
D r  H o d ie r  s. k. kir. járasbiró.

A kiadmány hiteléül:
D á r d a i  F erenc

k ia d ó .

.% k i olcsón jól akar vásárolni, tekintse meg dúsan 
felszerelt raktárunkat, ahol mindennemű órák 
ékszerek és szemüvegek kaphatók. Órajavilás, 
jótállás mellett. Szives pártfogást kér:

S s.íim m  é s  R i t f íc r  ó r á s
51 o  l i  «. o  *•» K . i r « l y  u c c u  s z á m . ^ 1 ^
Arany, ezüst beváltás legmagasabb napi áron.

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖ R T ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P á ii c s i $ s ii n §
jférohács Ú j v á r o s h á z a .

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

= a & !

Értesítés. Igen tisztelt vevőink kíván 
és kényelmére 171 szám alatt

Továbbbi szives pártfogásukat ezúton 
is kérjük

kötszövött-, rövidéin-, kalap- és cipö- 
keseskedés —  K ir á ly  ut 1 4  sz.

OT CSŐN

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 vészit

A , , 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 ükészitő és divatárukereskedő, Ovárosháza.

P O N T O S A N ! G YO R SA N !

Eladó 1
vadászfegyver

1 darab 5 lövetű 16 os Brauning  
fegyver sörétes.Cím a kiadóhivatalban.

b ev eze ttü k  a te le fo n t

AB0NYI ÉS BAR'7 A

S Z É P É N !

Legjobb és legolcsóbb 
tüze’öanyag a

TATAI
sajtolt

KOKSZ
Fülsünk-fözzUnk tatai 

sajtolt koksszal!

T A T A  1
tojás szén

T A T A  1
dió szénDOROG-TOKODI

darabos szénB é s z -C e m e n t
Tarján Jenőnél

TELEFÓN 58.
A mohácsi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság.

10837 1936 tk szám

Árverési hirdetm ény-kivonat,
Béregi József és neje Kismán- 

dor Éva végrehajtsanak Kiss 
Istvánná sz Jagrik Mária, kisk. 
Jagrik Jolán, kisk Jagrik Gyula 
és Barnabás végrehajtást szen
vedők ellen inditoft végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 862 P 
tőkekövetelés és járulékai be 
hajtása végett a mohácsi kir. 
járásbíróság területén levő Mo
hács megyei városban fekvő s a 
mohácsi 15551 számú beiéiben 
A + l  sorszám 2087 2 hrszám 
alatt felveti 76 Q ölnyi házra 
300 pengő kikiáltási arban, de a 
C 3. és 4. sorszám alatt Ja rik 
Lajos és neje Lucskó Mária ja
vára bekebeiezelt szolgalmi jog
gal terhelten.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Mohácson a telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében 
(Szepessy tér 1 sz. emelet 1 sz 
ajtó) megtartására:

1936. évi december hó 30. 
napjának délelőtt 9 óráját 

tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881;LX le. 150 § a alapján
a köveikezőkben állapítja meg:

1. Az árverésalá eső ingatlant a 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (1908:XL 
te. 26. §) Béregi József és neje 
úgy a kir. kincstár legkisebb 
vételár nélkül árverezhet.

Bánatpénz a k k áítási ár 10/o°- 
a, amelyet a magasabb Ígéret 
ugyanannyi °,0 ára kell kiegészí
teni.

Mohács, 1936 évi szeptember 
hó 19. nap,án.

Dr. H adter s. k. jbiró. 
Kiadmány hiteléül:

DÁRDAI FERENC
kiadó.

Fr.drich  Oszkár i önyvnyoindája, Mohács.
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A korm
ányzó felesége és az olasz királyin- .1 királyt díszhinlóban, 

H
orn.

Z
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