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Az igazság  k e resese .
A város legutóbbi közgyü- | 

lésén az egyik képviselőtes- | 
tüieti tag, azzal az indoko
lással nem szavazta meg az 
alkal nazotlak karácsonyi se
gélyét, hogy ezért szidnák 
b nép között. Megjegyezte 
egyébként, hogy becsüli és 
szereti a tisztviselőket s a 
hangból valahogyan azt a 
következtetést lehetne levonni, 
hogy szive szerint a meg
adás mellett lenne.

Ezt az esetet azért tesszük 
szóvá, mert ilyen esetek 
igen sokszor fordulnak elő. 
Nem először halljuk, hogy 
mit szólnak majd hozzá?, 
amikor jelentőségteljes kérdé
sekről, a jövőre kiható alko
tásokról, fontos társadalmi 
megmozdulásokról van szó. 
Ezek, akiknek a hozzászólá
sától félnek a hangadói a 
varosnak Nem a nép, az 
Istenadta nép, hanem egyes 
elcimadkozók a demagógia 
templomában, akiknek leg
többször hangjuk van csak, 
anélkül, hogy meg csak meg
közelíteni is tudnak a dol
gok lényegét.

Ki nem ismerné a sokac- 
révi kaszinót, a vasárnap 
délutáni kispad-egyesületeket, 
a templomok előtti politi 
le n megbeszéléseken amelyek 
mind szinte hozzátartoz
nak a vidéki város képéhez, 
színéhez.

Nem mondjuk, hogy eze 
kei nem kell meghallgatni. 
Sót, néha igen érdekes hoz
zászólásokat hallhatunk ott, 
amelyeket érdemes kissé 
megtorgatni, feiooncolgatni s 
ha jobban a melyére hato
lunk. hat tataiunk igen sok
szor ott gyöngyszemet is az 
iszap között. Nem szabad 
azonban, hogy értelmes, a 
tömegből kiemelkedő fértiak 
kritika nélkül elfogadjak eze
ket. Nem szabad pesti zsar
gon szerint »felülni« s nem 
szabad, hogy — ami a leg
fontosabb a saját jobb meg
győződésünk ellenére ezek

szája ize szerint cselekedni.
A közéletben szereplőknek 

először is megfelelő tudással 
kel' rendelkezni, azután na
gyon fontoc, hogy szive le
gyen a vezetni akarónak. Az 
egyik magával hozza, hogy 
a dolgok mélyére lát, a má
sik pedig, hogy meg tudja 
érteni a mások baját és pana
szát és bele tudja magát 
élni azok sorsába, akik kér
nek. Ezzel a két tulajdon
sággal felfegyverezve lehet 
csak Komolyan és eredmény
nyel alkotni.

Minden közéleti vezetőnek 
oda kell vinni illetékes helyre 
a néphangulatot, a népvéle
ményt. Hiszen a népért van
nak, a nép kü dte, vagy 
választotta őket, de ezt a 
hangulatot, ezeket a vélemé
nyeket meg kell tisztítani 
a sallangjától.

Ha eseteket akarunk fel
sorolni, itt van a »török buza« 
amely ma egyik igen fontos 
terménye a mezőgazdaság
nak s amelyet csak hatósági 
parancsra kezdtek termelni. 
Emlékezzünk vissza az autó 
térhódítására, amely ellen a 
bérkocsisok kézzel-lábbai tilta
koztak, de rámutathatunk a 
vasút iránt mutatkozott ellen
szenvre és még sokra, hogy 
aztán mint kirívó és szomorú 
példát említsük meg, hogy 
mig a környéken lassan már 
minden községben tagositot- 
tak, nalun^ véres csütörtökre 
vezetett.

A közéleti szereplőnek igen 
is, néha még népszerűségé
nek veszélyeztetésével is az 
igazság mellett kell síkra 
szailani. Mindig a iegfonto-' 
sabb az igazság, még ha az 
nem is tetszik egyeseknek. 
Ezt az igazságot hirdetni kell, 
meg kell magyarázni, rá kell 
vezetni a népet. Ez sokkal 
szebb, férfiasabb feladat, 
mint hagyni magat vezetni 
akkor, amikor érzi, hogy 
nem a helyes útra terelik!

Hat év alatt meg kell alkotni 
a városrendezési tervet.

Elkészült a városrendezési törvényjavaslat. —  Messzemenő 
kisajátítási jogot biztosit a tö vény a városnak —  

Telekfelosztások, telekrendezések.
Az iparügyi miniszter a bel 

ügyminiszterrei együttesen be
nyújtotta a városrendezésről és 
az építésügyről szóló törvény- 
jevaslatot, amely messzmenő jo 
gokat ad a városrendezésre az 
illetékes hatóságoknak s Így 
szélesebb körben tarthat számot 
az érdeklődésre.

Az uj törvény legfontosabb 
része amely a városokat köte
lezi, hogy

hat éven belül városren
dezési tervet készítsenek 
s ezzel kapcsolatban le- 
leknyilvántartást fektes
senek fe l

Mohács várossá alakulása óta 
igen nélkülözi egy határozott 
irányú céltudatos városrendezési 
terv felfektetését, amely aztán 
évtizedekre, sőt még tiosszabb 
időre biztosítaná a megfelelő és 
helyes fejlődési utat.

Az utóbbi években a város 
éppen a törvény elkészítésére 
várt, miután a terv elkészítésé
hez szükséges alapmunkálatokat 
a műszaki hivatal már pár éve 
elkészítette Meg kellett várni a 
törvényt, meri ebben olyan intéz
kedéseket vártak, amelyek lehe
tővé teszik egy nagyobb kon
cepciójú terv elkészítését Az uj 
törvényben meg is találhatók 
ezek az intézkedések. így pél
dául igen nagyjelentőségű az uj 
törvényben az, hogy

telekfelosztást, lelek rende
zést csak az építésügyi 
hatóság hozzájárulásá
val lehet végrehajtani.

Az intézkedés célja, hogy a 
telekrendezés ne legyen ötlet 
szetü, hanem m nüenkor be
illeszkedjék az általános város- 
rendezési tervbe. Különösen 
nagyjelentősége lesz ennek 
Mohácson, atiol a hatalmas terü
letet magaba ölelő háztömbök 
me lett igen sok apró utcácska 
van és sok idő fog eltelni, míg 
ezeket rendszerbe állítják össze.

Eidekes az uj törvény rendel
kezése a leiek halárrendezésre 
vonatkozóan. Érnek akkor lesz 
helye, ha valamtly telket a szom 
széüos telkek alakja miatt nem

lehet a szabályoknak megfelelően 
beépíteni. Ez eselben a telket a 
szomszédos telek

kisajátításával is lehet 
rendezni s a telektulaj
donos tűrni tartozik, de 
kártérítést kap az elvett 
területért.

Kis városokban, ahol a házak 
és a telkek nagyobbrészt össze 
vissza vannak igen ok lehetősé
get nyújt majd ez az intézkedés 
megfelelő utcák kialakítására.

Igen széleskörű kisa játí
tásié jogot m e r  a város 
m a jd  az u j törvény ér
telmében.

A város a kisajátifási jogot 
mindazon esetekben gyakorol
hatja, ha utat akar építeni, utcát 
nyitni, amely a városrendezési 
tervnek megfelel, vagy a város
kép előnyösebb alakításához 
szükséges.

Kisajátítási jog nyílik a város 
részére, ha valamely telek, vagy 
telkek városfejlődést gátló aka
dályt képeznek, vagy közüzem, 
illetőleg hálózata, vagy más köz
célú épület, vagy berendezés 
létesítéséhez, illetőleg bővítésé
hez szükséges Műemlékek, vagy 
ezek részére védőterület, gyógy-, 
vagy üdülőhely létesítése esetén 
is kisajatithatók a telkek. A lég
védelem és általában a honvéde
lem részére szükséges telkeket 
is ki lehet sajátítani.

Az építésügyi hatóság kisajá
títási eljárás nélkül is megren
delheti a csupán díszítésre szol
gáló torony, vagy más ilyen 
épületrész leboniásat, ha ez a 
városkép előnyösebb átalakítá
sára szükséges. Ezekért a lebon
tásokért kártérítés nem jár, de a 
szükséges lebontások, átalakítá
sok költségei a várost terhelik.

Az iparügyi miniszter kisajátí
tási jogot engedélyezhet a város
nak, ha valameiy ipari, vagy 
hasonló teiep nagy kiterjedésé
nél fogva, vagy pedig mert 
zajos, bűzös, vagy veszélyes 
azáltalános városrendezést gátolja.

A törvény részletesen rendel
kezik mindezen esetekre, hogy 
mikor jár és milyen mértékben 
kártérítés a telektu ajdonosnak.
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Az uj törvény, mint látható, 
igen széleskörű jogokat biztosit 
az építésügyi hatóságnak, de 
egyben módot nyújt arra, hogy 
mindenhol megalapozzák a jövő, 
szebb és praktikusabb beosztású 
városát. Mohácson igen sok a 
kívánnivaló a városrendezést 
illetőleg s az uj, megalakítandó 
városrendezési tervnek m ind
ezekre ki kell majd terjeszkedni. 
Nagyon helyes lenne, ha ennek 
megalkotásánál a nyilvánosságot 
és a város polgárainak nagyobb- 
számú részvételét biztosítanák, 
hogy Mohács városa uj képe az 
általános közóhajnak és a szépé- 
szetnek is mindenben megfe eljen.

Tihanyi János plébános 
papai kamaras leli.

XI. Pius pápa, Virág  Ferenc 
megyéspüspök előterjesztésére, 
Tihanyi János, belvárosi plébá
nost tiszteletbeli pápai kamarássá 
nevezte ki. A kinevezést a me
gyéspüspök a következő levél
ben közölte Tihanyival: 
Nagyoníiszíelendő Plébános U rl

Szentséges Atyánk, XI.
Pius pápa, alázatos előterjesz 
tésem alapján, Nagy tiszteién- 
dőségedet buzgó papi életé 
vei és odaadó lelkipásztori 
munkásságával szerzett érde
meinek elismeréséül, tisztelet 
beli kamarásai közé mélloztaiott 
legkegyelmesebben felvenni.

Midőn a kinevezésről szóló 
okmányt, mellékletével együtt, ' 
csatoltan megküldöm Nagy- 
tisztelendőségednek s az el ; 
nyert kitüntetés felett őszinte , 
örömömnek adok kifejezést I 
szivből kivánom, hogy buzgó [ 
tevékenységét Isten dicsősé 
gére, saját lelke üdvéért és a 
gondjaira bizott hívek javára 
még sokáig folytathassa.

Egyébként buzgó imáiba 
ajánlottan, vagyok.

Pécs, 1936. december hó 6. j
Nagy tisztelendőségednek

Krisztusban testvére i
f  Ferenc

püspök

A kinevezéshez mellékelve volt 
az eredeti kinevezési okmány i 
olasz nyelven sa részlete s uta- I 
sitások, amelyek az elnyert k i
tüntető tisztségre vonatkoznak. 
Így többek között, hogy lila 
gombok, piros őv jár a kama- 
rási cimmel és a „Monsignore" 
megszólilás.

A hír a mohácsi katolikusság, 
de a város társadalmának egyete
mében is általános ólömet keltett. 
Tihanyi János plébános 1935. 
augusztus 27 én velie át a bel
városi plébániát s rövid műkő 
dése a'att olyan agilis, odaadó 
tevékenysége fejtett ki, hogy 
mindenkinek nagyrabecsülését és I 
tiszteletét szerezte meg.

Lelkipásztori működése felien- , 
ditte a hitéletet s különösen ér- ' 
tékes és szép állomása volt mű- f 
kődésének az éppen mostanában | 
befejezett szigeti népmisszió. 
Társadalmi működése közben 
személyében is megszerették a 
minden munkájában komoly, 
szorgalmasan plébánost.

A kitüntető kinevezés alkal- hács város társadalmának min- 
mából elsőnek dr. Farkas Ferenc den részéről igen sokan fejezték 
püspöki titkár, majd utána Mo- ki szerencsekivánataikat.

A szociális gondolkodást kezdjük
—  a gyerm ekeknél!

Tejuzsonna akciót az ovódákba. —  Fehérváry István műszaki 
tanácsnok nyilatkozata. —  Csalódott a napközi otthonban
A „Keresztesek" által felvetett s 

a szociális próblémák megoldá
sára irányuló kérdések nagyon 
sok helyen találtak viszhangra. 
így az alább, ebből kifolyóan egy 
érdékes beszélgetést közlünk, 
amelyben Fehérváry István vá 
rosi műszaki tanácsnok mond 
megszivlelésre méltó gondolato
kat Fehérváry az Inségmunkak 
során igen közeli érintkezésbe 
kerül az ínségesekkel s közelről 
is látja a dolgokat, megfigyelései 
tehát saját tapasztalatán alap
szanak.

— A szociális gondoskodást 
— mondotta Fehérváry — kezd
jük el a gyermekeknél A mun- 
káscsaiadokban nemcsak az apa 
dolgozik, de az anyának is 
munka után kell nézni, hogy 
igy a két keresetet összetéve, 
a létminimumnál valamivel több 
legyen, Mohács város fejlődése, 
amely az u»obbi években két
ségtelenül megalapítható, az ipa
rosodás felé irányul. A volt és 
újabban felállított gyárak, a szé- 
lesebbkörüvé vált kisipar meg
teremtette nálunk is az ipari 
munkásság nagyobb rétegét. 
Kisegzisztenciák olyannyira, hogy 
a férj és a feleség együttes ke 
resetére szükség van. Mindaddig 
jó, amig nem jön a gyerek, mert 
ekkor az asszonynak otthon kell 
maradni.

Ilyen esetekre van szük
ségünk a napközi ott
honra, hogy az anyja 
elhelyezve gyermekét, 
munkára mehessen.

— Ezzel kapcsolatban meg 
jegyzem, hogy csalódtam a fel
állított napközi otthonban. A 
város ebben az esetben 1300 
pengőt invesztált idegen házba, 
a várostól független intézmény 
támogatására s amikor nemrégi
ben egy szegény asszony gyer
mekét odautaltam

kiderült, hogy napi 20 
fillért kellene fizetni.

— A napközi otthon fenntar
tását úgy kell megalapozni, hogy 
a proletariátus gyermekei ingyen 
maradhassanak ott, mert a 20 
fillér egy hónapban 5 pengőt 
jelent, ezt pedig egy szegény 
család semmiképen sem búja el, 
hát még, ha több gyermeket is 
ott akar elhelyezni.

— Nekünk szélesebbkörü, át 
fogóbb intézményre van szük
ségünk. A város jelenleg nem 
tud külön, nagyobb összeget 
áldozni ilyen célra ezért, úgy 
gondoltam, hogy egyelőre

az ovódák bekapcsolásá
val lehetne a mainál 
többet tenni.

— Itt a tél s ha lesz is inség- 
munka, az csak enyhíti valamivel 
a nyomort. Szűk, levegőtlen, 
fütetleu lakásokban apró kis 
gyermekek nevelődnek,

a jövő magyar nemze
déke, amelynek most kell 
megfogni a lelkét testi 
gyá molitással, szeretettel, 
nehogy később az izga
tok karjaiba kerüljön.

— Nemrégiben összehívtam a 
mohácsi óvónőket s előadtam a 
tervemet, ürömmel mondhatom, 
hogy

a legnagyobb megértéssel 
és szeretettel fogadták el
gondolásomat

— Én ugyanis ide szerelném 
a meleg, fűlött ovódába elhozni 
az otthon fázó, éhező apróságo
kat s, ha egyelőre többet nem 
is tudunk,

kis meleg, ritaminos te
jet. egy kis zsemlyét adni 
ezeknek a kicsinyeknek, 
akik otthon talán egész 
télen nem kapnak vita
m i  nos s a fejlődésre oly 
fontos táplálékot.

— Hány gyermeken tudnánk 
így segíteni, mert egy-egy adag 
tej nem is kerül olyan sokba.

— A fedezetet illetőleg a Nép 
konyha eddig is adott szegény 
gyermekeknek ebédet, ezt ott . 
szüntessék be s napjába egyszer, 
ha lehet kétszer tejet adjunk, j 
Véleményem szerint ez helyesebb í 
megoldás lenne.

— A keresztülvitelt, hogy a : 
szociális segélyezés egy kézben 
fusson össze, agilis, munkás 
Ferences nővéreinkre gondoltam.
A vezetett kalaszter alapján a 
Ferences nővérek összeállítanák 
azokat, akik erre valóban rászo
rultak s az óvónők felajánlott 
munkásságának igénybevételével 
hamarosan meg is iehe’ne kéz- j 
deni a munkát.

— A hivatalos pénzeken kívül, j 
bizonyára akadnának majd ma
gánosok is, akik adnak erre a í 
célra.

Kelet s most már Nyugat 
felöl is vörös felhők 
gomolyognak s minden 
helyesen, nemes célra 
adott fillérrel saját va- \ 
gyonukat mentik.

— Igen fontos nemzetvédelmi 
eszköznek találom már a gyer
meknél kezdeni a szociális és 
megfelelő gondoskodást. Ha 
azonban heiyesen fogjuk fel ne ' 
alkalmi segítséggel, adománnyal, I 
hanem intézményesen gondos- ! 
kodjunk, hogy a gyermek j 
érezze folytonosan a társadalom 
segítő kezét s akkor ennek a j 
társadalmi rendszernek nem lesz I 
ellensége később sem.

— Az igy nevelt gyermekre 
számítani lehet majd akkor is, 
ha társadalmi bajok fenyegetnek, 
de akkor is, ha a haza szólítja 
majd fiait, nemcsak a gazdagokat, i

akik eddig jól éltek, de azokat is 
akiket a jómódú társadalom 
talán éhezni, nyomorogni ha
gyott! Más lelkesedéssel, oda
adással megy az a fiú ’a haza 
felhívására, aki javait és érezte j  
nemzet vagyonának, nemcsak 
a kötelezettségeit . . .!

— Befejezésül még csak any- 
nyit, hogy a tél már itt van, az 
Ínség, a nyomor, a hideg szobák 
itt vannak s „Kétszer ad, ki gyor
san ad“ . ..

A magunk részéről mindazok 
figyelmébe ajánljuk ezeke1 a 
meggondolandó sorokat, akik 
hivatva vannak végrehajtani. Az 
elméleti gondoskodásról térjünk 
át az életbe, amely sürgősen 
várja, hívja a segítő kezeket Ez 
már olyan valami, amt itthon a 
magunk erejéből is megvalósít- 
ható, tehát valósítsuk is meg!

A Sükackör küldöttsége 
dr. Margitay Lajos 

polgármesternél.
A Mohácsi Sokacok Magyar 

Olvasóköre mintegy 60 tagja, 
Petrovics Károly elnök vezetésé
vel, kedden délelőtt 11 órakor 
dr. M arg itay  Lajos polgármes
ternél tisztelgett. A hálás soka
cok a polgármester eredményes 
közbenjárását mentek el megkö
szönni, amellyel székházuk fel 
ép léséhez 6000 pengős kormány 
támogatást szerzett.

Petrovics Károly elnök volt a 
szószólója az egyesületnek, aki 
beszédében utalt arra, hogy a 
török hódoltság után idetelepi- 
tett sokacság

érzéseben, gondolkodásá
ban és nyelvében is eggyé 
lett a magyarsággal.

A békeévek egyetlen sokac 
társadalmi egyesületét a „magyar" 
jelzővel kiegészítve alapították. 
Az a szeretet, amelyet a sokac
ság az uj oithonában talád, az 
iskolák és vezetőinek mindenkori 
nemzethűsége, tudták e népet 
a nemzet és a város legsúlyo
sabb napjaiban egybeforrasztani 
a színtiszta magyarsággal és ké
pessé lenni arra, hogy viselje a 
magyar sorsot úgy, hogy azzal 
nevelő példát adjon mindenkinek 
aki itt él. A nemzethűséget meg
fizetni nem lehet, nem szabad, 
de a becsületes ragaszkodást 
jutalmazni kell

Petrovics ezután hangsúlyozta, 
hogy a Sokackör bizalommal 
fordult a polgármesterhez s ab
ban a tudatban van, hogy amit 
a polgármester tett ebben az 
ügyben az nemcsak a város pol
gármesterének minden, a várost 
s annak társadalmát érintő köz
ügyben való készséges közben
járása, hanem ez dr. M argitay  
Lajosnak is szívügye volt. A 
nagyszerű eredmény elismeréséül

a Mohácsi Sokacok Ma
gyar Olvasóköre örökös 
disztagjává választotta 
a polgármestert

s hálás köszöneté kifejezése mel
lett hozza ezt tudomására.

A beszéd után a jelenvoltak 
lelkesen megéljenezték a polgár- 
mestert, aki meghatottan válaszolt.
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A szerb megszállás alatt — 

mondotta — mint járási főszol
gabíró, hivatalos vezeíője volt 
a járásnak s személyesen győ
ződött meg a mohács' sokacság 
magyarhü magatartásáról, nagy 
szerű viselkedéséről Kötelessé 
gének érezte, hogy a maga ré
széről előmozdítsa kulturegye- 
sületének további fejlődését.

A küldöttség tagjai ismételten 
megéljenezték a város népszerű 
polgármesterét s ezzel végétért 
a tisztelgés.

1930. december 13.

A Lécé' yegylei vasárnapi elő- 
;. m Pintér Imre bajai mérnök 
v akit a mohácsiak a kórházi 
ff -.zesekkel kapcsolatban ismer
tek meg

A szimpr tikus fi.;t-' mérnök 
beszédében rámu'atott a telepi- 

iks ■ , ii és aka -
d i iira. Kriszust kell — mon
dotta — élői:sör a lelkekbe te e - 
pie:i, majd «z embereket a 
kidekre. A telepítés célja, hogy 
n :: cl több és minél nagyobb 
ke yer jusson a szegény ember- 
• k Nem kell a magyar ember
it-. kivárdorolni külföldre, mert 
va itt tö d, csak re dszer sen
el ke 1 osztani. Nem egyerlősc; 
ról v. n itt szó, sem a nagybtrlo 
kok teljes föidarabolásáról, mert 
a nagybirtokra is szükség van, 
I l i i t ; azt akarjuk, hogy mind n- 
kinek Itcyen egy kis haza és egy ;

léc ■ amely bői ő
gi.t c csaladját rendesen fönn I

dj tartani N lun . a n j 
ro o.i s : I eny inteti n m lehet,

mert agrárállam vagyunk, a nincs- ; 
en csakis fö d « t iss •' ■

giihe’iiík. Az Egyháznak és az i 
tk - röllv , áldó ti ok

tói nem visszariadt-, a (elebaráti 
s itetet alapj.-n kc.-ós;n kell meg
indítani ezt az égetően sürgős 
n unka;, m rt a földneikü iek ke 
n. : yszivüse-gre hajlam osak E 
ben hs aim; s példa áll ellőttünk 
a magyarbarát Mussolini s e tá- 
lyéb , aki a telnpitésc'-: :£v:n 
uj v.-rcsokat alapított. Nigy 
ni varor; zt-grnk erre mm volt 
szükségé, n t e ; t t  jólét or.zaga 
vo tünk, de mióla Euióp.'. B ; j  . 
n..i t. ie'.iü k, nagyon m..gr.ove 
kfdett nrlunk a izegenyseg, sok 
kézi.'..ünk. aiycm oigé Rcméljű., 
Lt-gy a telepítés probléméj. ;ak 
megoldáséval a magyar nép is- 
nict buldog es megelégedett lesz.
A beszéd elhangzása ui-..i a

tót le i esen ün ; el . k.
A kisíró műsor sze.eplói ügyes 

j-Átkukkal szórakoztatták az
epybegyüit sokas; got, nm y a 
műkedvelő gárda tagjainak jó 

:. i hosszas taps 1 hot o-
raka.

Szombaton este, lapunk meg 
jelenése napián, tartja a Mohácsi 
Szinpártoló Egyesület már több 
ízben jelzett nagyszabású hang
versenyét, amelyet Mohács zene 
érlö közönsége nagy érdeklődés
sel vár,

A hangversenyen — mint em
lítettük — résztvesz O Schlesak 
Augusta opera énekesnő s igy

az újabb s nálunk ritka műélve 
zelet fog jelenteni.

A hangverseny műsora a kö
vetkező :

1. Mendelssohn: Hebtidak, 
nyitány.

2. a) O. Puccini: Toska imája 
b) Erkel: Erzsébet imája „Hu- 
nyady László" c. operából, énekli: 
O. Schletak Augusta.

3. Gounod : Faust, balietzene.
4. Schubert: H moil befejezet

len szimfónia
5 a) Strauss: An dér Donau, 

b) Kreisler: Sisy keringő, c) No- 
seda : Piros rózsák, d) Kurucz : 
Sóhajtás a hajnalban, énekli: G 
Schlesak Augusta.

6 a) Michaelis: Kovácsok az 
erdőben, b) Paul Lincke: János
bogárka.

Vezényel és zongorán kisér 
dr Rézbányái Dezső karnagy.

Népdal, niüdal.
Szilárd Leó dr. a pécsi gya

korló reáliskola h igazgatója 
;  i illuszi rált, v

számú
s g;í von .ott Az iilu íztris elő
adó visszavezetett bennünket a 
dai kele.Kezessh:z, az ős.mbír 
ritmikus muriknjr, a ri.nus ser
it itő hat - , Udi ő volta 
az énekei. Később a dal, az ér 
zeiem„ kif jezője lett és az is 
:.......................

A nemzetek dalaiban a moti
■ ' ’ U3 külömb özn ek

t’ i y ims cl. A niagy ar nép min
di s ererie u dali. Bánatát, Brö-
met, ti-rcikedv.i, szereimet es
leikerek cgytb érzelmeit a dal
SS? i régevei fejezte ki.

Kt-t ra£5 cscporlj.t ismerjük
a dalnak, h népda t es a niudait.
AU ir.ondj .k: a i:.\. dal az a dü,
emel; a i «j. ej án szüleien és
szerzője a nép leike. Ez helyte-
len meghasározás, .. . rt
igen jeles irtuk edutt a i igyi-r
nspkcl észeti ek nu.rimái do er-
tekü d. lókat. Ezu: án végigveze-
tett bennünket a ni igyar dal tor-
tii.et;n. A i i sök, ;. ekmor.d-.-k
voltak az Aipadck e; /. c?
követő töiténvimi kortk enekiöi.
A török idők e;l II . látták a

í dait Csak a kuruc kor
b;. i niadt fel újra Kár, hogy
ei ..ek a kori ak nőt i eredetiben
ncr.i n aridan  r nk A XVIII —
XIX. század franci s halasa is
mét veget vetett a magyar dal 
. -. e i.. . ■ ■
pi i lalc k it Her ig 
k i ltő népi d«l I m i ek h i- 
tusa azonban az egesz vi.agon 
kedvel.' ', divat i  les i a népda- 
i o k i Ef.ynn s után jele i.u-í meg 
a ma." .r daigyüj e.’.ienyek i . 
R ov , P czi-H h, Kriza, 
Arany L-i-.z.v, G .u .u  1’ . a i.-gt 
kor d vg jü j.ii; Bánok, Kod. ly a 
jelen kor eszközeivel gyüjtia a 
magyar nótaköliés gyöngysze
meit.

A magyar népdalban szoros 
összefüggőt latunk a szöveg és 
a d i,;:m közi. t. E-ert sokszor a 
szövegíró ugyanaz aki a zenet 
szerzi. Ezután f laorolj i  a neve
sebb magyar nótaszerzőket az
; j  s í  I..... tk kellemes
h i gj iva is mű at Ki 
K.ro. : Szü cfó.Jem - .ep hitara, 
F. őri Sándor: Fürdik a uodvr 
lág, Mi füstölő*, Juhasziegeny,

Szabóié ka Mihály : Tele van a 
vnios, Kondorosi csárda incli.’tt; 
Balkányi Lajos: Káka t -v.-n, C re 
bog.-; M hok Béla: Fekete S 'en 
éjszak .ja, mindig értékei marad 
nak a magyar dalcsokornak.

A nápszinmfl virá z ak ko 
rában, egy érv népszínmű ma
gyar nótái, kedvencei 1;’. ?k a 
közönségnek es uj dal szülét tt 
a magyar nép ajkán Híres szí
nész dilkótó volt Szerdahelyi .. 
N.mzeti Színház dr.nai h se 
M 'gasai repül a daru, Ne mmj 
lüzs^ni a lartóra, az ö sz-írze 
menyei. Aztán Egressy B.ni 
számtalan, azt bb H-s > n táj*, 
az ö korukban adtak nekünk j 
örökiletű nótáikat ajand-ku S 
monyi Kaim n: E -.1 az en sz ■ 
töm, Jaj de magas; Sz :n n 
Eleméi: Ritka buzi, Pi , , prés, 
piros, Vörös bort it am, Csak ; 
k is líny, szírzőj ■. Aztán a hi es 
c Dank Pista, a nűv -sz 
I tű, íalksza vu Lány i E 5, 
Fi «tcr L r.t d, S'isnyai Gu z v, 
az órokszép Kék neíei jls zer- 
zóje br. B intty D.z ő E s b- 
kiraiyné kedv.ne pri m  i R-c< | 
Pali: Lehullott a re 
szépségévé! aj indeko m.t in-g 
m nk t. Etek a magyai töl
tésiét gyöngyszemei V- , il egy . 
ismert pécsi nó;a volt a b. j-e i !
szám. Ez a ló t * : Erik a, h i; 
a bu.a kaiasz E ' VI. -:i i 
zi-'a Buh.jlov.es Vilmos i
relmeben es a eres p . .s .  pn Il IS
L) razs Ernő z laesilotte.

A dal megvilágítja a nu ta’»
irány t ad  a  j övőre. S  e re : -1 < a
magyar dali, e mag-ar sz v.f i-

, ö fű ben . u < ít
s

. roa luk S ere sU , u ••
hogy majd egr >.or sérted, .ú ad
h ssuk t a o nak, akik gy
u&K u ana cs szereit.vk ismet
mint a magyar haza gyerrn i i

— lejczie be érd k. es
ha. nu atos el .ad! . Szitázd Leó
dr, 11 t lmas taps és a
vés emiek a juta! u amit elő
ad után maf,unki:.u vitiii

— A kormányzó néviiunope. 
V rí aj d 9
belvárosi plébániatemplomban ii.i-
ne, I szentmise vo t Vitéz nagy
bányai Horthy Miklós r-
ország korín jar.ak n . vün-
ncpe alkuimibót. A sze :•nis&l
Tihanyi /unos pR-b.-. papai

k-maras celebrálta. A r-zci.t • s:n
n i.eiy i katonei alakul., ok liszti-
kara, > ys ige, a h v ■
hatos.; ok es intézm-ny.ií kép
vise ni s a közöl ség ;z ni
b&.i vette; részt. — U..,a t.c^ak
v íérnap az összes fe.eáezelek 
te; .plomaiban istentisztei e:< vol
tai . kormányzó névnapja al.ra

S mából
— A m egyespüspök  t itk o s  

tfináCvOS le t t .  A h iva lfíos  lep 
vasárnapi szama közli, l’.ogy a 
korm i.yzó Virág Perenc m .g . es- 
püspöl n-_. a haza szóig, latato. n 
szerrelt kiváló írdemeii ek . is 

j mer síül, a li kos ianácsosi címet
adom y - z;a. A iőpssztoit ki o.i- ; 
terese alku niabói eiiiahnozták jó- i 
kívánságokkal.

C - '
V

'JtS

g &
! íífi!
SM ni p.
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— Az alispán Mohácson. 
Fischer Béla Baranyavái megye 
alispánja csütörtökön délelőtt 
autón Mohácsra érkezett Kísé
retében voltak dr. Igaz Lajos fő 
ispánt titkár, dr. Hal József vár
megyei tiszti főorvos és Visy 
Zoltán. Az alispán a kórházi 
építkezéseket szemlélte meg, ame
lyen résztvett dr Margitay La 
jós polgármester is. Az alispán 
sürgette a munkálatokat, mert a 
hónap végére szeretné befejez- 
telni azokat, hogy január 1 éré 
átadjaaz uj részeket hivatásuknak 
Fischer Béla alispán és kísérete 
délután fél 2 órakor utaztak el 
Mohácsról.

— Uj pápai kamarások a 
j  rásbi.n. XI Pms pápa. Virág 
Ferenc megyéspüspök e őterjesz- 
tésére, Riedhnger Dezső majsi 
és Rausz Alajos babarci esperes 
plébánosoknak a pápai kamarási 
Címet adományozta. A szép k i
tüntetés mindkét esetben buzgó, 
nagy nunkasságu lelkipásztort 
ért, akiket ez alkalommal szere
tettel köszöntöttek községeik és 
e járás katolikus társadalmának 
vezetőt. A kitüntetés híre Mo
hácson is általános örömet kel
tett, ahol mindkét lelkipásztort 
közmegbecsülés és t sztélét veszi 
körül.

— Kmevezé-; A pénzügy- 
miniszter dr. Vándor Istvánt a 
mohácsi adóhivatalhoz az ÁDOB 
aiui.vai kapcsolatos aliasra ki
nevezte.

— Credógyülés. Folyó hó 
13-án azaz, vasarnap Je.uian 4 
óiakor a Legényeleiben credo- 
gyü s lesz. Előadó Curilovics 
O.tó aapian kérjük a eredistuk 
pontos megjelenését. Elnökség.

Buh.jlov.es
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— .É lt  39 é v e t" .. .  A teme
tőben szerda délután uj sirt ás
tak s a fejfára odaírták Zemano- 
vics Mária Eligia nővér neve fölé, 
„élt 39 éve t*... É lt? .. - A világ 
szemében talán nem élet, hiszen 
ez az élet a folytonos lemondás, 
önfegyelem, önfeláldozás volt 
mások javára. De élt a kedves 
ápoló nővér, mert a szivében az 
áldozatos nővérek örök szeretete 
élt, lángolt és ezt a szeretetet 
osztotta ki bőségesen a gordjaira 
bízott betegekre. Olyannyira 
önfeláldozó volt, hogy önmagát 
is, életét áldozta fel hivatásának. 
Mária Eiigia nővér ugyanis a 
fertőző osztály ápolónője volt és 
hivatása közben typhust kapott, 
amely, bár az orvosi kar mindent 
megtett, hogy megmentse, fiatalon, 
munkaképessége teljeben magá
val ragadta, meghalt. Temetésén, 
amely szerdán délután 3 ór,-.5|or 
volt a Rókus kápo nából könnyes 
szemekei állottak a gyászolók, de 
lélekben ott voltak a betegek is, 
akiknek jutott szeretetteljes gon
doskodásából s akikért meghalt. 
Hivatása hősi áldozat s példát 
mutatott másoknak I

— M in isz teri elism erés és 
Tesz érdemkereszt átadása. 
Vasárnap délelőtt ünnepi keretek 
között adták át id. Stollár Ferenc 
asztalos mesternek az iparügyi 
minisztérium elismerését és a 
Tesz érdemkeresztjét. Déle őtt 
fél 12 órakor Schmidt Lajos 
ipartestületi elnök, orszagyülési 
képviselő a szép számban össze
gyűlt közönség előtt elismerő 
szavakkal üdvözölte Stollár Feren
cet, aki hatvan éven át dolgo
zott iparában s azzal nemcsak 
Mohács városának, hanem az or 
szágnak is elismerést szerzett, 
mert külföldre is szállított Éva 
László városi tanácsnok a pol
gármester képviseletében üdvö
zölte id. Stollár Ferencet. Részle 
lesen ismertette munkásságát, 
sikereit és érdemeit, maid sze- 
rencsekivánatai kíséretében adta 
át az iparügyi minisztérium el 
ismeréséi. Vitéz Horváth Kézmér 
dr. városi aljegyző a TESZ. ne
vében üdvözölte az ünnepeitet. 
Beszédében a fejlődés tengelyéül 
állította be az ipart, amely a 
haladást, a civilizációt jelenti. A 
T S Z  a munkát, a becsületes 
munkás iparost tünteti ki az 
érdemkereszttel, amelyet jókivána- 
tai kíséretében az ünnepelt mellére 
(űzött. Ifj. Stollár Ferenc, az 
ünnepelt lia köszönte meg a k i
tüntetéséket, majd a jelenvoitak 
sorra szerencsekivánatokkal hal
mozták el az agg iparost.

— Adomány. Köpf Gusztáv 
ny. igazgató tanító és neje a 
Mansz részére 5 P., a Szeretet- 
háznak 5 P., a Missziónak 5 P. 
és Mindenki Karácsonyfájára 5 
pengőt adományoztak szerkesz 
tőségünk utján, amely adományo 
kát rendeltetési helyükre juttattuk.
A nemesszivű és évrői-évre 
visszatérő adomány pélaát mutat 
mindenkinek s önmagában hordja 
dicséretét.

— Ádventi est a Legény
egyle tben . Folyó hó 13 an, 
vasárnap este 8 órakor tartja a 
Legényegylet harmadik ádventi 
estjét, melynek keretiben a bel
városi iskola szent Mór ünnepsé
get rendez. Az ünnepi beszédet 
Pálos József tanító mondja.

— Frontharcos vacsora. Aa
Országos Frontharcos Szőve ség 
mohácsi főcsoportja szombaton 
este a kormányzó névnapja al
kalmából .acsorát rendezett, ame
lyen 40-en veitek reszt. A front
harcos vacsora alatt leleplezték 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós 
atcképét. Az ünnepi beszédet V. 
dr. Horváth Kázmér tartotta, 
aki beszédében a vezető, az elő- 

j hivatott vezér nagy feladataira, 
szükségességére utait. Hiaba van
nak hatalmas varak, milliós had
seregek, ha a nemzetnek nincs

' elhivató'.!, nagy képességekkel ren 
delkező vezére. Ezt mutatja 
Olaszország, Lengyelország, Né
metország példája s az ellenkező 
jét Spanyolország iragédiája. A 
magyar nemzet megtalálta vezé
rét, aki mint maga mondotta — 
nem tudta Kenderesen a fü nö
vését halin ni. amikor a magyar 
Génusz bontogatta szárnyait 
Sze éden. Az 1918 év borzalmai 
után erískezü kormányosra volt 
szükségünk s ezt a nemzet meg
találta Magy aiorszég kormányzó
jában, aki elvezette nemzetet Ró- 
t: áig, ahol egy negyvenmilliós 
nemzet ölelte magához a kis 
nyolcmiíliós magyar népet. A 
hat . .os beszéd után a vacsora 
résztievői le késén ünnepelték a 
Kormányzót. A vacsora kitűnő 
hangú atban a késő éjszakéba 
nyúlt.

— M iku lás dé lu tá n  a kü l 
városi iskolában. Szent Miklós 
napján hangulatos és igen jól 
sikerült Mikulás délutánt rende
zett a külvárosi iskolában mű
ködő „Szivgárda" és „Zitakor". 
A n űsor alkalmi szavalatokból ma 
gán és páros Mikulás jelenetek
ből, Karácsony előhírnökeként 
bájos karácsonyi énekekből és 
egy két felvonásos színdarabból 
állt, mely után a gyermekek jó 
ságos barátja, a jó Mikulás bácsi 
nagy puttonyából személyesen 
osztotta ki a felséges élet édesí
tőt a kicsinyeknek. Az eredetileg 
egészen házi ünnepélynek ter
vezett műsoros előadás mégis 
annyi érdeklődőt vonzott össze a 
szülőkből és gyermekbarátokból, 
hogy a tantermet megtöltöttek.

— A Misszió karácsonyfa- 
ünr.epblyen. A Szociális Misszió 
Társulat mohácsi szervezet folyó 
hó 21 én, délután 5 órakor a 
Kát. Legényegyletben tartja meg 
szokásos karácsonyfa ünnepélyét. 
A Misszió az idén is sok sze
génygyermeket ruház fel és sok 
könnyet töröl le a Karácsony 
öröm ünnepére. Szívesen látja 
az érdeklődő közöységet is az 
ünnepélyen.

— Missziós bál. A Szociális 
Misszió Társulat mohácsi szerve
zete már hetek óta készül, dol
gozik az idei missziós bal meg
rendez, sén. A Szervezet agilis 
asszonyai, karöltve az ifjúsággal I 
nagyszerű programútól dolgoztak 
ki, hogy a missziós bál az idén ' 
is Mohács város társadalmának j 
legszebb, legsikerültebb balja le
gyen. Nagyszerű műsor, uj ren
dezési elvek, előkészülete. van 
nlrk a tervek között s hisszük 
is, hogy utat es szebbet hoz
nak majd a szorgalmas rendezők.

— Talá lta to tt. Pénz találtatott, 
igazolt tulajdonosa a rendőrka
pitányságon átveheti.

— A Szociális Missió Társu
la t kéri a . ’c: c gyermekek kará
csonyi kiosztásra ad.ii szándéko
zókat, hogy h isznált ruha, játék 
s'.b adom a'cidkat fo! o hó 17-ig 
Mayer Vümosnehoz (S ít. Három
ság u )  küldjék, a kalács, édes
ség, vagy más eleim szer ado
mányt 21 én reggel 9 tői déli 12 
óráig a Legényegylet helyiségé
ben veszik át Járuljon hozzá 
ki ki tehetsége szerinl, hogy a 
társadalom ezen szanaiomrauiéltó 
kivetettjei is érezzék a Karácsony 
melegét. A legcsekélyebb ado
mányt is szeretette! fogad a 
Misszió veze ősege.

— Készül a fogadalm i 
tem plom  o tá rté ivá  lÁrkay 
Bertalan hamarosan leküd i a |e- 
lenleg unk ievő o ltirte rv  
az épülő fogadalmi templomhoz. 
Az oltár alapja márvány lesz, 
felei,e M agyarország N . vasszo- 
ny«. Az oltár ily kiképzésé arra 
utal, hogy a töri k h doilság előtt 
éppen Mohácson vol: Nagy bo dog- 
asszonyten pioma, amelyet a törö
kök 1 rom bo t.k .

— E lkobzott fegyverek á r
verése Az. 1936 ev felyam n 
jogerős ittlé tte l elkobzott fegyve
rek, pizZtoiyok, halaszeszközöi:, 
sulyok stb. targyak folyó évi 
decenib r 28 án délelőtt 10 ólakor 
a főbírói hivatalban nyilvános 
árverésen eladásra kerülnek. A 
fegyverek árverésén csak fe y- 
v e rv ásá rlés i engedéllyel rendel
kező egyének, vagy igszolt 
fegyverkereskedők ve!.cinek reszt.

— Felhívás. E hagyó ! és 
rokkn .t iparosok va,amint e I l i it  
iparosok özvegy, i karácsonyi 
segely iránti kérelmüket adjak 
be az Iparies'.ület irodájában.

— Adom ány id Stollár Fe
renc asztalos mes er ki'.ü ríetése  
alkalmából 30 pengőt adom ányo 
zott i.z elhagyott es rokkant 
iparosoknak, mely összeg a kará- 
osonyi segéllyé! kiosztásra kerül. 
Az ipartestület vezetősége meg
köszöni a remeszivü adományt.

—  J ó v á h a g y tá k  a  m á s o d ik  
zász ló ta rtó  l ö /.tp  ő szobor 
te i vezetet. v rosi bizottság 
jóváhagyta a M rnnelli Ferenc 
szobrászművész á tál clkejzirett 
szobortervezc’et, amely a másodot 
zá , lót trió 1 ö C[ ső rés - 
Ezu.nn m . kellene re: delni a 
szobro', de a megrendelésnél ru.ir 
tud; i kellene, hogy miből készül
jön a : zobor. Mint ismeretes a 
brot Z:Zoborho-. 3600 pengőre
lenne szükség, amely összeg még 
ni: es egy üst. A blzoitsag ezúton 
is M c h c s  v.ros társadalmához 
fordú ismételten, hogy a szobor 
elkészítéséhez adom ányozzon, 
hogy mél legyen jelentőségé
hez. A szobor alapzatéhoz szük
séges terméskövet a ennek elké
szítését, fOO pe 'go értekben 
Fabro Ferenc budasa ,s ,» kólára 
gó mester aján.otta te.. Ez a 
péida legyen ösztönző liatassai a 
mohácsi tehetősebb polgárokra..

— Borfogyasz ási adó. A vá 
ros polgármestere tájékoztatás
képen felhívja a közönség fi ' 
gye mél, hogy — a szőlősgaz 
dók kivételével — mindenki tar
tozik 2 literen felüli borin.ny- 
nyiségét a vámházaknal is be
jelenteni és a felesleges eljárás 
e kerülése végett a oormennyi 
ség után fizetendő adó összeget 
ugyancsak a vámkezeiőknél le
fizethetik, akik szabályszerű

nyugta kiáliilása mellett a pénz 
összeg felvételére is fel vannak 
jogosítva. Ezen bejelentés pon 
tos betartása a termelőkön kívül 
mindenkire nézve kötelező, mert 
amennyiben az ellenőrzéssel meg
bízott közegek a város belterü
letén belül bejelentetlen bor- 
mennyiseget találnak, azt azon 
nal lefoglalják és a terhelt ellen 
a kihágást eljárást megindítják

— Megy fagy o t t  egy öteg 
asszony N agynyáráden . A hir
telen hiú , re változott időjárás 

j áldozatot követéit. Özv. Hoff- 
niann Aduii.ué s ü . Scholtz a . a 

' 82 éves nagynyarádi asszony ei- 
j távozott hazáról s nem tért vhz- 
! sza. Az idős asszony beteges 
i volt s már hosszabb ideje gyógy- 
i kezelés alatt állott súlyos ideg

baja miatt. Ugylátszik elfáradt a 
a községtől 200 méternyi távol
ságban leül', a,tol megfagyva ta
lál.ák.

— Megnyitó díszelőadás az 
Omn áüan. Az O nnia hl nszin- 
ha/ban vczetővaltozás történ:, 
bischl Sándor bérletének lejártá
vá! a Mohácsi Takarékpénztár 
házi kezelésbe vette a flmszin 
h • a! s Ih rig  Ákos dr.-1 es Auber 
Arisztidet bízta meg a vezetessek 
Az uj vezetőség pénteken esie 
Cs.preglii Ferenc népszínművé
nek „A  sárga csikódnak (tini- 
változatával megnyitó díszelő
adást tartott. A film  pompis 
magyar tájakon lett forgatva, 
gy .nyörü magyar rónaság, kedves 
magyar falu s mindéi,honnan 
magyar levegő árad eiő. Csortos 
Gyű,a, Kiss Ferenc, R izsahegyi 
K un. ni művészete visz leiket a 
régi darabba es Kontár Juia 
szépségé ara .yozta be. Nagyon 
értékes von a két h irad j es ötle
tes és szép a színes trü ik íilm .

—  az ü z le te k  k a rá c so n y i  
zá ró rá ja . A kereskedelmi minisz
ter rendeletét adott ki, amely sza
bályozza az úgynevezett ezüst 
es arany vasárnap záróráját. 
Eszerint december hó 13 aa 9 — 
2 ő riig , december 20-an 9 —6 
éráig lehet nyitvatartani az üzle 
teket. A husiparosokra a hús
ipari zárórát szabályozó rendelet

' érvényes. Az alkalmazottak pihe- 
, r.őját bi tO3Ítandó ezzel szemben

Ki rácsony első es második nap- 
; in és Í t már hó l e .  iljas 
munkaszüuetet rendelt el a kor 
miny.

— Elcsúszott — ka rjá t törte. 
Máder Mária 17 éves sátornelyi 
tejüzemi alkalmazott a fagyos 
utón elcsúszott és elesett s jobb 
karját eltörte. A »Lászió« köz 
kórházban ápolják.

— Lee .e tt a kocsiró l. Auth 
Jánosné szül. Werner Magdolna 
himesházi 52 éves asszony le
esett a kocsiról s a jobb karján 
szenvedett nagyobb ^sérülésedet 
A > László< kórnázba szállították.

— A n y a k ö n y v i uejegyzsselí 
sze rin t 1936. évi december hó 
6 tói 1936. évi december 12-i-j 
Születések: Gyúró* György, Kro- 
sics E..sebet, Mansz Mrrra Katá
in, Kesics Anna, Zöldi Erzsébet 
Maria, T re n z  Ferenc. Házasság 
kötések'. Barassó G yula és Jan- 
kovüs Lyuoica, Kiiicsics Ferenc 
es Petrovics Erzsébet. Halálozá
sok: özv. Jákob O.toub 73 eves, 
Schulíheisz József 53 eves, Kazi- 
mics Magdoina 38 eves, Z.-nn- 
novics Ágnes 38 eves, Sciieidt 
Sándor ö éves.

1936. december 13. '
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— A Mnnsz karácscnyfa- 

ünnepélye. A Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége ez idei Kará
csony alkalmával is gondoskodik 
szegény gyermekekről, hogy a 
Karácsony tényleg az öröm Un- 
neze legyen a szegény családok
ban is. Folyó hó 20 rn, vasár
nap dé u'an 3 órai kezdettel az 
Irartestület székhazában tartja 
K • ‘ c r j  fs lin re p é 'y é t, am elyen a
;zeg 'ty iskolás gyermekeknek 

ruhsseg.'lyt oszt ki A. Mansz 
lét érdeklődőket ünne

pi, yen s a nemes célra elfogad
do ir.ányokat is.

— TátgysíTsjáték a Legény
egyletben. December 20-án a 

t jótékc ycélu tárgy* 
rendez, n élj nek érde

kében az egész varos társadalma 
re fo g o tt. Az ip.rosok és kerrs- 

>cd'l: értékes tárgyakkal, az 
e ge: Ja pedig pénzbeli segít
ő i  j-iu ltak hozza Mindazok, 

akikhez még személyesen nem 
ud ak e menni és ezen nemes 

..gyet akár ’ermészetbeni, akár 
p -zbeli adományaikkal támo- 
.a tri ó h a jtjá k , sz ívesked jenek 
december 13 ig a Legényegyletbe 
k\. Jeni, amikor is a ny eremé íy- 
irgyak a Legényegyletben ki-

ál.itasra kerülnek.
Sajtókiállitás Pécsett. A

pécsi múzeum sajtókiállitást ren
dezett, hol 1848-tól a mai napig 
megjelent pécsi és baranyai ú j
ságok voltak kiállítva. A kiállítás 
négy hétig volt látható, az idő 
alatt több mint 2000 en látogatta 
meg a maga nemében országos 
jelentőségű kiállítást Baranyában 
1848 tói a mai napig 225 lap 
jeent meg, ezek között Mohács 
j lappal, újsággal volt képviselve. 
A kiállítást dr. Fejes Oyörgy 
pécsi múzeumigazgató rendezte 
nagy hozzáértéssel és szerető 
gonddal.

Letették az esküt a 
mesteívizsgáió bizottság 

tagjai.
Az uj ipartörvénynoveila ér

telmében a képesítéshez kötött 
iparokban ezentúl az önállósulás
hoz, 1937. január 14 tői kezdő
dően, mestervizsgát kell tenni. 
Csak ezen vizsga sikeres leté
tele esetén használhatja az ipa
ros a „mester*1 címet, míg egyéb
ként csak iparosnak nevezheti 
magát szakmájában.

A törvény értelmében szakon
ként mestervizsgáló bizottságok 
alakú nak, amelyeket az ipartes
te te k  előterjesztésére az Ipar
kamara nevez ki. Mohács város 
területére az Iparkamara az alábbi 
mestervizsgáló bizottságokat ne
vezte ki.

1. Asztalosipar. Elnök : Schmidt 
Lajos, alelnök dr. Bartók Lajos, 
választott tagok: ifj. Stollár Fe
renc és Pataki Járos, kinevezett 
tag : Faragó Gábor,

2. Bognáripar. E lnök: Mén- 
czinger József, alelnök: Pataki 
János, választott tag: Nagy Fe 
renc, kinevezett tag : Pavkovics 
János,

3 Cipészipar. Elnök : Schmidt 
Lajos, alelnök: dr Bartók Lajos, 
választott tagok: Pazaurek Jó
zsef, Szitár János, Márton Károly, 
kinevezett tag: ifj. Dorn János.

4 Férfi és női fodrász és 
borbélyipar Elnök: Éva László, 
alelnök: Kecskés Lajos, válasz
tott tagok: Petrovics Dezső, 
Heil József, kinevezett tag: Kiló 
János.

5. Férfiszabóipar. Elnök : Men- 
czinger József, alelnök: Pataki 
József, választott tagok: Rupp 
János, Kollár Antal, kinevezett 
tag: Propszt Ferenc.

6. Kovácsipar. Elnök: Mén- 
czinger József, alelnök: Rubint 
József, választott tagok: Misz- 
lang János, Szekeres Sándor, ki 
nevezett tag: Újvári Cseh Lajos.

7. Lakatosipar. Elnök : Schmidt 
Lajos, alelnök: Rubint József, 
választott tagok: Predács Antal, 
Varga Ferenc, kinevezett tag: 
Schmidt Ferenc.

8 Mészáros és hentesipar. 
Elnök: Menczinger József, alel
nök: dr. Bartók Lajos, választott 
tagok: Hamberger János, ifj. 
Lehman Lajos, kinevezett tag : 
Kellermann Sándor.

9 Molnáripar. Elnök : Schmidt 
Lajos, alelnök: Rubint József, 
választott tagok : Pecsujlics M i
lán, Schíeicher Antal, kinevezett 
tag: Hetényi Sándor.

10. Női szabó és leányruha- 
varró ipar. Elnök: Schmidt La
jos, alelnök: Pataki József, vá
lasztott tagok : Miholek József, 
Ruppert Irén, kinevezett tag: 
Breuer Teréz.

11. Sütőipar. Elnök: Schmidt 
Lajos, alelnök: Dobszay Mátyás, 
választott tagok: Schreier Károly, 
Köntös Ferenc, kinevezett tag: 
Dobszay Béla.

12 Vendéglősipar. Einök : Éva 
László, alelnök; Dobszay Má 
tyás, választott tagok: Tólh Já
nos, Lerch Ferenc, kinevezett tag: 
Scháffer Antal.

A bizottság hétfőn délután az 
Ipartestületben Éva László vá
rosi tanácsnok, polgármester he
lyettes kezébe tette le az esküt, 
illetve a tagok a csoport el
nökeinek.

A mestervizsgáló bizottság 
működését legközelebb fogjuk 
ismertetni.

spor r .
Asztali tenisz.

M T E -R IE  6 :1 .
A vasárnap nagy érdeklődés 

sel megtartott asztali tenisz mér
kőzés váratlanul biztos Torna 
Egylet győzelmet hozott Az első 
elvesztett mérkőzés ugyan még 
nehéz küzdelmet ígért, de a kő 
vetkező szettekben, már ’ölénye 
sen gyűrte maga alá ellenfelét 
az M TE. A mérkőzés lefolyását 
alább adjuk.

Samu—Kiss A. 21:19, 14. Az 
ideges Kiss váratlanul kikap e l
lenfelétől. (0:1)

Klein M —Balázs 21 14, 22:20. 
Klein a végén majdnem elkóny- 
nyelmüsködte győzelmét. (1:1)

Vattay—Varga 21:17,16. Vattay 
váratlanul biztos győzelmet arat 
(2 1).

Mecseki — Petre 21:10, 14.
Mecseki meglepően jól játszott. 
(3:1)

Pazar — Szekeres 21:13, 15. 
Pazar győzelmével már biztos az 
MTE győzelme (41)

Lippóy—Kiss L. 21:17, 5. Lip 
póy lépésben nyert (51)

Knopfler — Lőrincz 21:17, 16. 
A nap legszebb mérkőzése. (6:1)

A reváns küzdelem, valószí
nűleg ismét a .Koronában, folyó 
hó 22-én lesz megtartva.

December végereié tervbe van 
véve az MTE kiírásában, Mohács 
város egyéni bajnoksága, érem- 
dijazással és dijakkal.

A pécsi ebC osztály őszi 
elsőségét a PAB nyerle * el. Ér
dekessége, hogy mint a II osz
tály bajnoka került csak be az 
idén az első osztályba,

A futbalszakosztály vezető
sége kéri a tagokat, hogy fel
szerelésűket, hogyha van még 
kint, adják le. ' P_ r

Szerkesztöi üzenetek.
Mindazoknak, akik 25 éves jubileu

munk alkalmából szerencsekivántaikkal 
felkerestek, ezúton is köszönetét mon
dunk. Munkánkért, amely kötelességünk 
teljesítése volt, nem vártunk köszöne
tét, de a figyelem mindesetre jól esett.

Felelősszerkesztö:
BÁN ANORÁS
Laptulajdonos és k iadó:

FR lD R IC n OSZKÁR

N Y  I L 1 T É K
(Az ezen rovatban foglaltakért nem válla 

felelősséget a szerkesztőség).

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik drága 

jó édesanyánk

O rkies Lajosné  
elhunyta alka’mával rész
vétüknek bármi módon k i
fejezést adtak, fogadják 
hálás köszönetünket.

> A gyászoló család

lÉfcltfÓ h á x
Csinos családi ház, Bér
kocsi utca 5. sz alatt 
eladó. Érdeklődni lehet:

L é g rá d i Jánosnál

HÁZMESTERT
keresek

Dr, VAS JENŐ orvos,1 Telefon aparátus
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

-■ a ggnnii i — At a—■ — —o

adó
vadászfegyver

1 darab 5 lövetű 16-os Brauniag 
fegyver sörétes.Cím a kiadóhivatalban. ’

s p 1" 1—wrrw  1

E

Igen jókarban levő

rö v id  zongora
eladó, Kazínczi ucca 7. szám.
Mohács megyei város polgármesterétől. 
7317 19 6 szám.

H ir d e tm é n y .
Ezennel pályázatot hirdetek Mohács 

megyei város közönsége által Magyar- 
ország fennállásánák ezredik évfor
dulója emlékére létesített és a közép
iskolai tanulmányok befejezése követ
keztében megüresedett egy 300 pengős

középiskolai ösztöndíjra.
A pályázati határidő 1936 évi decem- 

bér hó 25
Az ösztöndíjak csupán mohácsi köz

ségi illetőségű, példás magaviseletú 
szegenysorsu tanulók nyerhetik el.

A kérvényekei a fentirt határidőig 
Mohács város képviselőtestületéhez ci- 
mezve Mohács város polgármesteri 
hivatalában (Városháza I. em. 23. ajtó) 
kell benyújtani.

Mohács, 1936. évi december hó 1-én.

Dr Hargitay Lajos s k.
polgármester.

Mohács megyei város árvaszékétől.
1274. árv,
1936 szám.

Tárgy: Az elhagyottá nem nyil
vánható szegény gyerme
kek segélyezése.

H ir d e tm é n y .
Mohács megyei város árvaszéke a 

gyámpénztári alap meg nem terhelt 
kamatjövedelmét az elhagyottá nem 
nyilvánítható szegény gyermekek felse
gélyezésére fogja fordítani,

Á segélyezésnek csak kérelem alap
ján van helye.

A kiskorúak érdekében a kérelmet a 
kiskorú törvényes képviselője Írásban 
terjeszti elő A kérvényben meg kell 
jelölni a kérelmező családi és utónevét, 
foglalkozását, lakóhelyét (utca, házszám) 
családi állapotát, a kérelmező által el
tartott családtagok nevét és életkorát, 
a kérelmező egy évi jövedelmének 
összegét és azt, hogy a segítséget kérő 
részesül-e valamilyen állami vagy tár
sadalmi segítségben.

A kérvényben meg kell nevezni azo
kat a kiskorúakat, akiknek a segélyt 
kérik, továbbá azt. hogy a kiskorú hol 
és mikor született, mely tanintézetet 
látogatja.

Tekintettel arra, hogy a felosztásra 
kerülő összeg igen csekély az árva
szék csak a legalább négy gyermekkel 
rendelkező családokat fogja ez évben 
támogatásban részesíteni a reászorulás 
mértéke szerint.

A kérvények legkésőbb december hó 
20-áig Mohács város árvaszékénél fVá- 
rosháza 23 sz. ajtó) nyújtandók be A 
később érkező folyamodványok tekin
tetben nem vétetnek.

Mohács, 1936, évi december hó 1-én.

Dr. Margifay Lajos
árv elnök.
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F iad  árak: a szerdai
heti p aeon:

. . a , -■
Zab 
■M ■
«rp .
Ten.-n i m 
Tengeri eoúves 
Bab

17 40 ? 
14 50 P 
14 -  P 
13. -  P

8 . -  P 
6.30 P

2 5 . -  P

A mohácsi kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság.________

11018 1036. tk szám

Árverési hirdetmény-kiíODat.
Dr. Schmidt Miklós végrehaj- 

tatónak özv Rapp Antalné szül. 
Szauter Anna végrehajtást szen- 
xedő el en indított végrehajtási 
ügyében a te ekkönyvi hatóság 
a végiehajtási árverést O'O pengő 
tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a Mohács városban 
fekvő s a mohácsi 4398 számú 
betétben A + 1 . sorszám 106. 
hrszám alatt felvett 670 □ •ö lny i 
kert felére 454 pengő 50 fillér 
A +  2 sorszám 107. hrszám 
alatt felvett 158 □  ölnyi ház
fe éré 4040 pengő, A -j- 7. sor
szám alatt felvett 75 rész erdő- 
illetőség felére és A -(- 8. sor 
s/ám a'att felvett 4 rész legelő 
illetőség felére összesen 3 pengő 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1936 évi decem
ber hó 30. napjen délelőtt 
9 órakor Mohács a telekkönyvi 
hatóság helyiségében (Szepessy 
tér 1 szám I emelet 1 sz. ajtó) 
fogják megtartani.

Az áiverésie keiülő ingatlanok 
és pedig a házadó alá eső in
gatlan a k kiállási ár felénél, 
egyéb ingatlan a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható el.

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

Mohács, 1036. évi szeptember 
hó 3. napján.

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

DÁRDÁI FERENC
kiadó.

Nagy karácsonyi vásár!
Képeskönyvek, mese és ifjúsági könyvek, amatőr albumok, 
emlékkönyvek, kifestököryvek, festöszerek és társasjáté
kok nagy választékban. Imakönyvek és roz.-afüzérek 
minden arban Levélpapírok dobozban és hlockban minden 
szir.hu • es minőségben Legcélszerűbb ajánd k a iöltölol’, 
mely I P-löl felfelé minden arban és kivitelben kapható. 
Iróaljzaf nagy választékban Magyar é3 külföldi regény 
újdonságok es sorozatok kaphatók

Fridrich O szkár
kö n yv keres ked éséb en .

/ A 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 iió s  és I t i í í c r  ó rá a
n e o n  H z n n i.M o  li t i  c  K i r á l y  

Arany, ezüst beváltás legmagasabb napi áron

•7. E =J5

F IG Y E L E M !

Ó rát, arany-ezüst ékszert a leg 
o lcsóbban vehet.

TÖ R T ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

11 <• M M II 35 i  
t fo h a c s  Ú jv á ro s h á za .

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

35=

Legjobb és legolcsóbb 
tüzelőanyag a

TATAI
sajtolt

KOKSZ

Fütsünk-fözzünk tatai 
sajtolt koksszal!

TATAI
tojás szén

TATAI
dió szénDOROG-TÖKODI

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

ITELEFÓN58ELTÖRPÜL
\  mindeafajta világítás uA L A D D I N

petróleumgázlánips. 
fényével szemben

Kapható: Kramer Antal Fiai cégnél 
Mohácson.

Vesz és elad
mindenféle hasznait bútort, 
uj munkát o l c s ó n  vállal
W É B E R  A D A M
asztalos, Horthy M. u 10. sz.

liA K M SO M IC A  néni okoz gondot a vásárlás, mert mindent megvehet a

H i t e l f o r r á s ”55
eladó ta g ja in á l é kö n n ye n  f ie íh e t i 6 H A V I

CÉGEINK:
Óra, ékszerFérfi- és női szövet

vásznak, selymek, kelengyék

Armuth Mór Utóda 
Bader Lipót Fia 
Berger József 
Rosenthal Lajos 
Vorisek Lajos 
>Szegény legény

Vasáru, kályha, háztartási 
cikkek

Weiler és Lévai 
Witt József

Rádió
Páncsits Márk .Echo. rádióház

Divatcikkek
rövid-, kötött-, szövött-, férfi, női 
és gyermekdivat cikkek, fehérnemű, 

harisnya, ernyők.
Abonyi és Barta 
Franki Samu
Molnár Béla

Fa és szén
Szász és Társa 
Tarján Jenő

Kézimunka, elönyomda
Mayer Ferencné

Férfi szabó
Rupp János

Női szabó
Adler szalon 
Miholek József

Glauber Imre 
Ifj Kramer Sándor 
Páncsits Márk 
Szívós és Ritter

Kalap
Abonyi és Barta férfi kalap 
Soós Györgyné női kalap

Könyv- és papir
írószer, zenemű, irodai felszerelés 

Fridrich Oszkár

Fogászat
Dr. Lichtenstern Miksa 
Dr. Szücsy Ferenc

H IT E L R E
Cipő, hócipő

Abonyi és Barta 
Dóm János 
Franki Samu 
Molnár Béla 
Pazaurek József

Drogéria
kozmetika, kötszerek, illatszerek 
Meltzer Emil

lllatszertár
• Corvin- illatszertár

Férfi-, női- és gyermek
kész ruha

Berger József 
Rosenthal Lajos

Fr.drieh Oszkár könyvnyom dája, Moháes.
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