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A IB im a
A sokacrévi dereclyében 

öregebb polgártárs ül. Szá
jában pipa, amelyből iizen 
szorgalmasan pöfékel. Nem
sokára tarsa is ak>d s aztán 
megkezdődik a sokacrévi po
litika, amelynek mindig akad 
témája, még az ilyen csen
des délutánon is. De éppen 
mert délután van, jóidőbe 
telik mig annyian gyűlnek 
össze, hogy meginduljon a 
külön sokacrévi átkelési üzem 
és a túlsó partra érjenek.

Aki a sokacrévi politiku
sokat ismeri — és ki ne is
merné a helyi politikában — 
az tudja, hogy itt dőlnek el 
a város összes ügyei, itt 
szidják a végrehajtót, itt di
csérik, vagy elitélik a képvi
selőt és szóbakerül persze a 
kormány is. no meg mosta
nában a háborús hűek is. 
Idő az van bőven, tehat min
den alaposan kerül megvita
tásra, megtárgyalásra, utó
végre is szabad polgárok 
lévén, joguk van véleményt 
nyilvánítani a történtek és a 
törtenendók felett.

Amikor aztán a csónak a 
másik oldalon van, ott is 
ugyanilyen, semmivel sem 
rövidebb ideig tartó várako
zással kerülnek vissza a vá
rosi oldalra. Van úgy bizony 
hogy órákba kerül, mig aztán 
átkerültek az utasok a kívánt 
oldalra.

Már most mindezeket azért 
mondjuk el, mert bizony 
igen sokszor szidtuk és tá
madtuk a gőzkompüzem ne
hézkes átkelését, amely va
lahol a messze eltűnt múlt 
időben kocog és elmarad a 
haladó, rohanó kortol. Hat 
akkor mit szóljunk ehhez az 
átkelési eszközhöz és idő
höz ?

Ószintén megvallva, nem 
merünk szólni semmit sem, 
mert ily nagy múltra vissza- 
tekintó valami, a konservativ 
sckacságban már majdnem 
ereklyeszerű megbecsülésben 
részesül és igen könnyen

| i»  já n .
megkaphatnánk a választ, 
hggyha az .öregeknek* jó 
volt. nekik is jó és ami még 
valószínűbb, hogy az .urak 
ehhez pedig nem értenek." 
Megkapnánk azt is, hogy 
mily draga a városi átkelés, 
amit mi magunk szoktunk a 
legjobban bir Ugatni s ezért 
inkább hallgatunk, mar mint 
a magunk kritikájával.

Ellenben úgy véljük, hogy
ha idehozná: k egy tanult 
dán gazdát, vagy a nagy
munkákat már geppel végző 
i merik-i firmert, az össze
csapna a kezet ennek a idő 
és energia p íz Tlasnak lattara, 
ami itt torienik. Ide szeiet- 
nenk hozni, hogy ne men
jünk messze, a kornyékről 
egy, mondjuk csak a téli 
gazdasági iskolát járt arany
kalászom gazdát, aki már ön
állóan gondolkodik, biral, szá
mol és aki egyébként is más 
munkabeosztáshoz, más élet- 
körülményekhez szokott a 
hazatol alig számottevő tá
volságban levő földje műve
lése mellett, az is elcsodál
kozna ezen a helyzeten.

Ez a probléma — véle
ményünk szerint — nem gaz
dakérdés, ez a nemzet egy 
nagy tőkéjének: az. emberi 
munkának kérdése, az ener
gia pazarlásnak kérdése. A 
mi vagyonunk minden mun
kaerő, legyen az testi, vagy 
szellemi munkakészség, ennek 
pazarlásai, ennek qjítalan el
kótyavetyélését nem szabad 
tétlenül nézni.

Nem hatósági rendszabá
lyozást kérünk, sót hirtele- 
nében való intézkedést sem. 
Megértő szeretet kell, amely- 
lyel be kell hatolni a lelkűkbe, 
megfogni azt s megértetni, 
hogy a ma rohanó világától 
anyagilag is elmaradnak, ha 
tovább is az .öregek* útját 
járjak. Az étet rohan s aki 
nem bírja vele az iramot az 
lemarad. Az egyik kézbe az 

| ekeszarva, a másikba a könyv 
| és pihenő órákban az számoló

iror, amely paoiron muta’ji, technikát alkalmázni az útja 
hogy az élettel haladni, a a fejlődésnek és a jobb nteg- 
tudományt. i kultúrát befő élhetések is.
sadni, a folyton fejlődő gép
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M egvan a kom pm odern izá lás i
110 e z e r  p e n g ő s  M A B I k ö lc s ö n .

15.C00 pengő ez intarnátus céljaira. —  Dr Margilay Lajos 
polgármester eredményes budapesti útja.

Mohács megyei város tavasza 
a felendülő munka, az élni a a- 
rás és fe| ődés jegyében indul 
mtg Már több ízben megemlé
keztünk a készülő és tervbevelt 
rrunka a'okról, amelyek közül a 
>Laszló< közkórhaz már az aán 
átok elbírálásánál tart.

Jeleztük hogy a város is a 
maga ha'ásköreben, sok uj mun
kát tervez ebben az évben s 
tudtuk, hogy dr. Margilay Lajos 
polgármester a múlt héten Bu
dapesten járt, miért is felkeres
tük s érdeklődtünk mi újság? A 
polgármester legelőször is rá
mutat egy nagy csomó zárt bo 
ritékra.

— Ez a tavasz első munkája 
lesz. A városi kertészlak s egy 
ben vamház a Mező utca végén, 
amint mar a képviselőtestület is 
elhatározta. Most érkeztek be 
az aján atok, 19 db. s nemso
kára hivatalosan is felbontjuk.

— A város második hamaro 
san meginduló munkája a Király 
utcai villanyvezeték átépítésé, 
hogy az cszlcpok elketüijentk 
az utcáról. Ezen terv elkészíté
sére már ki is adtam az utasí
tást és

és munkálatok is hama
rosan megkezdi dnek.

— Ez egyébként előfeltétele a 
varos főútvonalán tervezett 4 
méteres járda építésének, amelyet 
a vezetek átépítése után azonnal 
munkába veszünk s

meg a folyó étben min
den bizonnyal elkészül.

Ezután a budapesti ut ered
ményéről erdek ődtünk

— Megvan a kompmoderni- 
zá'ási kölcsön, — mondotta a 
polgáimester — 110 ezer pengőt 
kapunk a MABI-tól, a már is
méit előnyős feltételek mellett. 
Azonkívül további 15 ezer pen
get a gimnáziumi internátus cél
jaira.

— Már csak formai eünté 
zésre van szükség, mert a bel- 
ügyminiszltr elvben már dönlött. 
Ezen döntésről értesítés megy a

MABI hoz s amint onnan a vá
roshoz érkezik tovább

a varos képviselőtestü
letét összehívjuk, hogy 
döntsön az oly régóta 
elintézésre varó fontos 
kérdésben.

— A tervünk az, — mint már 
egyszer említettem, — hogy or
szágos tervpályázatot hirdetünk 
s igy minél szélesebb körben 
módot adunk arra, hogy a gya
korlatban beváló, megfelelő ter
vet kapjunk. Remélem, hogy még; 
a tél beállta előtt döntés lesz 
ebben a kérdésben s végre le
kerül a napirendről az átkelés 
ügye, amelynek modernizálását, 
egyszerűbbe és gyorsabbá tételét 
már oly régen várja a város 
gazdaközönsege.

A polgármester ezután még 
elmondotta, hogy megbeszélése
ket folytatott a rendőrség elhe
lyezése ügyében a minisztérium
ban. Elvben elfogadlak úgy az 
ideiglenes elhelyezést, mint a 
későbbi rendőrségi palolaépit- 
kezés helyét, de ez a kérdés még 
nem érett meg arra, hogy végle
ges döntés történjen. Ugyancsak 
eljárt a gimnáziumi tornacsarnok 
ügyében, amely még szinlén 
előkészítés alatt áll.

A polgármester tárgyalásokat 
folytatott budapesti tartózkodása 
alatt

W  uj  szegényház meg
vásárlásához szükséges 
államsegély iránt,

mert a mostani szegényház szűk
nek bizonyu t. A polgármester
nek az a terve, hogy államse
géllyel megfelelő nagyságú sze
gényházat vásárol a város s a 
mai szegényházban elhelyezi a 
negyedik ovedát, amely igy vég
leges és megfelelő helyre ke
rülne.

A mezőgazdasági kiállításon a 
pécsi püspökség uradalmának 
egy gyönyörű bikáját vette meg 
a poigármesler közbenjárására a 
vármegye, Mohács város részére 
amelyet a szigeibe adnak. Kitűnő
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tenyészállatot kapnak ezzel a 
szigetiek.

A polgármester eredményes 
budapesti útja ismét szép mun
kaalkalmat jelen, régi kérdések 
megoldását eredményezte és a 
jövőt illetőleg is már előre gon
doskodott a város fejlődésének 
biztosításáról

Nőneveiési kézimunka 
tanfolyam kiállítása és

záróünnepélye
Homorúdon.

Igen szép és kedves ünnepség 
játszódott le az e múlt vasárnap 
Homorúdon Az iskola szép, 
nagy termében kiállítás és záró 
ünnepség keretében fejezték be 
a népművelési kézimunkatanfo- 
lyamot A tágas iskolatermet zsu 
tolásig megtöltötte a szigeti kö
zönség, sőt a megjelentek egy 
része a folyósón szorongott. A 
vármegyei és városi népművelési 
bizottságot dr. Bartók Lajos vá
rosi I. o aljegyző, a város pol
gármesterét pedig Herger Zoltán 
városi főszámvevő képviselte.

Az ünnepélyt az a'kalni női 
kar a H szekegy eléneklésével 
nyitotta meg Ulána Hellenbarth 
Juliska talpraesett szép kis be 
szédben üdvözölte a megjelent 
vendégeket és a közönséget. 
Szebbnél szebb szavalatok és 
énekszámok következtek. Szaval 
tak : Szoilar Katica, Orbán Juliska, 
Tóth Juliska, Horváth Ilona, Csá 
nyi Katica, Hemrich Terus, V. 
Csatai Mária és Kvála Erzsi. 
„Isten veled kedves hajlék" c. ez 
alkalomra irt bucsuvereet Tatai 
Juliska szavalta el igen ügyesen.

Két szép magyar nótát énekelt 
el Kubatov Márta, kellemes, szép 
hangon. Festői szép voit a leány
kák magyar ruha bemutatója, 
ropogós csárdással. Bájos volt a 
kis S. Csatai Erzsi szóló magyar 
tánca. A kézimunka kiállításról 
Tatai Katalin szavalt el egy kis 
szellemes verses konferádat. Tatai 
Katalin a kézimunka tanfolyamon 
résztvett asszonyok nevében 
mondott köszönetét Vörös János- 
nénak fáradozásáért s egyben 
csinos emléktárgyat nyújtott át 
az ünnepednek, aki meghatott 
szavakkal mondott köszönetét a 
nem várt figyelmességért.

Ezután dr. Bartók Lajos vá
rosi 1. o. aljegyző, a vármegyei 
és városi népművelési bizottság 
nevében üdvözölte a szép szám
ban megjelenteket, majd köszön
tötte a tanfolyam leikét, szerve
zőjét és buzgó előadóját, Vörös 
Jánosnál, aki nagy szeretettel 
nyújtotta tudása minden kincsét 
a tanfolyam résztvevőinek. Kö
szöntötte ezután a tanfolyam 
résztvevőit is, akik nagy lelkese
déssel csoportosultak vezetőjük 
köré és kiváló szorgalommal 
igyekeztek tudásukat gyarapítani. 
>Végignézve ezen a sok szép 
kézimunkán — úgymond — a 
magyar őstehetség, a magyar 
élmakarás megnyilatkozását lá
tom e kiállításon. Klebeisberg 
Kunó gróf, a néhai nagy kul
tuszminiszter — akinek jóvoltá
ból épült ez az iskola is — 
szokta voit mondani, hogy Nagy- 
magyarországot nem puskával és 
karddal, hanem a tudás fegyve

reivel kell visszaszereznünk. Ilyen 
tudással való fegyverkezés volt 
ez a nagysikerű tanfolyam is. 
Legyenek tehát a tanfolyam részt 
vevői mindig hálásak ügybuzgó 
tanítónőjük iránt s háájukat mu
tassák meg azzal, hogy jövő 
esztendőben is hasonló szép 
számban, hasonló szeretettel és 
lelkesedéssel jeentkeznek a tan 
folyamra <

Végül Herger Zoltán városi 
főszámvevő a polgármester ne
vében üdvözölte a jelenlevőket 
és Vörös Jánosnét. Biztosította a 
résztvevőket a meegszivü pol
gármester atyai jóindulatáról, aki 
bizonyára módot talál arra is, 
hogy a homorudiak az annyira 
óhajtott vetítőgépei is meg fog26.947 adag ebü et osztott ki a nápkonyha.

B r a n d  E de  b e s z á m o ló  je le n té s e .

A népkonyha ezen a télen im- 
m ir kilencedszer végezte áldásos 
tevékenységét, míg ped g 1935. 
évi december hó ló tó l, 1936. 
évi március hó 15 ig. Sok-sok 
szegény család, de főleg gyer
mekek kaplak a népkonyhából 
meleg ételt s bizonyara szeretet
teljes hálával gondolnak azokra, 
akik ezekben a nehéz na
pokban gondoskodtak róluk.

Brand E d; tnuzeu nigazgató 
vo't ebben az évben is vezetője 
a népkonyhának s ezúttal is lel 
kés odaadással és buzgalomnál 
végezte munkáját. Brand Ede 
most terjesztette be jelentését a 
népkonyha működéséről, amely
ben e sősorbai Frigyes főherceg 
bőkezűségéről e n ékszik meg 
hálával, aki ebben az évben is 
50 q burgonyát, 10 öl fát és két 
szarvast adó nányozott a nép 
konyhának. Köszönettel emlék
szik meg a többi adományozók
ról is, Léímann La jnnéa  Mansz 
elnöse tóbbizben csontot kü l
dött a leves feljavításához, hús
hagyó kedden 740 drb töpörtyüs 
pogácsát kü dött, dr. Berger 
Ldszióné 6 üveg paradicsomot, 
M akai Mártonné 16 kg. hagy
mát adományoztak.

A népkonyha felügvelőnője 
Krónászt Antalné volt A főzés 
ellenőrzését a jótékony nőegyle
tek hölgyei végezték. A Misszió 
részéről Herger Zoltánná 1, 
Kiss Béláné 1, Mayer Vilmosní 
1, Pévald Anna 1, Sch nidt K i 
rulyné 4, Schneider Lajosné 1, 
Szkladányi Ferencné 2, Toldi 
Qyulání 2, Urkövi Józsefné 2, 
az Izr. Nőegylet részéről: dr. 
Vida Lajosné 1, W olf Ödönné 
1. Bachrach Kirolyné 1, özv. 
Reich Béláné 1, Gergely Aladár- 
né 1, Rídei Ferencné 1, Tarján 
Jenőné 1, dr. Berger Liszlóné 2, 
Schőn Mámé 1, dr. F.scher Er- I 
nőné 1 és Vermes Aladírné 1, |

—  A dutiaszezcsői g y ilk o s 
ság ügye. Ferenczi Ferenc nyu
galmazott törzshajómester ügyében 
tovább folynaa a kihallgatások. 
A gyilkos Ferenczi azon vallo
másával szemben, hogy felindu
lásában követte el a gyilkossá
got, olyan részletek merültek fel, 
hogy előre készült arra. A sze
rencsétlen áldozat, Varga Anna 
kinallgata Ferenczi és apja be
szélgetését és annyira megijedt

ják kapni. Lelkes éljenzés fo 
gadta a meleg szavakat.

A Himnusz eléneklése után 
elragadtatással szemlélte meg a 
a közönség a gyönyörű kézi
munkákat, a szebbnél szebb té
rítőkét, kendőket, hímzett ruha 
nemüket, oltárteritőt, függönyö 
két, és a többit. — Itt igazán 
lehetett tátni, hogy mit lehet el
érni a néppel, ha valaki foglal
kozik vei k Vörös Jánosné va 
lóban nagy és csodálatos dolgot 
produkált. Szeretik is őt a ho
morudiak nagyon! Az ünnepé
lyen Fazekas István tárogatójá
téka is nagy tetszést aratóit. A 
felejthetetlen szép ünnepséget 
Vörös János tanitő rendezte.

a Minsz részéről: Léhnann 
Lajosné 3, Becrer Józsefné 2, 
Fűhrer Ferencié 1, Láng János
né 2, Stollár Józsefné 1 és Thür 
Oyuláné 2, a Ref. Nöegylet ré 
széről Vtkár Zo tán aé 1, Agatics 
Istvánná 1, Cső nor J ózsefoí 1, 
ifj. Dekány Jánosné 1, H irczi 
Jánosné 1, Húsz Andrásáé 1, 
Kálmán Sí,idomé 1, Küllősi 
Sá idomé 1, özv. Lőrinc Petemé 
1, N igy Józsefné 1, Özvegy 
O/örgyné 1, Polgár Istvánná 1, 
Szabó Jánosié 1, Szianyó János
né 1 és Varga Pálné 1 a Leány
klub részéről: Baumann Erzsi 1, 
D irdai llo ika  1, D in i Mária 9, 
Fö dváry Magda5, Kovács I onka
3. Sch'itzerKató 4, Schlitzer M ária 
3 és Tóth Mária 4 Ízben vettek 
részt az ellenőzés munkájából. 
A volt Mohácsi Jótékony N ő
egylet részéről özv. Visy Pálné 
minden ünnep- és vasárnapon, 
összesen 12 eseiben munkálko
dott a népkonyhán.

Az ingyenebédre ráutaltakat a 
ferences nővérek válogatták ki, 
akik helyszíni tanulmányok alap
ján állapították meg, hogy van e 
tényleg szüksége a támogatásra 
Ezt a nehéz munkát Maria Jo
hanna főnöknő és Mária Auguszta 
nővér végezték.

A népkonyhát Fischer Béía 
alispán is meglátogatta dr. 
Idargitav La/os polgármester 
társaságában s ugyancsak meg
tekintette a népkonyát Tihanyi 

/inas  plébános is, aki minden 
nemes közintézmíny iránt é r
deklődik.

A népkonyha legmagasabb 
napi adagja 333 volt, március 
hónapban. Összesen ebben az 
évben 25.947 adag ebédet osz
tod ki.

Az elszá nolásokat Brand Ede 
a város szá nvevőségének adta át 
felülvizsgálás végett.

a hallottadtól, hogy a szomszé
doknál keresett vedel,net. Csak 
este 11 órakor mert hazamenni. 
O .tho i lesték, ini-co- aisz < el. A 
gyilkos tagadja ezt s azt állítja, 
nogy a kötél, am vei megfojtotta, 
csak véletlenül került a kezebe s 
önvédelemből végzett Varga A n
nával, mert az támadt raja. A 

j vizsgálóbíró a kihallgatás után elő-
| zetes letartóztatásba helyezte.

Szigeti proliiéin ik a 
msgvalösulás utján.

Hétfőn a kora délelőtti órák 
bán népes küldöttség gyUlekeze" 
a városháza előcsarnokában. 
szerű szigeti emberek, a ho i i >

I rudi és rihai körzet lakosai < j- j i 
i verbuválódva, várakoztak csen1.

ben beszélgetve az időpontra' 
j amikor a varos polgármestere e é 

kerülhetnek, hogy felvilagositást 
kapjanak a minden szignit o'». 
annyira foglalkoztató nagy é r 
desre: miért késik az oly régen 
beigért bekötő ut építésének rnsg.

, kezdése és az átkelés moderni
zálása.

Tiz óra tájoan feltűnik a v i. 
rosháza kapujában Schmidt La
jos országgyűlési képviselő hatai- 
más alakja, aki a kóréje gvile 
kező szigetieket barátságosán 
üdvözli, majd a polgármester "hi
vatali szobája elé vezetve <5ke‘ 
pár pillanatra eítünia a po'gár- 
mesteri iroda bejáratát árkán >val- 
ként őrző v H orríth  Kizmer 
aljegyző irodájának ajtaján, hogy 
bejelenthesse a várakozókat és a 
fogadást kieszközölje. M:g néhány 
perc s a referatunról távozó Éra 
László tanácsiok után a küldött
ség Schm'.dt Lajossal az élén be
vonul a mar virakozó polgár- 
mester elé.

Schoiid'. Lajos országgyil ési 
képviselő adta elő pár szóban a 
megjelent kü'Jóttség óhajat s 
utalva a polgármester pár napos 
budipesti tartózko hsára, mely 
aínalonnat —  tu lo n ísa  szerint 
—  a szigeti bekötő ut és a komo- 
átkelés ügyében is tárgyalt az 
illetékes körökkel, kérte, hogy 
adna megnyugtató felvilagositást 
a sziget ezen két ige i fonos és 
előd ízhatatlan ügyének állásiról.

M argitay  Lajos polgármis er 
szives közvetlenséggel adta meg 
a Kért feivuagos (ásókat. Válaszá
ban ismertette utjának eredményét, 
amit lapunk más helyén közlünk. 
Majd közölte a polgármester, hogy 
biztosítani akarja a város a mai 
kor igényeinek minden tekintetben 
legmegfelelőbb átkelést. Hogy ez 
gyakorlatilag miképp fog megol
dást nyerni, az a technikusok 
dolga, de annyit mondhat, hogy 

a megoldások közül csak 
azok jöhetnek számításba, 
melyek az óránkint 7-8 
üzembiztos átkelést és az 
üzem i költségek csökke
nés ét biztosítják.

A valószínűség a motoros kom? 
megoldás mellett látszik szólni, 
mely csak addig fogyaszt üzem
anyagot, mig működésben van, 
de ismétli, ez a technikusok dolga 
lesz, ő azonban leszögezi, bármi
lyen legyen is a megoldás,

egy éven belül üzemben 
kell lennie az n j átke
lési eszköznek s  kijelenti, 
hogy az átkelés a mamit 
többe nem fo g  kerülni, 

sőt rentabilitás esetén megfonto
lás tárgyává fogja tenni az a ki- 
Iésijvámdijak újabb leszállításit is 

Ami Belsőrinán át Homorúiig 
vezető bekötő utat illett, kijelenti, 
hogy e tekintetben sokkal nehe
zebb a város helyzete, mert út
építési célokra kölcsönt az állam 
nem ad s így az anyagi eszío-
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zők előteremtése nehezebb. Azon
ban rendelkezésre áll e célra tíz
ezer pengő különféle megtakarí
tásokból, ami lehetőve teszi, hogy

az idén a földmunkák 
elvégezhetők legyenek s 
ezek a közeljövőben meg 
is fognak indulni.

A kikövezéshez szükséges össze
get pedig succes ve, esetleg k ilo
méterenkénti kikövezésre is bar, 
de elő fogja teremteni a város. !

Itt a küldöttségben megjelent 
Decleva Géza tanitó megjegyezte, 
hogy értesülése szerint az ú t
építési munkaiatok megindul ásá
sának egyik legnagyobb akadalya, 
hogy egyesek az ut céljára áten- ! 
gedendő alacsony értékű földtu
lajdonuk négyszögöléért 1 P 20 í 
fillér horribilis megváltási arat 
követelnek és kérte a polgármes
tert, hogy személyes közbenjárta 
sával és befolyásával hasson az 
illetőkre, hogy megfelelő reális 
áron bocsássák rengelkezésre a j 
szükséges területet ezen, a szigeti 
lakosságnak életbevágóan fontos 
közlekedő ut céljára. Egyben 
kerte, hogy a meginduló föld
munkánál a szigeti rászoruló sze- j 
génysorsuakat részesítsék mu íka- 
alkalomban. Addig is kéri, hogy 
az utgyalut sürgősen küldje ki a 
polgármester a szigeti utakra, 
mer! azok ma teljesen jarhatat- 
lar.ok.

A polgármester készséggel tett 
igeretet Decleva tanitó kérelmé
nek teljesítésére s egyben ismé
telten megnyugtatta a küldöttsé
gei, hogy mindent el fog követni 
a munka mielőbbi megindítása 
érdekeben.

Ezu'án Schmidt Lajos mondott 
keresetien szavakban köszönetét 
a polgármesternek a nyújtott fel- I 
vilagoSitásokért és a küldöttség 
tagjai megnyugodva búcsúztak el 
polgármesterüktől, abban a meg
győződésben, hogy a sok Ígéret 
után most végre oly ígéretei kap
tak, melynek beváltásában köz
szeretetben és megbecsülésben 
álló polgármesterük szava a ga
rancia. Decleva Géza.

A fekete bocskor 
és társai.

Bizonyára feltűnt a szerdai sé
tálóknak, hogy a délutáni órák
ban civil ruhás cserkeszfiuk ide
gesen szágudottak végig az ut
cákon kerékpárokon és gyalogo
san, a késő délutáni órákban 
pedig három furcsa alakot Vittek 
be a polgári iskolai cserkeszott
honba.

A mohácsi cserkészek egy 
nagyszabású kémelhárltó felada
tot végeztek el s e naptól kezdve 
az egész országban ahol csak 
van cserkészcsapat, megjátszanak 
a fiuk egy egy kémelharitó gya
korlatot.

A gyakorlat 1 óra 30 perckor 
kezdődött amikor is u. n riasz
tással hozták össze a mohácsi 
cserkeszeket a polgári iskola ud
varán. 30 perc alatt úgy a 11. 
Lajos cserkeszcsapat m int a l o 
mon Pál cserkészcsapat tagjai 
mind együtt voltak s feszült ti- 
gyelemmel váriak a további u ta
sításokat, annal is inkább, mert 
mar mir.iegy két hét óta titok 
zatos jelekkel es jelenségekkel 
tu.oilak szemben, am im .m  tudtak

megfejteni. Felolvaslak azután 
előttük a feltevést, mely szerint 
egy gyanús külsejű csavargó, egy 
cigánykülsejü lókupec és egy 
púpos hatu Uönyvügynök egyik 
mohácsi vendéglőben ült össze s 
a délután folyamán nemzeti érdé 
keinket érdeklő titkainkat fogják 
kikémlelni

A fiuk tetrekész ambícióval 
fogtak neki a nyomozáshoz s a 
polgári iskola énektermében fel
állított kémelhárltó irodában el el
fúló iélekzettel hoztak csaknem 
3-4 percenként jelentéseiket a meg
talált gyanús alakok munkájáról, 
mely nek eredményéként a kémeket 
délután s/4ő órakor el is fogtak s a 
kihallgatások során beigazolast 
nyeri, hogy e fiuk helyes fogiák 
meg u feladatot.

Az egesz játéknak sok s itt 
helyszűke miad fel nem sorolható 
tanulsága mellett csak kettő: 
jegyzünk meg. Amint az ember 
latta a riadó parancs vétele u.an 
s később pedg a kémeiháritassal 
kapcsolatban kapott parancsok 
teljesítésében a fiukat, amint azok 
rohanva, pontosan fegyelme elten 
végrehajtottak azt, jóleső orö n- 
mei a.ljp.thatiuk meg, hogy a 
fiu rba  belentvelik a kötelesség- 
tU-ast és a feltétlen ei . edelmcs* 
seget s mi öregen önkéntelenül 
arra gondoltunk, ha n.i dez meg
lett voma a háború c.ótt is, tálán 
nem lett volna kommunizmus s 
nem nyögnénk Trianon átkát. 
Tehát további kitartásra intjük 
úgy a vezetőket, mint a fiukat.

A másik tanulságot pedig a 
nagyközönség szűrheti le. Tény, 
hogy mind a három ke n erősen 
volt maszkírozva es feltűnő volt, 
különösen a csavargó toprongyos 
saga s ennek dacara mind a 
hatom hu (mert idősebb cserkesz- 
fiuk voltak) járó elüktől kérdezős 
kodeseikre viyan választ napiak, 
hogyha ez nem játék lett volna, 
hanem komoly valóság, akkor 
ina odaat sok mindenről tudná
nak, amirói esetleg meg nem 
tudnak. Túlságosan köz.ékenyek 
vagyunk s idege ekkel szemben 
mindig jo ha tartózkoüóan visel
kedünk.

— A „D unám ul" jub ileum a. 
Március hó 25 én érte el megje 
lenésének 25. éves évfordulóját a 
a pécsi ,,Du iántul“ . Ezen a na
pon a vállalat igazgatósága, a lap 
szerkesztősége, kiadóhivatala és 
a nyomda személyzete szentmisét 
hallgattak a székesegyház Cor 
pu Christi kápolnájában, ame
lyet Hanuy Ferenc dr. prelátus, 
egyetemi tanár tartott. A neveze
tes évfordulón meleg szeretettel 
köszöntjük a „Duná.-.tul“ -t. Be
csületes, küzdelmes múltjára ön 
érzettel, a jói végzett munka tu 
datával tekinthet vissza. Akkor 
indult el keresztény világnézeti

Egészséges gyümölcstermés z
nincs permetezés nélküli < ■ i'/í  f á *
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alapon utat törni a fásulásnak 
induló társadalomban, amikor a I 
kullurálatlanság, a maradiség gya
núja kiserte azt, aki nyiltan is 
kereszténynek mondotta magát 
A liberalizmus le diadalmasabb 
napjaiban batoisag es kitartás 
kellett végigküzdeni a kezdet ne 
hézsegeit, megtalá ni és összeto
borozni a kereszténység elemeit 
és tömegeit. Az idő azokat iga
zolta, akia mertek, akik elindul
tak. Ma talán mar kevesen gon
dolnak az elsőkre, amikor divat 
a kereszténység. Sajnos azonban, 
mag nagyon is csak d vat s ha 
akkor szükség volt a „Dunán
tú l" ra, amikor elindult, ma, ami 
kor mar vannak tömegek ugyan
csak szüsség van ra a jövő meg
munkálására, hogy egy táborba 
kerüljön mindenki, aki nemcsak 
hirdeti, de érzi is keresztény es 
magyar voltát, akinek ez nemcsak 
jelszó, hanem testet, lelket á.ölelő 
valóság. A további munkához, 
küzdelemhez erőt és az újságíró, 
különösen a vidéki újságíró ne
héz munkáját megértő es támogató 
keresztény és magyar tömegek 
tainogatasat k.vaniuk a jubnans 
laptársnak, vezetőségének ás szer
kesztőségének. — A negyedszá
zados evfordu.ó napjait a , Du
ná n .u " nagy ünnepi szamot 
adott ki, melynek vezércikket 
Virág Ferenc megyespüspjk irt a.

— O rvosi h ír. Dr. Bartha 
Imre egyetemi magán am r, sor
házi belgyógyász tőorvos, rende
lését Vörösmarty ucc i 4 szám 
aiatt megkezdte Rendel napo.na 
2— 4 óráig.

— iiiissziógyülés F. évi áp
rilis hó 1 én, szerdán d. u. ö 
órakor, a tűzoltólaktanya tanács
termében tartja a Szociális álisz- 
szió Társulat helyi szervezete 
rendes gyűlését, amelyre a tago
kat ezúton is m cgh.vjik.

— Halálozás. Szombaton éj
szaka, életének 63. éveben el 
hunyt Baumgartner Ferenc do- 
bozmester. Az elhunyt a Mohácsi 
Doboz és Papirarugyár r. t. do 
bozmestere volt megalapi.asa óta 
és szorgalmas, becsületes munká
jával nagyban hozzájárult a gyár 
fejlődéséhez. Temetése vasarnap 
délután volt, nagy részvét mellett. :

Pécsi Pa! gazd ilkodo, eletenek 
82 íl; évében, folyó hű 22 e.i e;- • 
szaka meghalt. Héttőn délután 
kisérték nagy részvét meliett 
u’o.aj utjara. Halalat felesége, fia 
Pécsi György vendéglős es nagy
számú ró. o.isag gy ászoljak.

— A várm egye re n d k ív ü li 1 
k isg y  ülése. Folyó hó 30-an, 
haltén Baranyavarmegye kisgy ű 
lése rendkívüli gyűlést lart, ame
lyen a „László” közkórhaz k.bö 
vitesi munkálataira beadott aján
latok sorsa feielt döntenek 126 
ajanla.ot adtak be, sajnos a lég 
nagyobb mun-rakra, fo.d, beton 
és kőműves munkaiatokra mohá
csiak nem pályázhatták, mert 
nincs képesített építőmesterünk 
ilyen munkára.

— T a lá lta to tt egy dtb. pénz
tárca pénzzel, igazolt tulajdonosa 
a rendőrkapitányságon átveheti.

— Névváltoztatás. A belügy
miniszter megengedte, hogy Geng 
Vilmos mohácsi lakos családi 
nevét Csallos-ta változtassa.

— P Unyl előadása a Le
gényegyle tben. Nagyszámú ér
deklődő hallgatta végig P Unyi 
Bernardin zardalőnöknek az ameri
kai katolikusok életéről szóló elő
adásai a Kát. Legényegyletben. A 
világlatott külvárosi plébános lelkes 
szavakkal tarta a hallgatóság elé 
az újvilág katolikusainak nagy
szerű szervezéttségét és százszá
zalékos vallásosságát. Tapaszta
lata szerint az ottani hívek na
gyobb a dozatot hoznak hitükért 
mint nálunk. mert Amerikában 
minden egyházi intézményt sajat 
erejükből, minden allami támo
gatás nélkül, önmaguk tartanak 
fenn. Megható volt beszédének 
az a része, amelyben az elsza
kadt, kivándorolt magyar testvé
reinknek azt a szép tulajdonsá
gát moldotta el, ha arról van szó, 
hogy magvar istentiszteleten részt- 
vehessenek, távolságot nem is 
mernek. A szonok jó l kidolgo
zott előadásét nagy taps követte. 
Utana a Ka'. Leáoyegyesűlet k i
tűnő szereplői tréfás jeleneteikkel 
jókedvre hangolták a közönségét 
s dicseret érdemelnek valaneny- 
nyien.

—  H alyszim  szemle a sz igeti 
is k o lá k  ügyében. Ismeretes az 
a lehetetlen állapot, amely a 
szigeti iskolák m indiagyobb be 
népesedése következtében beal- 
lott. Az iskolák kicsinyeknek bi
zony u lt ik  s a tanitás csak leg
nagyobb nehézségek mellett le
het-égés. Az uj iskolaepitési 
költségvetésből — mint annafc- 
i lején megírtuk — Schmidt La
jos országgyűlési képviselő köz
be jár i ra .Mohácsnak 20.000 
pengőt irányoztak elő újabb is
kolák ipitesére. Ebben az ügy
ben csütörtökön Mohácsra érke
zett Boretzky Elemér min. osz
tálytanácsos és Berze Nagy János 
kir. tanfelügyelő, akik Schmidt 
Lajos és Kiss Béla, a kültelki 
iskolák igazgatója kíséretében 
helyszíni szemlét tartottak a szi
getben. A szemlének az a célja, 
hogy megállapítsa, mi lenne a 
hviyesebb, uj iskolákat épiteni, 
vagy pedig a meglevőket kibővi- 
ten . A bizottság csütörtökön dél
előtt ment át a szigetbe s először 
Sáros dűlőbe mentek, majd on
nan B razs szállások, Homorúd, 
azutan Belső Riha, majd Sarhat 
s később Felső Kanda dűlőben 
jártak. A már meglevő ottani 
iskolákat megtekintették, befeje
zésül meglátogattak a kandai is
kolát is. Mindenhol a tanítók fo
gadtak az erkezóket. Döntés egy
előre nem történt, a kérdést még 
illetékes helyen tanulmányozni 
fogják.

— Nagyböjti est a Kát. Le
gényegyletben. Március 29-én 
vaiárnap a Kát. Legényegyletben 
tartandó nagy böjti esten előadó 
lesz dr. Kemenes László orvos, 
előadásinak címe: A helyes táp
lálkozás. Szerepelnek meg a bel
városi elemi iskola énekkara, va 
lamint a Legenyegyiet műked
velő gárdája.

— A húsvéti bevásárlás nem 
gond a -H ite i)o rrán  Bevásárlást 
Szervezet tagjainak, mert 26 mo
hául cégnél készpénzdron vásá
rol ...mák 0 havi részletre,
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— Járási vitézi értekezlet 
Vasárnap tartották a mohácsi járás 
vitézei értekezletüket, amelyen 
Pécsről Vitéz Kapi Imre szék- 
kapitány is megjelent. A szék
kapitányt Vitéz Horváth Kázmér 
dr. fogadta. A járás vitézei előbb 
szentmisét hallgattak, majd a 
városháza közgyűlési termében 
tartották meg az értekezletet, 
amelyet Vitéz Horváth Kázmér 
dr. nyitott meg s a vitézi rend 
kötelességeiről beszélt. Beszámolt, 
hogy a mohácsi járásban jelen
leg 11 tiszti és 49 legénységi 
vitéz van. összesen 13 vitézi 
telek van a járásban. Ezután V. 
Kapi Imre magasszárnyalásu be
szédben figyelmeztette a vitéze
ket vitézi kötelességeikre s hálás 
köszönetét mondotta a kor
mányzó mohácsi tartózkodása
kor tanúsított magatartásukért. 
Közölte, hogy a vármegyében 
482 vitéz van, ezek közül 139 
nek van vitézi telke, összesen 
4252 kát. hold terjedelemben.

— Házat vesz a Mohácsi 
Polgárok Olvasóköre. Vasárnap 
délután 4 órai kezdettel rend
kívüli közgyűlést tartott a Mo 
hácsi Polgárok Olvasóköre. A 
közgyűlést Schmidt Lajos orsz. 
képviselő, elnök vezette és egye
düli tárgya az egyesületi szék
ház megvétele volt — Pakusz 
Károly, a házvétel tanulmá
nyozására kiküldött bizottság 
elnöke terjedelmes jelentésben 
foglalkozott a kérdéssel. Több 
házat megtekintettek, megvizsgál
ták az egyesület anyagi helyzetét 
s ennekfolytán a közgyűlés úgy- 
határozott, hogy a jelenlegi szék 
ház megvétele mellett dönt s 
a további tárgyalásokkal meg 
bízza a vezetőséget. Az egyesü
letnek 2500 pengő pénze van 
már a székházra, ehhez évente 
mintegy ezer pengőt tud törlesz
teni s igy az anyagi alapja min
denesetre megvan hozzá.

— Közgyűlés a Legényegy 
le iben. Mivel a március 22-ére 
hirdetett közgyűlésen a tagok 
kellő zzémban nem jelentek meg, 
á gyűlés határozatképtelen lett. A 
közgyűlést tehát a legközelebbi 
vasarnap, vagyis folyó hó 29 én 
délután 4 órakor tartják meg.

— Befe jeződtek a m ohácsi 
fro n th a rco s  előadások. Az Or
szágos Frontharcos Szövetség 
mohácsi főcsoportja vasárnap fe
jezte be a székházában rendezett 
előadások sorozatát. A záróelő
adás felolvasói Hadler Ottó dr. 
járásbiró és W olf Ödön malom
igazgató voltak. Hadler Ottó dr 
a tolmeini áttörést ismertette, 
amelyet mint 30. gy. e.-beli had
nagy verekedett végig. Zászlóal
jának balszárnyán támadott az 
olasz állásokon keresztül a Levka 
és Auzza között és november 
24-én az első csapatok élén érte 
el a Bait.sizza fensikot s foglalta 
el Levka falut, ahol 700 olaszt 
fogott el és egy tábori kórházat, 
sok hadianyagot zsákmányolt. 
Szemléltetően adta elő századá
nak rohamát egy 6 géppu kából 
álló fészek eller, amelyet le
küzdve előrehatolt egészen Auz- 
zaig, majd Canaleig. Utána szá
zada ellenséggel már nem talál
kozott a Piaveig, ahol Vittorioba 
vonult be a német csapatok után. 
Az érdekes előadás után W olf 
Ödön ismertette a háborúkat a 
X lX , századbar, kimutatva a ke

reskedelmi érdekeknek fontos 
szerepét ezekben. Különösen a 
gyarmati háborúkkal foglalkozott. 
Az előadások után tagfelvétel 
volt. Az előadások befejeztével 
az értekezlet elhatározta, hogy a 
tartott előadások közül azokat, 
amelyek személyes élményeket 
foglallak magukban és a hábo
rúra vonatkoztak, összegyűjti és 
ha megfelelő számú előadás lesz 
együtt, köny alakban kiadja. A 
mohácsi frontharcosok ez évben 
novembertől március 22-ig össze
sen 22 előadást tar oltak és ezek 
közül 18 háborús előadás volt.

— A h a d iro k k a n ta k  te le fón- 
kedvezm énye. Nemrégiben kö
zöltük a posta azon rendeletét, 
amely szerint az 50%-os hadi
rokkantak telefondíjat a felére 
mér ékelte. A kedvezménynek 
nemcsak az volt a célja, hogy a 
már telefonnal rendelkező hadi- 
rokkantaknak nyújtson kedvez
ményt, hanem természetesen az 
is, hogy a posta ezáltal u j előfi
zetőket kapjon. Ez a rendkívüli 
kedvezmény igen hozzáférhetővé 
teszi a telefont, mert a havi 5 
pengő előfizetést a kisebb keres
kedő, iparos is elbírja. A telefón 
bevezetese minden üzletnek, ipar 
nak használ. Sokat jelent, ha 
könnyen, gyorsan kerülhetünk 
összeköttetésbe vevőinkkel, meg
rendelőinkkel és bizonyos, fogy 
minden üzleti forgalom emelését 
szolgaija. A hadirokkantaknak 
belépési dijat sem kell fizetni s 
igy a havi 5 pengős előfizetési 
díjon felül más kiadás, költség 
nincsen.

— Az osztálysorsjáték fej 
lődését igazolja az uj 36. játék
tervezet, melyből az első pilla
natban látható, hogy az I. il. III. 
és IV. osztályben úgy a nyere
mények, mint a nyerési esélyek 
lényegesen emelkedtek. Az V.-ik 
osztály pedig szenzációs, mert 
szerencsés esetben 700.000 P 
nyerhető, a jutalom 400 000 P. a 
főnyeremény 300 000 P., azután 
100 000 P, 60.000 P, 55.000 P, 
50 000 P, 45 000 P, 35.000 P, 
25:000 P. Különösen érdekes 21 
drb. 20.000 P, 32 drb. 10.000 P, 
24 drb. 5.000 P, 21 drb á 4.000 
P slb. stb. nyeremények. Tehát 
lényegesen megnövekedtek a 
nyerési esélyek, ami miatt tete
mesen fokozódni fog az osztály
sorsjáték iránti érdeklődés. Az 
uj játéktervet készséggel küldik 
meg mindenkinek az összes fő- 
árusítók.

J Forgalomba kerü lt a
■  teljesen p i ls e n i  mó-
■  dón gyártott legkiválóbb
■  idénysör a

I „PANNÓNIA" Márciusi söre
■  és az poharanként ki-
■  mérve állandóan kap*
■  ható

I Szász Béla
■  Korona szállodájában.

— Uj Isko la  épül a duna- 
szekceöi szigetben. Boretzky 
Elemér miniszteri osztálytanácsos, 
Berze Nagy Járos kir. tanfel
ügyelő és Schmidt Lajos ország- 
gyűlési képviselő társaságában 
pénteken a dunaszekcsői szi
getben járt. Boretzky ott is az 
iskolák ügyét tanulmányozta s 
utjának célja egy uj szigeti iskola 
építése a dunaszekcsői szigeten.

— Rózsát lop tak a Szepessy 
parkból. Kedden nyolc darab 
uj fehér menyasszonyrózsát ül 
tettek el a Szepessy parkban, 
amelyet azonban már másnap 
éjjel ismeretlen tettes ellopott. 
Feljelentés folytán megindult a 
nyomozás a tettes kézrekeritésére. 
A város azonban ezenkívül más 
rendszabályokat is életbeléptetett, 
a rendőrséggel karöltve, amelyek
től reméli, hogy tettenérik egy 
szer már a lelketlen tolvajokat 
úgy, mint a csemeték tördelőit. 
Kérik egyben a közönséget is, 
hogy legyen a város segítségére 
s ha bármily gyanúsat lát, jelentse 
a legközelebbi rendőrőrszemnek, 
vagy a városházán. A város 
egyébként a maga részéről 10 
pengő jutalmat ajánlott fel a 
nyomravezetőnek, mert az a célja, 
hogy a közönség is résztvegyen 
a nyomozásban. Ilyen termé
szetű lopásnál szinte lehetetlen 
a rendőrségnek egyedül nyo 
mozni és szükség van a város 
közönségének segítségére.

— Betörés Karapáncsán. A 
karapáncsai uradalmi erdőben 
levő vadőrkunyhót ismeretlen 
tettes kinyitotta és abból Desz- 
tecsár Marin vadőr vadászfelsze 
relését és értéktárgyait ellopta. 
A kár 65 pengő A csendőrség 
a nyomozást folyamatba tette.

— Vandalizmus a Gólya u t
cában. Csütörtökre virradó éj 
szaka valaki a Gólya utcában 
levő juharfa csemetéket össze
vagdosta. A nyomozás megindult. 
A rendőrség ez esetben is kéri a 
közönséget, hogy ezeknek az ese
teknek véget vetendő, mindenki, 
aki valami gyanúsat tapasztalt, 
közölje a rendőrséggel, hogy a 
tettest e:fogják. Egy példás bün
tetés bizonyara majd elveszi a 
kedvét a hasonló vandal szóra 
kozasoktól.

— Ellopták a zászló köte lé t.
A Hősök emlékművének zászló
kötelét ismeretlen tettes ellopta. 
A rendőrség megindította az el
járást a tettes megállapítására.

— a vasá rnap i ha jók irándu
lások megszűnnek. Az utóbbi 
években kedvezményes jegyekkel 

, igyekeztek előmozdítani a kör- 
I nyékbeli hajókirándulásokat s a 

vége felé igen szép számban vette 
igénybe a mohácsi közönség va
sárnaponként. Az uj menetrend 
azonban teljesen elrontotta ezeket 
a szép és pihenésszámba menő 
hajózásokat. Ugyanis a reggeli 
DGT hajóval indulni már egész 
napos kirándulásnak felel meg, 
ezt kevesen vették igénybe eddig 
is. Ha azonban a kirándulók 
ekkor is indulnának s nem a 11 
órás MFTR hajóval, oly korán 
van a visszatérés, hogy nem igen 
lesz közönsége. Ugyanis a DGT 
vasárnap reggel 8 30 órakor in
dítja Budapestről hajóját, amely 
pl. Bajáról 17.10 órakor indul 
Mohácsra s 18.55 órakor már 
Mohácson van. Persze ehhez si 
csak azt tehetjük hozzá, hogy 
nem nekünk készült a menetrend, 
mert amig a mohácsi kirándulók 
a legjobbb esetben is 30—40 
főre tehetők, a budapestiek igy a 
vikkendre beállított menetrend 
mellett százával fognak majd ki
rándulni Budapest környékére, 
mert az egész napot kint tölthe
tik  s éjszaka otthon vannak.

—  Lanyha v o lt  a hétfői 
vásár. A multheti országos vásár 
igen gyenge volt, mert ugyan
azon a napon Siklóson és Báta- 
széken is országos vásár volt. 
Idegen kereskedő alig volt s igy 
a felhajtott jószágból kevésnek 
akadt gazdája. A részletes kimu
tatás a következő: Felhajtatott 
szarvasmarha 612 drb eladatott 
281 drb., ló és csikó 1795 drb., 
eladatott 147 d rb , juh 30 darab, 
eladatott 30 drb., sertés és malac 
1332 drb., eladatott 427 darab. 
Felhajtatott összesen 3169 drb. 
eladatott 885 darab.

— Anyakönyvi bejegyzések 
sze rin t 1936. évi március hó 
20-tól 1936. évi március hó 27-ig 
Születések: Scheich János és 
Gaszt Terézia gyermeke: Antal, 
Frankfurt Miklós és Kohn Cecília 
gyermeke: Tibor, Benedek János 
és Krepp Erzsébet gyermeke: 
János, Gozsovics János és Alföldi 
Anna gyermeke: János József,

1 Ivánka András és Pusztai Katalin 
gyermeke: Lajos, Hetyei István 
és Balatinácz Mária gyermeke: 
István János, Gombár András és 
Kiing Anna gyermeke: László, 
Budzsáklia Mátyás és Simics 
Anna gyermeke: Mária, Floderer 
Ferenc és Böhm Anna gyermeke : 
Ferenc. Házasságkötés: nem 
volt. Halálozások : Hruby Rezső 
7 éves, Baumgartner Ferenc 63 
éves, Pécsi Péter Pál 82 éves, 
Bodó János 62 éves, Bosnyák 
Józsefné 66 éves, Filákovics János 
87 éves, Varga Mihály 63 éves.
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A meghűléses betegségek 
elleni védekezés.

Népmuvelödesi közlemény.
A hidegebb hónapok meghü 

léses, a nép nyelvén „influen
zás" megbetegedések elleni vé
dekezés az elmúlt és sok ember 
á'dozattal járt „spartyo' járvány" 
idejében nyert nagyobb lendü 
letet A járvány elleni védekezés 
ugyan hatósági feladat és ebben 
a munkában nemcsak a köz- 
egészségüggyel foglalkozó egye 
sületek, intézmények a támoga
tói, hanem a társadalomnak, 
egyes embereknek is megértő 
segély kezet kell nyujtanlok, mert 
az egyéni védekezés láncszemei
ből tevődik össze a járványok 
elleni küzdeern Az egyéni vé
dekezésnek pedig a múlt közle 
ményemben hangsú yozo t kór- 
oktanon kell felépülnie. Össze
foglalva az ott mondottakat, a 
betegség létrejöttében szere
peinek :

1. fertőzések, időjárási viszon
tagságok ;

2 előre haladt káros:tások, 
egvém hajlam, a'kat, kor;

3 védekező-ellentáiló képes
ség, edzettség stb.

Az intluenzás fertőződések el
lem védekezés főképp abból áll, 
hogy kerüljük a náthás, iufluen 
zás emberek közelségét, társa
ságát, a tömegegyüttlétet. Külö
nítsük el a náthalázas beteget, 
meri a köhögéssel, tüsszentés
sel a levegőbe jutott nyálcsep
pecskék bacihustartal mukkal fer
tőzik a környezetet Mossunk 
minél gyakrabban, étkezések 
előtt minden a'kalommal kezet, 
gargarizáljunk enyhe fertőtlenítő 
száj és torokvizekkel.

Az időjárás viszontagságait 
céltudatos, okos ruházkodással 
kell ellensúlyozni. A modern di- 
vathajhászás túlkapásai, az egy éni 
edzés sok esetben nevetséges 
kinövései fölöttébb károsak. A 
férfiak téli ruházata nem hagy 
sok kívánnivalót. A hideg, havas 
esőben, szélben hajadonfővel 
járó férfi legtöbbször feltűnési 
hóbortból teszi próbára egész
ségét, az idősebb korban majd 
átkozni fogják könnyelmüségü 
két. Asszonyok, lányok, gyerme
kek ruházatáról azonban hang 
sú yozottabban kell említést ten 
nem. Egész kicsi nadrág (soknál 
még télen is egy könnyű ing- 
nadrágocska), rövid szoknya, 
alig térdigérő kabát, az egész 
lábszárat, combot szabadonhagy- 
ják esőnek, szélnek hidegnek. A 
kisfiúk kurta nadrágja, kislányok 
eset eg divatos, de oktalan ru
házkodásának kísérője. így já t
szanak, rohannak az utcán, majd 
kímelegedve megállnak az érde
kesebb kirakat s egyéb látvány 
előtt Mi sem biztosabb ilyenkor, 
mint a meghűlés. Jól öltöztes
sük fel gyermekeinket a temp
lomba menéskor. Legyen gon
dunk a jó cipőkre. Neveljük őket 
arra, hogy hideg, szeles, esős
időben ne csavarogjanak, ácso 
rogjanak az utcán, fűtött helyi
ségekből ne szaladgáljanak ki 
sapka, kabát nélkül. Nagyobb 
betegségeken keresztülment egyé
nek még gondosabbak legyenek.

Egyéni hajlam, alkat főképpen 
gyermekeknél számottevő. A

gyermekgyógyászat az u. n. exan- 
dativ csoportba sorolja a huru 
tos megbetegedésre hajlamos 
gyermekeket s ezek többnyire a 
szőke, göndörfürtü, kékszemü, 
áttetsző fehérbőrüek. Elég egy kis 
megfázás, hogy orr garathurutjuk, 
manduagyulladásuk legyen, kő 
högjenek.

A kór szerepét az előző köz
leményemben már megvilágítot
tam, ami nemcsak a betegség 
megkapásában, hanem annak le 
folyásában, a komplikációk fel 
léptében is latba esik, figyelmen 
kívül azonban nem hagyható 
minden időszakos járvány sajá 
tossága, hogy egyszer a gyer
mekek, máskor az öregek vagy 
éppen javakorbeli emberek sorai 
ból szedi áldozatait

A jó ellentál óképesség, ed
zettség a normális életviszonyok 
eredője. Erős csontozatu, rugal 
más izomzatú közepes táplálko- 
zásu, nem agyon babusgatott, 
patyolgatott gyermek fogékony
sága a legkisebb, ellentállóképes- 
sége a legnagyobb. Ahogy káros 
a szervezetre a pőre öltöztetés, 
éppúgy ártalmas a túlságos ru 
házkodás, amikor az egymásra 
szedett sok meieg ruhában alig 
bírnak mozogni, hamar kihevül- 
nek, ’Ky gyorsan megfáznák. 
Otthon nyári hőségben vannak 
egész nap, óvakodnak levegőtől, 
széltől s ha szibériai fagyhoz 
öltözködve a szabadba mennek, 
természetes, hogy az elpuhult- 
ság, a lulsagba vitt melengetés 
megfázást eredményez Itt jön 
szóba az edzés, megtalálni a he
lyes középutat s ellentállóvá 
tenni a testet a külső ártalmak, 
igy az időjárás szeszélyeivel 
szemben. B ztositani kell a lakó
szobák egyenletes és normál hő
fokát (20’ C—22’ C), emellett 
higénikusan élni, rendesen táp 
lálkozni, naponta levegőzni. A 
napfény a tisztaság nagy ellen
sége a fertőző csiráknak, sötét, 
nedves és rosszlevegőjü lakás 
melegágyai kórokozónak, a tö- 
meglakas fészke a járványoknak.

Fejfájás, bágyadtság, fáradé
konyság, étvágytalanság későbbi 
napokban a test különböző ré
szeiben fellépő fájda'masság, 
nátha, torokérzékenység a téli 
hónapokban majdnem mindig 
influenzás megbetegedés kitöré
sének előjele Talán a k. olvasók 
között többen akadnak, akiken 
egy-egy aspirin, forró tea, kiiz- 
zadás >segitett«, de ■ . ne kísér
letezzünk, mert sokkal többen 
vannak, akik önmaguk áltatásá
nak, a szomszéd asszony s ba
rát jótanácsainak köszönhetik, 
hogy ma már nincsenek ilyen 
problémáik.

Az egészség a legnagyobb 
kincs, ne játszunk vele. A mo
dernséggel hencegő kulturember 
ne menjen vissza a kuruzslók, 
varázslók sok-sok száz év előtti 
világába.

Dr. Ó n o d y  Q yö rg y
v. egy. klinikai tanársegéd

— Lopás V illányon. Teppert 
József villányi ny. póstatiszt fel
jelentést tett a csendőrségen, 
hogy ismeretlen tettes kukorica- 
góréjának léckerítését k törte es 
az igy támadt résen keresztül) lop
kodta a kukoricáját. A csendőt- 
ség megindította a nyomozást.

S P O R T .
BTSE— MTE 1:0 (1:0)

Szép játék. Vasárnap
Barátságos. B iró : Szomahazi.

A gyenge ellenfél ellen elért 
szép jatéku győzelem u'an az 
M TE a bajainkban erős ellenfelet 
kapott, akiknek nagyobb tudass 
elótt kénytelen volt meghajolni, 
bár az eredmén hízelgő, Mo
hács rossz taktikával játszott, 
amikor a magas ellenfelek eilen, 
ahelyett, hogy laposan játszott 
volna, a levegőbe vitte a labdát 
es betetézte azt azzal, hogy a 
bels-ket favorizálta, ahelyett, hogy 
a szélsőkre játszva, széthúzta 
volna a mezőnyt.

B ija  kezdi a játékot. A 10. 
percben Varga II -nck óriási hely
zete van, de késik. M -zónyjaték 
folyik, de BTSE súlytöbblete jut 
ervenyre. Majd a bajaiak támad
nak, mert centerhalfuok gyenge. 
Veszélyes támadások után a 35. 
percben a balszélsó Kopp védel
mi h baból gólt lő 1 :0 . A gólra 
az MTE támad es a 40 percben 
Karácsonyi szép fejesét csak 
kornerra tudja tolni a bajai ka
pus Szünet után Mohács taniad, 
majd Baja feljön. Csatáraink le
futásokkal kísérleteznek. A BTSE 
gyorsasagával fölénybe kerül, de 
a szerencsével jóban levő kapu
sunk mindent ment.

A mérkőzésén inkább a bajai- 
aklól láttunk játékot, mig a mie
inkből hiányzott a tervszerőség. 
Horváth kapus nagy védésévé! 
tartotta az eredményt. Csapatunk 
a talaban csalódást keltett, külö
nösen Berta centerhalf gyenge 
jateka és Goldmann jobbszélső. 
A BTSE nagy sikert aratott szép 
játékával. Kitűnt a közvelen vé
delem, a centerhalf es a balszélső.

MTE 11.— Majsi SE 2:1 (1:0)
A majsiak váratlanul erős ellen

fe le k  bizonyultak
M T E -S S E  3 :0  (1:0)

Szerda. Barátságos. B iró : Maros.
A vasárnapi vereség után biz

tos győzelmet aratott az MTE a 
siklósiak felett, bár játékuk nem 
volt olyan meggyőző, amint el- 
varluk volna. H ányzott játéko
sainkból a kezdetkor megindult 
biztonság, labdakezelés és állan
dóan a levegőbe vitiék a labdát 
aneiyet, ho y a földre kénysze- 
ritettek volna.

Kis szél ellen Mohács indítja 
uuiak a labdat, ami a 4. percben 
szép akciót is eredményez. A kö
vetkező percben eredménytelen

Ü Z  L E T Á T  H E L  Y B Z É S

Í
 Király ut 16 szám alatti

m ű s z e r é s z  ü z l e t e m e t

Horthy Miklós u. 10. ala (Brigiovits féle naz) 
április lé n  helyezem át. Műnelyemet kibővítve 
elvállalok mindennemű rádió javítást, alakítást, 
kerékpár, varrógép és írógép javítást. Raktáron 
tartok rádió alkatrészeket, rádiócsöveket, villany 
égőket, zseblámpákat és ele neket, kerékpáralkat
részeket stb. — Accumulátor töltés és javítás. 
Antenna szerelés. Philips, Orion, Telefunken, 
Standard rádiók eladása. A n é. közönség szives 
pártfogását kérem s maradok kiváló tisztelettel
I v n i t t l  K e r e n c  m ű s z e r é s z  
-------------  H o r t h y  > Iilcló íM  u t  1 O . s z á m .  -------------

komért rúg az MTE, majd az 
SSE vezet támadást. Tervszerű 
támadás nem nagyon akad, ha
nem inkébb csapkodás folyik 
mindkét részről. A 21. percben 
Siklósnak van nagy he’vzete, de 
elidegesked k Mohács most táma
dásba lendül és a 24. percben a 
tisztán álló Karácsonyi 5 lépésről 
melle ló. A 32 percben uj cen- 
terhalfunk Gruber leadásából gólt 
rúg 1:0 A gól u'án Sklós lendül 
támadásba és a 36 percben újra 
nagy hely zete van, de eredmény
telen. A második felidóben Mo
hács rajtaütésszerűen támad és a
4. percben Vámos szép leadásá
ból Varga II. lő gólt 2 :0  A gólra 
SSE belefekszik erősen támad, 
de csatarai gyámoltalanok. Vámos 
az uj centerhalf helyen nagy ür 
van és igy Mohács kapkod A 
31. percben azonban Karácsonyi 
bár nyomj tk, gólt szerez 3:0. Az 
MTE most vezet egy két tormás 
támadást, majd teljesen ellapo
sodva fejeződik b : a mérkőzés.

A mérkőzés bizonyos fokig a 
győzelem ellenére is csalódást 
hozott, mert hiányzott az az össz- 
játék, amit elvártunk a csapattól. 
Reméljük, hogy a hiányzó fogya
tékosságokat, majd a bajnoki 
megindulásáig pótoljak. A köz
vetlen védelmünk jó volt Zsem- 
bérivel az elen. A halfsor leg
jobbja Pazar volt, b ír  szélsőjét 
szabadon hagyja, H -il pedig kár, 
hogy harmadik bekket játszik. A 
két centerhalf közül G'uber volt 
a joobbis, aki biztató Ígéret. 
Vámos iassu és erélytelen. A csa
társor széteső volt es a szélsők 
nem voltak megtelelően foglal
koztatva, Karácsonyi még nem a 
megfelelő irányitó. Varga II. lassú. 
Németvarga nem összekötő, ha
nem inkább half. Petrovics biz
tató. A csatársorban legjobb a kis 
Nemet, a-ti gy engesége ellenere is 
példát m uaíott a Datorsagban

A siklósiak nem keltettek csa
lód ist, bar csatársoruk a kapu 
elótt tehetetlen. Legjobbjuk a bal
hénk, centerhalf. A biró kitünő'volt.

„F 1 1“ — MTE II. g : l (1 0 )
Csapkodó jitékban győzött a 

cégcsapat.
Vasárnap negyed 5 órai kez

dettel az MTE első csapata nagy 
ketkapus edzest tart az „F  11“ 
megerősített csapatavai, hogy meg
felelően felkészüljön az első baj
noki mérkőzésre.

reieiússz nr&esuo 
B Á N  A N ü R A s

Lantulaldonoi é« klaló 
FRIDRICH OSZKÁR
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P i a c i  á r a  k i
Bnza — — 16.— P 
Zab — — 14 60 P
Roxs — — 14. — P
Árpa — — 13.50 P
Tengeri m. 12.80 P 
Bab — 2 1 .-  P

H agya ték i ingó  
á rv e ré s .

Március hó 28- án, szombaton 
dé'után 3 Órakor Mohácson, 
Kossuth Lajos ucca 79. szám 
alatt földszint balra búto
ro k , házi eszközök, 
ru h an em ű éit, köny
vek, a ra n y ó ra  bsrói- 
lag e lad a tn ak .

E la d ó
a Széchenyi tér 6. számú 
lakó h á z , valamint a
Táborhegyen 4800  □  öl 
és a Cselehegyen 2080  
□  öl szőlők présházakkal 
és felszerelésekkel.

Cim a kiadóhivatalban.

S o  a i i h e r  e k
község v á s á r ja  1936. 
évi á p r ilis  hó I6 *á n  

lesz.
Elöljáróság.

Gyermekszeretö 20 éves 
félárva leánygyermeknevelói állast
KERES. Kézimunka, csip
kefüggöny készítés, varrás és 
háztartási munkában jártas. 
Érdeklődők cimét kérem

a  k ia d ó b a  le a d n i.Mészárosíizlet kiadó
országút, vasút és dunai hajó- 
forgalom mellett. Bővebbet 
Emmert Károly vendéglősnél.
„Mohácsi volt Urb. Erdöbirtokosság'1 

irodájából.

35. szám 1936.
A „Mohácsi volt Urb Erdőbir- 

tokossága1' értesíti az összes 
tagjait, hogy az 1935 évi tiszta 
jövedelem feloszlása a tagok 
közölt arányrészük arányában 
folyó évi március hó 30-án 
veszi kezdetét.

Figyelmeztetnek a tagok, hogy 
az osztalékot csak személyesen, 
vagy férj a feleségéét és nő a 
férjéét veheti fel, más oszla ékát 
azonban — ha arra 2 tanúval 
ellátott meghatalmazás nincs — 
senkinek a bizottság kifizetni 
nem fogja.

Az osztalék kifizetése marc US 
hó 30 —  áptilis 4-ig napon
ként reggel 7 óraid deli 1 
óráig, azután pedig hetenként 
szerda es szombati napon 
délelőtt 8 órától deli 12 óráig 
történik-

Mohács, 193Ö. évi március hó 
23 án.

ELN Ö K.

Pataki János
faipari m ester, zongorakészítő és 

csónaképító
B a r á t  u t c a  10 s z á m .
Motorcsónak, evezős- és vitor
láscsónakok szakszerű építése. 
Zongorakészités, átalakítás, ja
vítás és hangolás. Faipari szak
mába vágó rajzok és tervezések.

CSERHÁTI SÁNDOR dunai halászbérlő

h a to s a m é b a
a K oronával szem b en , a Jah od a-féle  házban

m á rc iu s  hó 21-én m e g n y ílo tt.
n.— ' v ^ n m j ■****<*? V  --------- —  ~

Zongora tulajdonosok figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
a napokban Moháchra érkezem és úgy mint azelőtt is

zongorahangolástéS javítást vállalok
Hangolás lisztitással 6 ptngö és javítások meg

állapodások szerint a legolcsóbb arban.
Szives parifoz fts t kár

F R F R  R F R N ^ R O  zongorahangolé és javító, a bécsi cs. és 
L D L I \  kir. udvari operaház volt másodhangolója.

Jelentkezni lehet F r id r ic h  O szká r  könyvkereskedésében.

F IG Y E L E M !

Órát, arany-ezüst ékszert a leg 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1® IB C N Í t «*» IB ft £
rttohács Ú jvá ro s h áza .

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

K
Kd
K<
RS
K ;
KC

K<
K
K<
K
KC
KC
Ks
K,
i

ó havi részletre készpénzáron
vásárol a

IT E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n agyobb  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás" szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén. Jelentkezni lehet’

Bárt A n d r ás h ite l iro d á b a n ,
vagy az egyes hivatalul bbn levő m e g b íz o t tn á l.

Pndricn üsxkar vonyeny iroaMa. iioháes.

Vennék Bezedek-Majs-Herceg- 
tőttös vidékén készpénzfizetés

sel 60— 100— 120 hold

földbirtokot
egy tagban (vagy tagositva) 
esetleg felszereless-1, lakóházzal.

CIM A KIADÓHIVATALBAN.

>X
®1
&X
IX
IXex
IX
IX
IXex
IX
sx

H ird e tm é n y .
B a lá zs  Is tván  mint a legelő' 

társulat elnöke felkéri a társulat 
összes tagjait, hogy március hé 
29-én délután 2 órakor az 
Erdöbirtokosság helyiségébenrendkívüli közgyűlést
tart, kéreti az összes tagok meg
jelenését

TÁRGY:
Az újonnan elkészített hivata

los telekkönyv ismertetése, meri 
többeknek az eddig kimutatott 
részesedései nem egyeznek, tehát 
mindenkinek saját érdeke, hogy 
megjelenjen.

A közgyűlés elfogadása ulárt 
15 napig közszemlére ki lesz 
téve az erdöbirtokosság helyisé
gében, ahol hivatalos órák alatt 
megtekinthetik

Tisztelettel
B a lá zs  Is tván . elnök

1936. vh. 124 szám.

Árverési hirdetmény
Az 1S81. évi LX. t. c. 102. § i  

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Német Kálmán mohácsi 
lakos ügyvéd végrehajtató javára 
végrehajtást szenvedő ellen 203 
pengő 84 fillér tőke és jár. ere
jéig a mohácsi kir. járásbíró
ság 1935. Pk. 2801. számú vég
zésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1935. év julius hó 
9 én le , illetve felülfoglalt és a 
Bv. 299 1935 számú foglalási 
jegyzőkönyvben 1 —4. lélel alatt 
összeír! 1940 pengőre becsült 
ingóságokra mohácsi kir. járás- 
biiósag Pk.2801 1935. sz.végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, an
nak az 1908 évi XLI t.-c 20. § a 
alapján a fent megnevezeti,} s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk még ma is 
fennáll és h a  e lle n ü k  halasztó 
h a tá ly ú  Ig é n y  kereset fo lyam at
ban  n incs  végrehajtást szenvedő 
lakásán, Dunaszekcső sziget
ben végrehajtást szenvedő lanyá 
ján leendő megtartására 1936. évi 
á p r il is  hó 14. n a p já n a k  délután  
3 l 2 ó rá já t  lüzöm ki, amikor a bi- 
róiíag lefoglalt 2 üsző, 4 drb tinó, 
30 drb süldő, 240 kereszt búza stb 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés ellené
ben eladom. Az árverés ala kerülő 
ingók a becsérték -’/3-anái ala
csonyabban nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésen 
melynek becsériéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10% bánat
pénzt letesz.

Mohács, 1936. évi március hó 
13 án. K anyó Béla

kir. bír végrehajtó.

Szőlőhegyi auioöuszjarai
március 30-tól, hétfőtől 
kezdve közlekedik, múlt 
évi menetrend szerint

Ha gyors növésű szőlőt akarsz, ültes?

„Nemes K adarka" hazai szolét
Bővebbet

EMMERT KAROLY gazdaságé 
Mohács.

IX
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