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IG A Z -E ?
Ki tudná megmondani, | 

hogy ki az elindítója, vagy | 
szülője azoknak a híreknek, 
amelyek néha ott keringenek 
az egyszerű emberek között? 
Vagy talán nem is annyira 
az elindulási pontot kellene 
keresni, mint azt a közbe
eső helyet, amelyek az egy
szerű, elhajított kis kőből 
fényes, csillogó, ragyogó 
ékszert csiszolnak, amelyben 
aztán még az is elgyönyör
ködik, aki az első látásra 
tudja, hogy csak ámítás, 
csak színes buborék, amely 
az igazság első kis szellőjére 
szétomlik és marad, ami volt, 
apró kis cseppek, a nagy 
álom megmaradt valóságai. . .

Azokra a hírekre gondo
lunk, amelyek mostanában 
járják a cserepes és nádas 
gunyhók világát, amelyeket 
szájról-szájra adnak s ame
lyek nekünk is realizálták 
azt a nagy győzelmet, ame
lyet az olasz nemzet aratott 
valahol, messze a szikrázó, 
csillogó homok és kék ég 
hazajaban. Ezek a hírek 
először csak úgy rejtelmeser, 
titokzatosan a baranyai három
szög visszaadásáról suttogtak, 
de aztán mentek szajról- 
széjra, embertől-emberhez és 
lassan már a magyar határon 
telül ringott Bacska aranyló 
búzája és tovább is mentünk 
az elveszett székelyek hazá
jába, kincses szép Erdély- 
országba . . .

Hiszen mi sem könnyebb 
a mesében, minthogy cda- 
szol Musszolini — micsoda 
nagy ember lett a mesék, 
almok és remények világában 
— hogy aztán, halljatok-e 
ám bccskcrosok, adjátok 
vissza ennek a becsületes 
magyar nemzetnek régi jus
sát, mert ti is sorra kerültök, 
tkarcsak a négus! Még na
gy ti is kurjant hozzá, nehogy 
letagadhassak odaát, mintha 
tam is szólott volna. Erre 
aztán természetesen szó nél
kül leülnek az asztalhoz ki

rályok, hadvezérek és nagy 
hajion rások között, bocsánat- 
kérések mellett toljak vissza 
és ragasztják össze az ak
kor annyira szétdnrabolt, oly 
sokszor visszaálmodott Nagy- 
Magyarorszagot! . . ,

És jönnek az egyszerű 
emberek és kérdezik igaz-e, 
hogy visszakapjuk? Igaz-e, j 
hogy már tárgyalnak is róla, 
igaz é, hogy mezirta az új
ság is, az a pesti, amelyik 
dróton kap minden hirt. nát 
biztos, hogy igaz, mert hisz ! 
nem fizettek volna annyi j 
pénzt a továbbításáért, ha ] 
nem lenne igaz.

Ember legyél aztán, hogy 
ezt a gyönyörű álmot szét- í 
robbantsad és magyarázd 
annak szegény, mindig becsü
letes, mindig naiv és mindig 
könnyen hivő magyar lélek- . 
nek, hogy bizony, de messze , 
is vagyunk ettől . . .

Magyarázd meg, hogy 
csak szappanbuborék volt, 
amelynek szétpvfíarása mán 
kis harmatcseppek maradtak, 
olyanok, mintha kis köny- 
cseppek lennének. Lehet, 
hogy a sok könnyből is fa
kadt az a cail ogó szép valami, 
ami' láttak, de az biztos, 
hogy csak volt, csak csillo
gott, most itt van a kezün
kön és — na, azért most is 
ragyog, fénylik, de mar nem 
anny ira . . .
“ Hat hiszen annyi igaz, 
hogy a nagy győzelem,
— amelyből nekünk is van 
annyi haszrunk, hogy szem
be mert szállani azzal a 
papiros hatalommal, amelyet 
az anny iszor elátkozott béke
szerződésekből és társaiktól 
emeltek és toltak fel naggyá
— segített minden elny omott 
nemzetrek, rmely legyőzött 
volt, anélkül, hogy háborút 
veszített volna. Biztos, hogy 
a hírhedt Népszövetség mar 
nem az a bástyája a béke- 
szerződéseknek, mint volt 
a abeszin hadjárat előtt s ha

egyik oldalról meglehetett 
támadni, a másiknak i- lehet 
neki menni.

Biztos az, nogv egy kis 
harmatcsepnvi íz valóság és 
lehet, hogy ebből a cseppbői 
pára lesz, a pára egye-ül sok 
milliárd társá ul és egvszer 
csak elkezd hullani a jóté 
kony, életet fakasztó eső,
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A gőzkonipüzeni m odernizálása 
nem emeli az átkelési dijakat.

A kepvifelctes’Ulet dönt a tervpályázat ügyében —  A számítás 
szerinti megtakarítások fed zik a törlesztéseket.

Több helyről értesültünk arról, 
hogy a gazdak között nyugta
lanság van, a nemsokára meg
valósítandó gőzkompüzem mo
dernizálásává! kapcsolatban, mert 

egyesek azt a hitt ter
jesztik, hogy az átalakí
tás drágítani fogja az
átkelési dijakat

Több ízben foglalkoztunk már 
ezzel a kérdéssel és említettük 
is, hogy nem lesz drágább az 
átkelés, szükségesnek tartjuk 
azonban ezt érden ben és szám
szer nt is igazolni, aszerint, amint 
ezt illetékes helyen, a városhá
zán, elgondolták és eltervezték.

Elsósotban is k’erre’jük azt, 
begy a város semmiféle irány
ban nir.es Itkölve a moderniza 
lá ;t illetőleg. A meghirdetendő 
tervpályázat a egszélesebbkcrü 
lesz, országos meghndetes alap
ján és a

teerkezó pályázatokat tel
jesen alkalmazhatósagnk 
szét mi tátogatják ki.

Ez azt jelenti, hogy a negol- 
das n mden elgondolható alakú 
és jellegű lehet, ami a mohácsi 
átkelési viszonyoknak megfelel. 
Bármily hajtóerővel, bármilyen 
alakban, fontos, hogy azt a célt 
elérje, amit a vatos kitűzött 
maga elé, hogy gyorsan és leg
alább is a mai dijak n ellett to  
nyolitsa le a fotga mát.

Ami aztan a felveendő kel
esén törlesztését illeti, mert ez
zel nyugtalanítják a gazdákat, 
akik, — ezt mindenki elismeri 
közel száz “jo-ban vannak érde
kelve ebben, meit, az átkelés 
mezögazeasagt ferga om, — a 
negievo zaiszamadasi adatokból 
jelölték ki.

a nely szét H alasztja a ma
gvar nemzetet elválasztó bé- 
kehatárokat és találkazik a 
magyar, az elszakított ma
gvarral.

Hát ennyi igaz — üzen
jük azokak, akik kérdeztek 
— ennyi biztosan igaz, de, 
van bennünk is hit, hogy 
több is igaz lesz belőle . . .

I A fedezet első része személyi 
megtakarítások révén fog jelent
kezni. A gőzkompüzemnek je
lenleg 10 alkalmazottja van. 
Bármilyen legyen is az uj átke
lési eszköz, a valószínűség az, 
— ezt egyébként az elbírálásnál 
is mint feltételt állítják fel — 
legalább 3—4 alkalmazottat meg. 
takarítanak.

Ez már maga éti 3 — 4 
ezer pengőt jelent az 
üzemnek.

Miután eddig 11000 P k ö r ü l  
voit az a'kalmazottak fizetése, 
közel 40 " o os a megtakarítás. 
Ugyaniyen százalékot takarít 
meg a város a személyzet csök
kenésével kapcsolatban az OT1 
dijaknál is.

A második része a várható 
megtakaiitásnak az üzemanya
goknál kell, hogy jelentkezzen. 
Minden elbírálás alá kerülő terv- 
pályázatnál elsősorban ezt a 
szempontot bírálják el, mert na
gyon természetes, hogy nem a 
drágább, hanem az olcsóbb 
üzemanyag szükségletet jelentő 
ötletet fogadják el.

Edd'g évente 11000 P volt 
az üzemanyag fogyasztás, ha te
hát itt csak 2—3000 pengőt si
kerül megtakarítani, már majd
nem elértük a törlesztési részlet 
nagyságát.

Megírtuk, hogy a kölcsön 25 
éves lesz s az évi annuitás —  
törlesztés és kamat — 75 0 ?. 
Ez összesen 8250 P tenne ki, 
ami a fenti elgondo ás szerint 
fedezve lenne.

Mindezekhez hozzászámítandó 
az is, nogy a város a pályázattal 
jobb, modernebb megoldást ke
res és lehet, hogy olyan eredeti 
ötletet kapunk, amely lényegesen, 
tehát a fenti számításoknál is

i



MOHÁCSI HÍRLAP 1936, május 17.

jóval magasabb megtakarítást 
eredményez majd.

Egyébként az elbírálás garan 
ciát ad arra, hogy csak a lég 
jobb kerülhet sorra Ugyanis a 
beérkező pályázatokat elsősorban 
a város műszaki osztálya bírálja 
felül, ahol az átkelési üzem min 
den kérdését alaposan ismerik 
A kiválogatott pályázatok azután 
felkerülne1: a miniszteiiumba, 

aho: szakemberek felül- 
vizsgáíjak megvalósitha 
tós g es gyakorlati le
hetőség minden szem
pontjából.

Az Így elbírált pályázatok az 
után a képviseiő'estület elé ke
rülnek s az dönt a vég'eges 
sorsáról Ez pedig, a képviselő
testület inai, igazán elismerésre 
méltó objektivitása mellett, azt 
jelenti, hogy

a képviselőtestület gazda 
tagjait illeti majd a 
döntő szó,

mert az intelligenciát, a kereske
dőket, iparosokat személyükben 
nem érinti az átkelés problémája 
tehát a gazdákra bízzák majd a 
döntést teljesen.

Minden újítás esetén vannak 
nézeteltérések, a magunk részé 
ről helyesnek is tartjuk az ellen- 
vélemények hangoztatását, mert 
csak igy lehet teljesen kialakítani 
valami elgondolást, ezúttal is 
tehát ezen az utón jut el a nagy
kérdés a végleges elh(tározás
hoz, azonban megnyugtatnatunk 
minden érdekeltet, ho>y csak azt 
valósítják meg, ami az átke
lésben érdekelteknek, jó, gyors 
és olcsó lesz.

Egyházzenei hangverseny 
a piispökíempiO'nban.
A mohács külvárosi r k. plé 

bánia Kis S’ ent Teréz énekkara 
vasárnap, folyó hó 10-én nagy 
sikerű hangversenyt adott a 
püspöktemplomban A ha igver- 
senyen a kiváló női karon kivül 
értékes szóló számok is voltak 
és egy számmal a külvárosi 
elemi iskola gyermekkórusa is 
szerepelt.

A mindenképen kiérdemelt s i
ker elsősorban a kitűnő művészi 
érzékkel összeállított programm 
nak tulajdonítható. Az alig egy 
órás műsor páratlanul gazdag 
ízelítőt nyújtott az egyházi zene 
különböző korainak stílusából. 
Elhangzottak Bach, Rossini, 
Cherubini munkáin kivül újabb 
hazai és külföldi szerzők kom
pozíciói és a nagyszámú és dí
szes hallgatóság mély áh,tattal 
merült el a szépséges és fö l
emelő harmóniák élvezetében. 
Voltak pillanatok amikor az ének
kar tagjai agilis vezetőjükkel 
együtt szinte önmagukat múlták 
felül.

A műsor legértékesebb kórus- 
száma kétségtelenül Kodály ma
gyar népies tematikájú, homofón 
szerkesztésű Ave Máriája volt, 
de igen tetszett Halmos László 
háromszólamu női kara is, mely 
szövevényes, imitációs témator- 
lódásaival és bonyolult tonalitás 
változtatásaival valóságos virtuóz 
feladatott rótt karmesterre és 
kórusra egyaránt. Hogy ezzel a

mekek annyira élvezték, hogy a 
fáradtságot félretéve gyorsított 
menetben érkeztünk meg a fel 
sőkereskedelmi iskolába, ahol 
minket a tanári kar tagjai igazi 
magyaros vendégszeretettel fo
gadtak s ahol a gyermekek meg
ebédeltek és kipihenték magukat.

Délután megtekintettük a város 
nevezetességeit, a tanítóképzőt, 
a közéoületekel és közben elju
tottunk a Déry kertbe, ahol a 
gyermekek elszéledve nézték en 
nek az igazán pyönyörü parknak 
a szépségeit. Kis magyarjainkat 
meglepte a hősök emlékművé- 
nek egyszerű szépsége s kis lel
kűkben akaratlanul is összeha 
sonlitották a mohácsi, méretei 
ben is impozánsabb emlékművel. 
Nem az eszköz fontos, hanem a 
a cél, — magyaráztuk a gyer
mekeknek; nem a nagyszerűség, 
a dimenzió a fontos, hanem a 
szívesség a kegyelet D j a n k o r 
elolvasták a f- Ira to t:
... az nem lehel, h így annyi szív, 

hiába onta vért . . . 
könnyes szemekkel sorakoztak, 
hogy a konoly tanulságokat az 
őket felüditő játékkal v ítsák fel.

Ezután kivonu lunk a Prndur 
szig ten e/ő gnn á z iu n i sport- 
térre, ahol kedvűire sportoltak,

. játszottac és élvezhették ennek 
az akácülittál telített városnak 
kristá ytisz'a evegő'ét Műd egy 
igen f i io n ,  friss, meleg vacsora 
u in  elindutunk naeafeié. A ha 
jón eg/szer kétszer fe lh iigzo t- 
tak in-g a kedves diáxnóiáic, de 
nem úgy nint reggel, ind más
kor. Az édes álom kerülgette a 
diákszeneket, csak akkor élén
kültek fel, amikor meglátták Mo 

, hács lámpáit, édes szüleik h ívo
gató zsebrendő in.egetéseit, a 
szerető, a gyermekeikért aggódó 
szülő-.et, akiknek épségben ad
tuk át gyermekeiket.

Külön hátival kell megérnie 
keznünk a híjai női kereske
delmi iskola igazgatójáról dr. 
Kerekes György ről s tanárairól, 
akik kedvességükkel elhalmoztak 
minket és azon fáradoztak, hogy 
minél jobban érezzék magukat 

i a gyermekek.
Kirándulásunk szép és tanul- 

i ságos vo t, sokat tapasztaltunk 
és nőven fékeink igaz értékekkel 
gazdagodva tértek haza, h . s .

nehézséggel megbirkóztak, d i
cséretükre válik mindkettőjüknek. 
E két művön kivül Rere'vds 
Hugó négyszólamú „Áldozási 
kara" kénviselte az új magyar 
kórus iroda'mit, mig az e'őadott 
többi kórusmü a XIX. sz. egy
házi zeneirodalmának átlagon 
felüli terméséhez sorozható 

A hangszeres szólószámok 
közül kimagaslik a Schneider 
Lajos igazgató művészi tolmá
csolásában előadott Bach Toc
cata és Fuga Finom regisztrálás 
sál és precíz frazeállással játszott 
és amit a püspöktemplom rossz 
ál'apothin levő, tgymanuálos, 
kévé- regiszterü orgonáján k i
hozott, az a lehetőségek maxi
mumának mondható. Kedves in- 
termezzóként ha ott a szintén 
Schneider által előadott Rossini 
mii. Ugyanő látta el a kórus 
számok orgona kíséretét is. 
Mindezeknek médó kiegészité- 
séü' szolgát B'aun  Ervin he
gedűn előadott Bich Airje és a 
Rutscli Peter által gordonkán 
megszól itatod Cherubini bájos 
Ave Mariája

K iö n  kel szó C m .’. : a gyer
mekkórusról mely művészi sze n- 
pontbó' te lesei egyenrangú! 
nyújtott a felnőttekkel, pedagó
giai érték szempontjából azonban 
felülmúlt minden egyebet. /C /v  
István régi nép tém íra irt „K e
gyes Jézusát’  adták elő.

Meg kell hajtanunk elismeré
sünk zászlaját Benedek József 
kántortanitó előtt Övé a siker 
oroszlánrésze. Ö tanította be és 
vezette a kor_sokat, ő k.sérte 
orgonán a szólószámokat, sőt 
egyik másik enek kórus feldől 
gozását is ő végezte. Minden 
szépen kiénekeit frázis és kris 
tályosan egybecsengő hármon a 
mögött az ő biztos zenei érzé 
két véltük felfedezni. Az ő sze
mélye a garancia arra, hogy a 
Kis Szent Teréz énekkar helyes 
utón ha ad az uj aktív kórus 
művészet feié és idővel Mohács 
városának egyik legértékesebb 
ku turténvezőie lesz. g J.

A polgári fiúiskola 
tanulmányi 

kirándulása Baján.
A mohácsi m. kir. állami pol

gári iskola fiú növendékei folyó 
hó 12 én tanulmányi kirándu
láson vettek részt.

Reggei 3 4 9 órakor indultunk 
s délelőtt 11 órakor érkeztünk 
Bajára. Természetesei vig ének
szóval mentünk, melyei 132 
gyermek boldogságtól dagadó 
szive tett színessé kedvessé. 
Megérkezésünk után a bajai m. 
kir. felsőkereskede.mi iskola 
egyik tanárnője és két növendé
kének kíséretében meglátogattuk 
a bajai posztógyárat, ahol két 
mérnök kedves és színes ma 
gyarázatai közben a gyermekek 
végigjárták az üzem összes he 
lyiségeit, géptermeit, majd ta
pasztalatokkal gazdagabban tá 
voztunk, hogy meglátogassuk a 
»Noslra« tárházát, melyben a 
gabona tárolásával, tisztításával 
és elraktározásával ismerkedtünk 
meg, melyet színién egy kedves 
és szakértő kísérőnknek köszön
hettünk.

Ezekután elindultunk a városba, 
amelynek távlati képét a gyer

k i  áldozatok hissit
ismertük meg a közeli napokban 
városunk területen. Igy kell ki
fejezni míg inkát, mert nemcsak 
a főutcák gazdagszinezetű házai
ban fogadták szívesen a gyüj- • 
tőket, hanem a városszéli sze
gények is sokszor öanagukit 
felülmúlva hozták az áldozatai
kat — itt nyugodtan mondhat
juk — »az Ur oltárára.!

A belvárosi te nplomiestés 
tehát a legnagyobb százalékban ! 
biztosítva van már, hogy azon
ban részleteiben is egészen nívós 
legyen a templomunk, ne ma- 

I radjanak benne szépséghibák, 
amelyek rontanák a harmóniát 

| és a tóceletes stilszerűséget, eh
hez meg egy kisebo ’ össceg 
szükséges volna.

Hisszük, hogy azok akik tá tin  
e napokban nem voltak éppen 
abban a anyagi helyzetben, hogy 
tehetsegükhöz és társadalmi i l -  

i Hsukhoz képest adakoztak volna

most ezen utolsó felhívásunk,,, 
és kérésünkre fogják ezi a „  
lasztisukat pótolni.

Nem ismerjük kisszerű, ön2z 
lelkeknek a mohácsiakat és tud 
ju k : mindenki tudja mit vár tji 
joggal az Isten és az egv^ e

Amint a középkori dómépitjb 
a legmagasabb kőrózsát i; 00. 
tosan kidolgozták, mert — Us 
mond — ha messze is van 
az emberektől, de (közelebb van 
az Istenhez, úgy mi is a téma 
lomunkat széppé, kedvessé áhi

| tatra hangolóvá akarjuk tenni 
mert templomunk közel vari 
hozzánk is, második otthonunk 
de közel van az Istenhez A 
Neki igazi otthona! Sro/Zs-i te
hát mindenki, aki még' nem se.

i gitett, vagv aki még tud segíteni 
hogy a belvárosi templom méltó

, Hstenhiza, legyen öröméül aa 
Istennek és a híveknek

Végül hálás köszönetét moi- 
j dunk mindazoknak a lelkes egy.

házközségi tagoknak, akik fárad 
ságot nem kiméivé buzgilnuk 
kai elérték azt, hogy rövid nyo’c

i napon belül több mint ezer 
pengőt ajánoítak fel a hívek a 
templonfeslés céljaira A fel. 
ajánlott összeget az adakozók 
névsorával együtt lapunk folyta, 

i tólagosan közö ni fogja, ú-»y. 
szintén a belv. templom hirdető-
tábláján olvasható lesz.

Tihanyi János plébános.

M IBS? 1 S?éílliflji 
táti árttidiiinal?

Lapunk múlt számában rövi-
' den megírtuk, hogy az iparügyi 

m niszteriu nból Mohácsra érke
zett Kemény D. Zoltán műszaki 
tanácsos, hogy helyszíni szem- 

i lével és személyes megbeszélé
sekkel nkapcsolatbm döitsön a 
Széchenyi téri árkádsor körül

I ke e kezeit vitában.
Dr. M irgítny  Lajos polgár-

mester, Visy Zoltán műépítész, 
Fehérvdry István és Vitéz dr. 
Horváth Kázmér vettek részt a

I megbeszéléseken és a helyszíni 
' szemlén s egész délelőtt folytak 

a tárgyalások. Az egész és la-
I púnkból Ismert anyag, érvek el

lenérvek sorrakerültek. Dr. Mar- 
t gitay  Lajos polgármester úgy
[ vezette a tárgyalásokat, hogy 
j mindkét fél teljes egészében elő- 
I adhassa véleményét, aggodalmait,
I vala nint észrevételeit, hogy a 
! késő századoknak szóló épitke- 
■ zés alapos megfontolás és szak- 
! szerű megállapítás után kerüljön 

kivitelre.
A tárgyalásokon so< tekintet

ben sikerült az ellentéteket ki
egyenlíteni és végül is közös 
plattformra hozni a kérdést. Az 
igy aztán tisztázódott vélemé
nyek, elgondolások alapján Ki- 
mény O. Zoltán az iparügyi mi- 
niszteriu n városrendezési osz
tályának jelentést tesz és az 
hozza meg a végleges döntést 
arra, hogy legyen-e árkádsor, 
vagy sen s ha igen milyen for
máján.

A döntést írásban közük an
nak idején a várossal s mi i* 
ismertetni fogjuk.

—  Harczi Sándor díjnyertes 
fajborai kizárólaj a „Bolttá- 
rooi Borozóban11 kaphatóit.
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A cserkész minden cserkészt 
testvérének tekint.

A testvériség jegyében folyik 
le az idei cserkésznap. A foga 
galmat az összes csapatok újon
cai egyszere teszik le, mig a 
többiek egyszerre újítják meg, 
a kerüieti ügyvezető e'nök dr. 
Bartók Egyed előtt, — akit jó 
ságáról és kitűnő szónoki kész
ségéről már jól ismerünk

Komoly, nagy jelentősége van 
ennek, ba figyelembe vesszük, 
hogy a csapatokban képviselve 
van középiskolát végzettek, ipa
rosok, tanoncok stb. Szükség 
van erre a testvériségre.

A cserkészrap programmja a 
következő:

Délelőtt:
9 órakor a Püspöktemplom

ban ünnepélyes szent mise. Szent- 
beszédet mond dr. Patton János 
hittanár.

10 órakor a sporttelepen ün
nepélyes fogadalom , igérettétel 
és újítás a következő íárgysoro
zattal :

1. Hiszekegy.
2. Megnyitó Tartja Kecskés 

Lajos h. polgári iskolai igazgató, 
szervezőtestületi elnök.

3. Avató beszéd. Dr. Bartók 
Egyed zirczi tanár, a Magyar 
Cserkészszövetség V I—VII. kér. 
ügyvezető elnöke.

4 Ünnepélyes fogadalom, igé 
rettétel és újítás.

5. Ünnepi zárszó. D r. M a r
gitay Lajos polgármester, a Ma 
gyár Cserkészszövetség V I—VII 
kerületének fővédnöke.

6. Bemutatógyakorlatok.
7 Himnusz.
8, Diszelvonulás.

Délután :
1 órakor társasebéd az Iparo 

sok Olvasókörében. Pohárkö 
szöntöt mond: Schmidt Lajos 
országgyűlési képviselő.

Este:
Fél 9 órakor közös nagy tá

bortűz a sporttelepen.
Belépti dij nincs, önkéntes 

adományokat a táborozási alapra 
köszönettel fogad a vezetői ta
nács. A társasebéd terítékének 
ára 1 50 pengő. Jelentkezni lehet 
Marosi Ferenc vendéglősnél, 
Benedek József, Urkövi József 
és dr. Szkladányi László cser
készparancsnokoknál.

Cserkészeink ünnepségükre 
mnidenkit szeretettel várnak.

M issa S o lie in n is  
Pécsett.

Az idei nyáron — a pécsi 
dómtéren fogják játszani U házi 
György Missa Sollemnisét. A 
szentmise drámája, mely Buda
pesten a Nemzeti Színházban 
oly nagy sikert ért el, most a 
neki legmegfelelőbb helyre: a 
szentmise temploma elé költözik, 
így sikerült megalkotni az igaza 
szabadtéri játékot, ahol ku li
szákra nincs szükség, mert a 
környezet és a darab a legszebb 
egységbe fonódik. A dramatizált 
szentmise kíséretéül a pécsi f i  
harmonikusok és énekkarok 
Liszt Ferenc < Esztergomi misé
jét! adják elő A darab főszerep

lői művészek lesznek. A rende
zést maga a szerző és Horváth 
János, a pesti Nemzeti Színház 
szcénikusa vállalta. Az 500 főnyi 
szerep'ő személyzet Pécsről rek- 
rutálódik. A legmodernebb fény- 
és hangeffektusokkal fognak 
dolgozni, úgyhogy az előadás 
a művészi élmény mellett, a 
legnagyszerűbb látványosságot 
nyújtja

A misét mondó pap Boldog 
Mór püspö-öt személyesíti meg, 
mert egyházmegyénk most ün
nepli püspökké választásának 
900 éves évfordulóját. A szent 
cselekménnyel párhuzamosan 
folynak a tömegjelenetek, a fel 
vonulások és mozdulatkorusok, 
rr.eiyek a szent cselekmények 
jelentését magyarázzák. Látható 
lesz a napkeleti bölcsek csillaga, 
a Credo tartalmát nagyszerű 
képekben ködfelhőre vetítik stb 
stb.

Hosszú oldalakra terjedne a 
darabnak csak tartalmi ismerte 
lése is. S mindez a pécsi dóm
téren, mely szakértők szerint az 
egész országban a lega kalma 
sabb a szabadtéri játékok rende 
zésére. Megható gondolat, hogy 
Pécs városa a török járom alóli 
felszabadulásának 250 éves év 
fordulóján, mintegy hálából 
<Missa Sollemis»-t <Ünnepi 
Szentmisé» t mutat be, hogy a 
szomorú jelenben rámutasson a 
a dicsőséges felszabadító harcok 
fenséges erőforrására.

Az ünnepi hét alatt (junius 
10—14) 5 0 '0 os vasúti kedvez 
ménnyel lehet Pécsre utazni. 
Mohács kiiíiinvonattal igyekszik 
majd tlégszámu résztvevő esetén 
a Missa Sollemnist minden ér
deklődő számára megtekinthe 
tővé tenné.

F rig y e s  főherceg 
80 éves-

Junius hó 4 én éri meg Frigyes 
főherceg 80 ik születésnapját, 
amelyet — mint értesülünk — 
sátorhelyi uradalmában szándéko
zik tölteni. A szép évforduló 
közeledése alkalmából a magyar 
óvári uradalomban már most 
meleg ünneplésben részesítették 
a szeretetben és köztiszteletben 
élő tőherceget, de igen meleg 
hangon emlékezett meg Frigyes 
főhercegről a magyar ország
gyűlés mmdkét háza is. Az o r
szággyűlésen Sztranyavszky Sán
dor elnök a következőket mon
dotta:

— Frigyes királyi herceg őfen
sége, aki nagy háborúnak hős 
és győzedelmes harcokban el 
múlt két esztendeje alatt_ főpa 
rancsnoka vö t, most ünnep i 
életének SO-ik évfordulóját. Meg 
vagyok győződve, hogy a tisz
telt Ház együtiérez abban a te
kintetben a mi jogos büszkesé
günkkel, a magyar királyi hon
védséggel és az egész magyar 
társadalommal, hogy tisztelettel 
emlékezik meg ebből az alka
lomból is Frtgpes királyi herceg
ről, a nagy háború magyar és

osztrák haderejének melegszívű 
és bölcs vezéréről, aki csonkán 
maradt magyar földön magyar 
katonái között velünk együtt 
szenvedi át az igazságtalan, ke
gyetlen trianoni sorsot.

A képviselők állva hallgatták 
végig a bejelentést.

Értesülésünk szerint a neve 
zetes évforduló alkalmából a 
sátorhelyi uradalomban szeretet
teljes ünnepély veszi körül a 
királyi fenséget.

A kormányzó Frigyes főherceg 
S0 ik születésnapja alkalmábó a 
következő hadparancsot adta ki;

• Hadparancs. Mélyen átér zve 
annak az érdemdús tevékeny
ségnek a jelentőségét, amelyet 
Frigyes királyi herceg, tábornagy 
ur Őfensége a világháború alatt 
hazánk érdekében kifejtett, Ma
gyarország hálájának kifejezéséül 
a m. kir. Béla király 8 honvéd- 
gyalogezredet Frigyes királyi 
herceg, tábornagy ur Őfensége 
magas tulajdonába ezennel á t
adom. Kelt Budapesten, 1930. 
évi május 14 én. Horthy s. k. 
üömbis s. k.

Az adományozási okiratot a 
kormányzó személyesen nyúj
totta át Frigyes főhercegnek és 
szerencsekivánatait kifejezte szü
letésnapjára.

— Az alispán Mohácson 
Hétfőn Mohácsra érkeze t Fi- 
scher Béla aiisp.in, dr. H al J - 
s se f varmegyei tiszti főorvos, dr. 
Dávid  Fal a kórházügyek refe
rense társaságában s itt a László 
eüzkórl: .zban dr. Margitay La
jos po'.g irin.-ster és V ix z  Szónyi 
A:ajos lanácsr.os bevon is.tval 
megbeszélést tartottak. A meg
beszélésen a kórház bővítés mun
kálatainak függő ügyei kerültek 
megtárgyalásra, majd az alispán 
es kíséreté visszautazott Pécsre.

— iíiá ria -gyüdi zarándoklat. 
Csütörtökön az Urinők Mária 
Congregatioja 30 tagja Mária- 
gyüdre zarándokolt A zarándok
latot Tihanyi János plébános 
vezette A kegyhelyen szentmise 
és prédikáció volt, majd a ke 
resztuti ájtatosságot végeztéit e . 
A zarándoklat délután 0 órakor 
érkezett vissza Mohácsra.

— Esküvő. Zdrahál Irénke 
és Balogh László folyó hó21-en 
este 6 orakor a külvárosi püspök- 
templomban tartják esküvőjük.:. 
(Minden külön értesítés h e ly id )

— A Szociális Misszió kos 
gyűlése. Folyó hó 24-én, jövő 
vasarnap délután 3 orakor, az 
Iparosok Olvasóköre nagytermé
ben tartja évi rendes közgyűlését. 
A Szociális Missió Társulat veze
tősége kért az érdeklődök.t 
hogy a közgyűlésén minél na
gyobb szambán jelenjenek meg.

— Három napos á jta tossag 
gye rm ekek részére. Május ho 
21—2 4 ig  úgy a bélvarosban, 
mint a Külvárosban gyermekek 
részire triJuum, háromnapos aj- 
tatóssag lesz. Részletes pro 
grammját a templomokban n.r 
detik.

— K örm enet a Szent János 
szobor.ioz. Május hó ló  an 
szombaton, lapunk megjelenésé 
napjau, a belvárosi templomból, 
réggel 6 órakor körmenet megy 
a Szetd János szoborhoz, napo- 
inuk! Szent J.mos névnapja a l
kalmából.

— Mohácsiak a Nemzetköz 
Vásáron. Az idei méreteiben 
hatalmasan fejlődött Nemzetközi 
Vásáron is képviselve van Mo
hács városa. Ezidén Kramer 
Antal F iai mohácsi cég jégszek
rényeivel, Kovdcsics János korsós, 
Kovácsiéi Antal fia pedig kor
sókkal és diszáruval vettek részt. 
Reméljük, hogy szép üzleteket 
kötnek.

— Halálozás Súlyos gyásza 
van M ihályfi István dr. kórházi 
igazgató főorvosnak. Édesatyja 
M ihályfi Káro y a múlt század 
vége és a jelen század első ide
jének országos hirü színművésze, 
a Nemzeti Színház volt tagja és 
rendezője, életének SO-ik évében 
Budapesten elhunyt, A boldog 
békeévek kiváló művészét a Nem 
réti Szinház temeti el és részére 
a fővárostól díszsírhelyei kért. A 
gyászbaborult család iránt M o
hácson is őszinte részvét nyilvá
nult meg.

Balázs József gazdálkodó éle- 
tének 66 ik évében folyó hó 7-én 

hunyt. Temetése nagy részvét 
melled szombaton délután vöt. 
Halaiat özvegye, fia Balázs Mi- 
halv mezörendőr Jőrmester és szé
leskörű rokonság gyászolják.

— A Hősök Napja ez évben 
május hó 21-én lesz megtartva. 
Az ünnepséget az eddigi gyakor- 
la 'tc l elteróleg délelőtt rendezi 
meg a polgármesteri hivatal a 
H- -ik E n .kmüve előtt. Kezdete 
de . ólt negyed 12 órakor az em- 

:nű előtti téren. Ezt megelőző- 
ez összes feiekeze'.ek temp- 

omaiban ünnepi istent.sztélét
-z Az ünnepség programmja a 

?tk-?ző: 1. Hiszekegy: E ő
dja a Ceciba énekkar. 2. Hős

v. ezeink : Énekli a II. Lajos dal
kor. 3. ü' inepi beszéd. T artja : 
dr. Margitay  Lajos polgármester.
4. Fa u Tamas: Igazságot Ma
gyarországnak. Énekli a 11. Lajos 
dalkör. 5. A hősi emlékmű meg- 
kos roru’.asa. 6. Himnusz. E ó a d ja : 
a Cecília e.irk-rar. A po'.g trmea 
tér kéri a város közönségé:, hogy 
az ünnepre való tekintettel a ha
zakat lobogózzak lel. Ezen a na
pon gyűjtés lesz a hősök ligeté
nek rendbentartasara. Azok az 
egyesületek, amelyek koszorút 
óhajtanak letenni a hősi emlék
műre tartoznak azt május hó 
23 an déiig a polgármesteri h iva
talban bejelenteni.

— Az Országos F ron tha rcos  
Szövetség m ohácsi főcsoportja  
vasarnap, f. hó 17 en a szövetség 
helyiségeiben taggyűlés: tart, 
amelyen az összes tagok megje
lenését kéri az intézőoizottsag. A 
taggyűlés kezdete deiutan ő óra. 
Az egyenruhás bajtarsak lehető
leg egyenru inban jelenjenek még.

— Hivatalos órák az adóhi- 
vataloan. A kir. adóhivatal folyó 
hó 18-tól szeptember 30 tg a h i
vatalos órát 7 — 13 oratg tartja.

— Két ős fal évi fegyház 
Siur.kálásárt. A pécsi kir. tör
vényszék Szüts t3nacsa most tár
gyalta Sirok Imre 24 éves gaz
dasági cseléd ügyét, aki — mint 
megírtuk — Farkas János ura- 
sági gazdit és feleséget tőrevei 
niegszurkáita. A törvényszék egy 
rendbeli szándékos emberöles 
büntette kísérletében mondotta ki 
bünosnen es eze.t két es fél éá 
tegyhazra ítélte S rokot. Az ítélet

l nem jo ’erős. . /
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— Városi mérnökök mo
hácsi kirándulása. A városi 
mérnökök országos szövetsége a 
Nemzetközi Vásár alkalmából 
Budapesten gyűlést tartott A 
gyűlésen elhatározták, hogy a 
nyáron több vidéki várost, köz 
tűk Mohácsot is meglátogatják.

— Népművelést b izo ttság  
gyűlése. Kedden délután 4 óra
kor tartotta a Népművelési Bi 
zottság évi beszámoló gyűlé
sét Éva László vezetése mellett. 
Éva László részletesen beszá 
molt az elmúlt év népművelési 
munkájáról, összesen 13 előadás 
volt a különféle központokban 
és 8— 8 a városi és szigeti isko 
Iákban. Volt egy analfabéta tan 
folyam is, amely azonban nem 
sikerült, amennyiben mindössze 
öt katona jelentkezett, de ezek 
is a végén elhanyagoltak az elő
adásokat. Ez utóbbin élénk vita 
keletkezett, amelynek során dr 
vitéz Horváth Kázmér inditvá j 
nyozta, hogy a szorgalmasan 
tanuló analfabéták részére jutái 
mát tűzzenek ki ösztönzésül 
Vácott ezzel a módszerrel elér 
ték, hogy 1600 analfabétából 
csak 160 maradt. A bizottság 
elfogadta az indítványt és a vá
rostól 500 pengőt kér a tanfo 
lyam céljaira. Vértes János me
morandumot terjesztett be, amely 
a sziget és a bácskai községek 
egyes helyein uralkodó rom lott 
erkölcsi viszonyokat tárgyalja. 
Véleménye szerint a sok kocs 
mai zenei engedély az oka en
nek, mert a kocsmában táncol 
nak a legények és leányok. Vitéz 
Horváth Kázmér dr. ajánlotta, 
hogy bokrétákat alakítsanak s ott 
legyen a tánc ennek keretén be 
lül, esetleg magánlakásokban A 
memorandumot az alispánhoz 
terjesztik fel.

— Adományok a belvárosi 
tem plom festésre: 40+50 P t 
adott Schniidt Károly, 50 P-t N. ' 
N., 35 P-t Frank Mária, 20 P-t 
adott: N. N , özv. Márton János- 
né, a belvárosi Leányszivgárda.
11 P t Gyúrok Anna. 10 P-t ad
tak : Érés Ferencné, Matkovics 
Mátyás, N. N ,  Muró Péterné, 
Dotszai István, N. N., özv. Tóth 
Lajosné, Bencsik Mátyás, Merk- 
ner Lambert, W . J., Arató János 
és neje. 7 P-t adott; Dr. Dióssy 
Józsefné. 6 P-t adott: Cselinácz 
Antal, Miszlang János, Schweiss- 
guth Péiné. 5 P-t adtak : Kersics 
János, Czernics Mátyás, Kovács 
István, Kollár Antal, Mayer Jó
zsef es neje, Alabert Ferenc, Pa
taki József, Ribli család, R ub iit 
L. Ferenc, Kedves Károly, özv. 
Pech Gusztávné, Hemrich Károly, 
Vattay Albert, Kovács János, 
Petko János, Miholek József, 
Csallóközi Miklós, dr. Lendvay 
József, Marosi Ferenc, Pecsujlics 
Milán, Pctrovics Károly, Juhász 
Lukács, özv. Szeibold Antalné, 
Tóth Ernöné, Bárácz Marko, 
Martinkovics Károlyné, Arpádi 
András, Steidl Antal, id. Ránics 
István, özv. Lovák Mátyásné, 
Zombori Mátyásné, özv. Mayer 
Vilmosné, N. N., Pavkovics Mária, 
Szidonya János, Rhosóczy E ek, 
Nemeskéri Ferenc, Pap József és 
neje, Vorisek Lajos és neje, Heil 
János, Bárdos Antal, Pécsi
Gjörgy, Varga Ferenc, Balint í 
Gyuláné.

(folytatjuk)

Szekszárd és kulturtalálkozója lesz
Folyó hó 20-án, szerdán este 

erdekes kultureseménye lesz 
Mohács városának, amely egy
ben a két város közötti barátsá
gos érzés megalapozásának 
első lépése is lesz. Ezen az es
tén ugyanis hangversenyt tart 
a Szekszárdi Daloskör a S in
körben.

A hangversenyt még az ősz 
folyamán tervezték megtartani, 
de a hideg időjárás miatt netn 
lehetett a Színkörben s ezért ma
radt tavaszra. Szerdán delu an 
fel 6 órakor tartott választmányi 
üiesen foglalkozott a szekszárdiak 
aüta'i val a Szinpártoló Egyesü
let v.al.sztmán i ülése. Dr. M ar
gitay Lajos polgármester ismer
tette a tervezett programmot és 
kiemelte, hogy a hangve seny 
ku’-.ura is j.lentöségén felül a két 
varos szeretetteljes találkozása 
lesz ez az este. A szekszárdi 
dalosok elén azok elnöke es ve- 
zc’öje Vitéz Vendel István pol- 
, ármester jön. Két M AVART 
au ■ busszal érkeznek és először 
a II. Lajos emlékműnél állanak 
nt c, • :i 1 a Szinpártoló Egylet 
küld -fs-ve fogadja a szekszár
diam akik megkoszorúzzak az 
cm', k müvet Utána a városba 
-. t i  .o-i emlékművéhez hajtanak

— Légit m lsta propaganda 
autóbusz Mohácson. Vásár.táp 
reggel fél 7 órakor egy autóbusz 
érkezett, Mohácsra, amelynek ele
jén nagy felírás v o lt: Varjuk a 
Király t I Az autó végén piros 
mezőben fehér kettős apostoli 
kereszt volt s U gor Fe
renc dobozgyári igazgató és a 
pécsi legitimisták üitek. Az autó- 
! usz a Korona kávéház előtt ál
lott meg és utasai kiszállva, az 
üzletek redőnyeit, ablakokat, fa
lakat tele ragasztották apró kis 
cédulákkal „II. Ottó —  Revízió” 
felírással', Ebben a munkájukban 
az ügyeletes rendorőrszem gátolta 
meg az autó utasait, sőt az autót 
is fel'artóztatta felírása miatt és 
Pamlényi János rendőrkapitány
tól kért utasítást, hogy elenged 
heti-e ? A rendőrkapitány intéz
kedés? után az autó eltávozott 
Mohácsról-

— Ujpetrei vo lt a m últ heti 
ön gy ilkos . Megírtuk, hogy a 
múlt héten egy ismeretlen férfi a 
Dunába ugrott. A rendőrség sze 
mélyleirását rádió körözte s a 
felhívásra jelentkezett is Windisch 
Andrásné ujpetrei lakos, akinek 
ferje az al ment el hazulról, hogy 
Németbólyba megy, de vissza 
n.m  jött. Időközben a hullát a 
város alatt kivetette a viz. A je 
lentkező Wíndischnét elvezették 
a hullához, amelyben határozot
tan felismerte a férjét. E lm on
dotta még, hogy férje nemrégi
ben veszítette el szüleit s ezt 
annyira szivére vette, hogy bús
komor lett s valószínűleg ezért 
dobta el az életet magától.

— A kótházi építkezés szem
léje. Kemény D . Zoltán az 
iparügyi minisztérium műszaki 
tanácsosa a > László’ közkórház 
építési munkálatait is megtekin
tette és a terveket a helyszínen 
felülvizsgálta.

íohács városokszerdán a Színkörben.
ahol dr. M argitay  Lajos polgár- 
mester fogadja őket s itt is ko
szorút helyeznek el.

Este 8 órakor a dalosok sze 
renádot adnak dr. Margit iy  Lajos 
polgármesternek, majd fél 9 óra 
kor kezdődik a hangverseny a 
Színkörben. A hangverseny mű
sorának túlnyomó része magyar 
dalművekből áll s tekintettel arra, 
hogy a szekszárdiak az országos 
dalosversenyen dijat nyerlek, ma
gas művészi értékűnek ígérkezik

A műsorhoz a mohácsi filhar- 
m onikuso: is adnak két szántót, 
Kéler Bé a : Rákóczi nyitányát és 
L is z t: V i. rapszódiáját. A hang
versenyen szerepel külön szám 
mai dr. Á ldor György szekszárdi 
hegedűművész is, akit Gergely j 
Jánzs karnagy kisér zongorán

A Szinpártoló Egylet hiszi és 
elvárja, hogy a varos közönsége 
megértve a két város kulturális 
es bará'i találkozásának nagy je
lentőség.?, zsúfolt házzá varja a 
dalosokat. Megjegyezzük még, 
hogy a szekszárdi hivatali és tár 
sadalmi élet több vezető egyéni
sége is átjön.

Mi is hisszük, hogy a magas ní
vójú estének a mohácsiak előre 
is örülnek és lelkesedéssel karó 
ják fel a I angverseny ügyét.

—  A F ron th a rcoso k  közgyü  
lése. Az Országos Frontharcos 
Szövetség mohácsi főcsoportja 
május hó 24 én délelőtt fél 10 
órakor tartja rendes évi közgyű
lését a városháza dísztermében. 
Tárgysor: 1. Megnyitás. 2. E.nöki 
beszéd. 3. T itká ri jelentés. 4. 
Pénztári jelentés. 5. A számvizs
gáló bizottság jelentése. 6. Rész
leges tisztujitás. 7. Esetleges in
dítványok. 8. Zárszó. Az indítvá
nyokat legkésőbb 20 áig be kell 
az elnökséghez terjeszteni.

— A S te fán ia  anyák  nap ja  
Megírtuk, hogy a Stefánia fiók 
nagyszerű meglepetéssel készül, 
amennyiben a fővárosi gyermek- 
színtársulatot hozza le Mohácsra. 
Az egész városban általános az 
érdeklődés a nagyszerűnek ígér
kező előadások iránt, amelyek 
szombaton, vasárnap délután ás 
este lesznek a színkörben. Az est 
műsora a következő: A lkalm i be
vezető. Irta ; Vitéz Hajdan  Jó
zsefné. Előadja Faltay György.
1. Prológ. Elmondja Mihály Anikó.
2. Kis puccer. Angyaiossy Endre.
3. Fogoly honvéd. Történeti kép 
1848-ból. I r ta : Mádyné Vass 
Róza. Szereplők: Kelemen Angyal, 
Mihály Anci, Ragályi Elemér. 4. 
Imádság. Szép Ernő verse. E l
mondja Kelemen Angyal. 5 Kicsi 
a bors. Előadja Angyaiossy End
re. 6. Zsuzsika meg a muzsika. 
Kelemen Angyal és Angyaiossy j 
Endre vidám jelenete. 7. Magán
szám. Előadja Öcs Évike. 8. Há
zunk előtt. Kelemen Angyal. 10. 
Házitanitó. Tréfa. Irta Révész 
Dezső. Játszák: Ragályi Elemér 
és Kelemen Angyal. 11. Furfan
gos kertész bácsi. Vígjáték 1 fe l
vonásban. irta Hugó Lajos. Sze
replők : Angyaiossy Endre, Keie- i 
mén Angyal, Mihály Anci. 12. 
Tengerész. Kelemen Angyal. 13. 
Kalapom . . , pom . . . Előadja

Angyaiossy Endre. 14. Apuka 
nadrágja. Bohózat. Irta : B. Ker
tész Kálmán. Szereplők: R. Simon 
Rózsa, Ragályi Elemér, Ángya 
lossy Endre, Kelemen Angyal, 
Öcs Évi. Művészeti vezető: Ra
gályi Elemér Zongorán kisér: 
Dr. Margitay Iván.

—  Köte lező d lfté r la  elleni 
ojtás. Fischer Béla alispán a 
vármegye egész területére elren- 
delte a kötelező diftéria elleni 
ojtást. Beoltandók mindazon 
gyermekek, akik az 1935. évi 
h im lő elleni oltási jegyzékben 
fel vannak véve, továbbá azok a 
2— 6 éves gyermekek is, akik a 
1935 év folyamán a diftéria el
leni védojtásról elmaradlak. A 
szülők kérésére beojthatók a 6 
éven felü li gyermekek is, de fi- 
gyelmeztetni kell a szülőket, hogy 
ebben a korban az ojtás kelle 
metlen, de semmi esetben sem 
veszélyes, melléktünetekkel jár.

— T a lá lta to tt  egy férfi téli
kabát. Pénz zsebkendőben. Iga- 
zolt tulajdonosa a rendőrkapi
tányságon átveheti

—  Baleset a kukopicamor- 
zsó lóva l Frech Pál 17 éves gaz
dasági cseléd Fischer János nagy- 
nyárádi gazdálkodónál dolgozott 
s kukoricát morzsolt géppel. A 

I gép elkapta balkezének két kö
zépső u jja t és szétmorzsolta. A

l „László" kórházban ápolják.

— Lopás a szigetben. Soppert 
József szigeti korcsmáros feljelen
tést tett a csendőrségen, hogy sza 
tócs bo ltjából több ízben pénz 
tűnt el a pénztárfiókból Megfi
gyelte, hogy m indenkor Csóka 

\ András Élesd dülőbeli gazdasági 
cseléd vo lt előtte az üzletében. 
A csendőrség Csókát kihallgatta 
aki beismerte, hogy több ízben 
lopo tt a pénztárból s a pénzt 
részben elmulatta, részben elkár
tyázta. Schoppert kára 46 pengő. 
Az eljárás megindult,

— P ályatéta lsk tanítók ré
szére- A Pécsegyházmegyei R. 
Kát. Tanítóegyesület a kővetkező 
pályatételeket tűzte ki a vár- 

[ megyei tanítók részére: 1. Az 
: iskola küzdelme az alkohol ellen, 
i 2. Falum története az állampol

gári nevelés szolgálatában. 3. Mit 
I tehet a tanitó és az iskola a ma

gyar népviselet, népművészét,
J népi zene megmentése és meg- 
| becsüiése érdekében ? 4. A falusi 

szülők hibái a nevelésben és ho
gyan küzdhet! le ezeket a falusi 

í iskola ? A pályamunkák jeligés 
levél kíséretében 1937. március 
1-ig az egyesületi titkár címére 
küldendők. Jutalmak egyenként 
50 pengő.

— Anyakönyvi bejegyzéseit 
s z e rin t 1936. évi május hó 
8-tól 1936. évi május hó 15-ig- 
Születések: Báli Katalin, Berdi 
István, Inhof József, Lukács Já
nos, Schreiber Mária Erzsébet, 
Jánics Mária, Sóta Rozália. H i-  
zassdgkötések: F irti András es 
Lusztig Klára, Tóth József és 
Ádámovics Katalin, B. Harczi 
Sándor és Móricz Julianna, Ja- 
notka József és Csatai Julianna, 
Regőczei József és Dobler Mária, 
Alterstrasser Ferenc és Koósz 
Erzsébet. Halálozások: Babics 
S.mon 3 hónapos, özv. Tasi San- 
dómé 76 éves, Balázs József 63 
éves, Wágner Borbála 87 éves, 
Szkrobó Antalné 66 éves.



1936. május 17,
VÖM 4C5I MIRLa P

Ritmikus táncvizsga 
a polgári iskolában,

Vasárnap volt a polgári iskolai 
leányok ritmikus tánctanfolyamá 
nak záróvizsgája A szülők és 
érdeklődők teljesen elfoglalták 
a tornateremben a közönség ré 
szere fenn'artott helyet.

A leánykák, mint gyönyörű 
viragfüzér, pompás ruhájukban, 
na.yon kedves 'át anyt nyú j
tónak a megjelenteknek.

Fellner tánctaná” keresetlen, 
közve-en szavakkal köszönte 
meg a szii'ŐK biza .iát és á:do 
zatkészségét, majd kezdetét vette 
a láncvizsga Ritmikus mozdu 
lato*, eleinte egyszerűbbek, majd 
mmd'g komphká'tabbak, össze 
tett páros és csoportos mozdu
latok, később csoport táncok, 
így magyar kettes, pattogó sor 
m gyár, menüett szerű bájos sétá- 
lások stb legvégül pedig a mo
dern táncok és a leánykák sze
rint mindig rövid ideig tartó 
csárdás meglepetésszerűen ha 
tott a jelenlevőkre, mert hiszen 
tíz fog'alkozás volt mindössze 
s az eredmény igazán meglepő 
volt

Boldogan csillogott is a leány
kák szeme, de örült a sikernek 
Lüi nem (dr. Szabóné) is, aki 
nagy agilitással vezette az egész 
tanfolyamok De a leánykák ősz 
tatlan szeretetében részesült 
Ferenczv Kiérni is, aki a tanfo
lyam és a záróvizsga zenekisé- 
retet vállalta s a leánykák hálá 
juk jeléül kedves ajándékkal lep
ték meg, s nem feledkeztek meg 
a növendékek Fellner tánctanár
ról sem ki ismét tanujelét adta 
nagy szaktudásának.

A k is fiú  rab lón iöseje . 
Müller József béri téglagyári 
n:u s feljelentest tett a csend

eg n, hogy hatom kóbor ci
gány 9 eves kisfiú elrabolta, 
száját zsebkei dővel betömte, 
Hu J .Yoh-.es tele hurcolta. Mo
hács el ti a c  anyok egy csend- 
trjan rt látták közeledni, erre a 
kisfiúi eleiig dték, ők pedig el- 
meneküitek. A cserdurieg a fel 
jelentés alapjan megindította a 
nyomozást, amely azonban szen
zációs s igen szomorú ered 
mennyel járt, mert megállapítot
tak, hogy a kisfiú hazudott és 
az egesz mesét maga talalta fel, 
mert elcsavargott Mohácsra és 
félt ezt bevallani. Szomorú ebben 
az ügyben az, hogy már a 9 
eves kisgyerekek is rablómesék
kel vannak eltelitve, rossz neve
lési módszerről tanúskodva s 
ilyen fiatalkorban ekkora hazug
sággal megijesztik az apat es 
foglalkoztatjak a hatóságokat.

— Meglopták a szegény 
asszonyt. Szabados Antalné a 
varos északi vegén levő „Uj-Mo- 
hacs“ nevezetű viskóinak egyiké
ben lakik. A múlt héten panaszt 
tett, hogy távolléte alatt valaki 
gunyhójaból 2.5 kg. tollat lo
pott el, ami persze a szegény 
asszonynak nagy érték volt. Való
színűleg az ott sátort vert cigá
nyok voltak a tettesek, akik azon
ban niasnap már tovább is men
tek. A rendőrség kéri, hogy 
amennyiben a közönség részéről 
üy kóborcigányokat sátorozni lát
nak valahol, jelentsék be.

— Baleset habellaróldön 
Szijjas Lajos uradalmi kocsis 
Frigyes főherceg izabellaföldi 
uradalmának alkalmazottja, kocsin 
igyekezett visszafelé az uradalom
ba A lovak valamitől megijedtek 
és Szijjas a száguldó kocsiról 
leesett Bal vállát kificamította. A 
«Lászió» közkórházban ápolják.

— A m g y á r pon ty  Lundo ii- 
ban. Érdekes ex on indult el 
/ giaba, fóög Loi:do..ba, amely- 
r.et- magyar voi a'kczasai nie lett, 
nekünk kQ'ön érdekességet j  ént 
hogy ez expón l rgya a dunai 
pon'.y es le,.tae\obb propagnlója 
es szállítója /ankovich Bésdn 
Ei dr, gróf, aki iek Dunaszekc<őn 
is var. birtoka. A tiala gróf, aki 
az ar s; lokr cia dolgozó, munkás 
lagjaihi z ar ozik személyes össze
lő Keleseit luszn. ij« (el a ponty 
prep. ga'ssara es eddig sikerült 
elem e, hogy Lorcoti lege Okelőbb

| ukr t et ek a ma
g i í r  dui. . poniyot, sőt az egyik 
n.a yar .z rácsot is a.aa,mázott 
elkészítésére. A ponty export mar 
az eddigi bevezetés szerint is évi 
8000 fontos xportot jéient.

— Felborult a Kocsija. Györkö 
János lánycsóki napszámos ko
csin jött a németbólyi vásáról. 
A lánycsóki útkereszteződésnél 
a kocsi felbo ült s Györkő le
esett a kocsiról. Bal karja csuk
lóban ettört az esés folytán. A 
>László< közkórltázban ápolják.

— ,Hegverte < a Tőrjét. A né
metbólyi vásáron nagy cigány
verekedés tört ki. A cigányok 
Kolompár Gyula 36 éves üst- 
foltoeó cigány vadliázastársát 
bántalmazták s amikor Kolompár 
segítségére sietett nekiestek és 
úgy elverték, hogy kórházba 
kellett szállítani.

— Kanisuía fngyosszentek 
ko r A gazdaközönség ezúttal 
kellemes meglepetésben része
sült a fagyos szentek részéről, 
amennyiben fagy helyett meleget, 
sőt kánikulái hőséget hoztak. 
Kedd, szetda és csütörtökön volt 
Pongrác, Szervác és Bonifác, 
amely napokon közhit szerint 
fagyok járnak, most azonban a 
meleg napsugár érlelte a gyö
nyörűen fejlődő terményeket a 
földeken.

spo r t .
Kettős mérkőzés.

O lc s ó  h e ly  á r a  k i
A vasárnapi szabadnapot az 

MTE vezetősége arra használja 
fel, hogy kettős m rkőzés kere
tében felvonultassa a mohácsi 
közönség előtt az összes szániba- 
jöhetö hazai játékosokat. Barát
ságos mérkőzés keretében való
sul meg a két kihivasos mérkő
zés. Az első mérkőzés vasárnap 
délután 4 órakor kezdődik, 
amelyen a mohácsi helyőrség vá
logatott csapata ütközik nteg az 
MTE 11 csapatával. Ez a mérkőzés 
azért tarthat érdeklődésre számot, 
mert a helyőrség kitűnő játéko
sokkal rendelkezik, köztük szá
mos aktív játékossal, mig az MTE 
második vonalbeli csapatában 
néhány uj játékos fog szerepelni. 
Ezt követi negyed 6 órai kezdet
tel az ,F  11“ és az MTE első 
csapatának mérkőzése A cégcsa
pat régi alma valósul meg, hogy 
komoly mérkőzés keretében üt

közzék meg az első csapatunk- 
kai Az ,F  11" néhány idegen 
ja.ékossal megérő* itve nagyban 
készül a fontos mérkőzésre, 
amelyen az MTE u jt’zerű < *>sze- 
álliiásban egy-két fiatal játékos 
csatasorba ahitásaval »,'l ki.

Leventesport.
Vns.irnap a nagyban folyó le- 

ventebajnoksagban két mérkőzést 
bonyolítottak le. Délelőtt a 16 17 
évfolyam nagy küzde.emben 1:0 
aranyban győzedelmeskedett a 
18-as évfolyam felett. Di'.u á i 
kerü.t sor nagy közö. seg előtt 
a fóaltrakcióra a 20 as evfo.yam és 
a di-zszakasz nterkdzesér . Ez a 
mérkőzés minden várakozást fe
lülmúlt, it ért a kis fiatal húsza
sok olyan játékot ts futballt mu
latlak, hogy a közönség állan
dóan tetszesnyilvftr,itassál kiserte 
akcióinál es ök fölényesen 3:0 ra 
vertek a diszszakaszt.

Most vasarnap délelőtt 8 óra
kor a 15 ös évfolyam a 19 esek- 
k t l küzd, a bajnokságért, mig 
áldozócsütörtökön mind a hat 
csapat sikraszall a bajnokságért.

M TE-N éSE 1:1 (1:1)
N : n sikerült a revans.

Nemetbóly. II. o. b. Bíró: Krebsz.
Az első tavaszi bajnoki kirán

dulása csak félsikert jelentett Mo 
htcsnak es néni hozta meg az 
elvárt rev.msot es szükséges 
pontokat. Csapaiu ik gyengén ját
szott, különösen a csatársorunkon 
látszott a fáradtság.

Németbóly kezdi a j;'?kot, de 
Mohács veszi kezébe az irányí
tási. A haltok leadásai: a ké- 
r.yel-ns, lassú csatYamk nem 
tudjak kihasználni. NcSE lefutá
saival eiósen veszélyeztet es a 
10. percben védelmi hibából B?ck 
megszerzi a v e z c . it  1:0 A gólra 
az MTE támad es Nemö beadá
si! Karácsonyi két méterről mellé 
lövi A következő percb. i meleg 
helyzet adódik a moh csak ka

N Y i  L T T É R
(Az ezen rovatban foglaltakért em vállal 

felelősséget a szerkeszt'.-. ‘g).

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len halottunk, apa, após, nagy
apa és rokon

B alázs József
elhunyta alkalmából részvétnyil- 
vánitasukkal, koszorú és virág
küldéssel, valamint a temetésen 
való megjelenésükkel igyekeztek 
fájdalmunkat enyhíteni ezúton is 
hálás köszönetiinket fejezzük ki.

Mohács, 1936. május hó 14.

Gyászoló család. ;

Tartós ondulá lás!
Értesítem a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy a 

legmodernebb rendszerű 1936 os tartóshuliám gépet besze
reztem s igv módomban van pártfogóimat ezen a téren is 
kielégíteni. Fodrász üzletemben készült

ta rtó sh u llá m  szenzációs, 
vizhu llám  divatos, ondulá lás  ta rtó s . 

Olcsó b érle t ren d s zer!
T a r tó s h u l lá m o t  6 P - tö l g a ra n c iá v a l k é s z ít

S ze id l László

pufa előtt, j e i ' védelem tisztáz. 
Egyhangú m a  önyjftték folyik, 
amelybe M hács sorozatos sarok- 
rokrugas-ii v.sznji : élénkséget A 
40. percben vtg re egyenlít az 
MTE, Varga I. cn  v ,r t lövésé a 
hálóban köt ki 1:1.

A II félidőben U ’alaban Mo
hács van tamadásbsn ■ de csata
raink mindent rontana. <• Neme:- 
boly lefutásai azonban sokkal ve
szélyesebbek a mohács ' erótis: 
támadásoknál. Sok p epccselés 
után jelzi a bíró a játék végét.

Az idegenben lejaiszo't mérkő
zés a vart győzeie n helye ‘t csak 
döntetlen: hozott, amiben nagy 
részé van az összeal.itasn <k is, 
hogy néhány aaaraterős . 6 italt 
nem dobtak a harcba. A vet ''lem  
valahogy megfelelt, míg a ha fsor 
legjobbja De:tkó. Csatársor, t ta 
formán kivüi van, ahol csak 1 \'é- 
metvarga fele t meg, míg Varga II. 
a merkózéselötti sportszerű 1, ín 
viselkedésével nem igazolta nu l- 
gat a mérkőzésén. Nemetbóly' 
csapata lelkesen küzdött, legjobb:a 
Müller és a két szélső. Kreosfi 
kifogastaianul vezette a mérkő
zést. y

Az MTE Pécsett.
Jövő vasárnap, folyo hó 24-én 

játsza le utolso bajnoai mérkőzé
sét Mohács csapata a bajnok
jelölt Zsojnai-gyári Sport Egylet 
nag\szerű csHpatávdl. A mörKÓ- 
zes Pécsett lesz, amelyre druk
kerek jelentkezését varja az MTE 
Papp intézőnél.

Elmarad a bajai kirándulás.
Az MTE-nek május 21-re tér 

vezeti BTSE elleni mérkőzése a 
hirtelen felmerült akadály miatt 
junius hó 11 re halasztódott és 
így a különhajós kirándu'ás ak- 
kor (örtén’k meg.

a b*Oiűb3X-r«iooíiu
BAxS a N D R A .

i aptu iatdunot kla<á«
PRIÖftICH 0SZKAE.

í!Szőlőpermetezőket
tökéletesen és olcsón javít

E M Ü IC H  O T T Ó
bádogos.

A G IL IS ,  Ü G Y E S
fiatalember vagy fiatalabb 
munkaképes nyiHdijas jutalék 
később fixflzatéses állást kap
hat a Dana Általános Bizto
sító közvetítő figynökségénél.

■i
B á n  h i t e l i r o d a .

hölgy fodrászata 
Horthy Miklót ut 26.

avezc.it
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M O H Á C S I  H Í R L A P 1936 május 17.

A m chim  kir. )ír*»h'ró«íg mml reltk- 
könyvi hrlétág.

4690 1936 tk. szám.

Árverési hiruetm ény-’xivoDat.
Mohácsi M.crőgar Jasági és 

Ipatbar.k i t végjehajtatónak 
Hübler J ó ’ efné szül. Fáy Anna 
\égteFajiás i sz« n’ yedő ellen indí
tón végül iajtá:-i ügyében a telek- 
könyv na’ó á g  végrehajtási 
újabb árv érés'. 2000 pengő töke 
lővetelés és járulékai beha tása 
végett a mohácsi k r járásbíró
ság téri Heten levő Németmárok 
községi en fekvő s a németmá 
roki 2 8. számú tkvi betétben 
A I 3 —13. sorszám alatt felvett 
249 I írszámú 15 □ -ő lny i pince 
nek ' 4 részére 1 pergő 02 fi lér, 
334 hrsz 5 kát. hold 1316 Q - 
ö'nv i szántónak 1 , részére 628 
pert gö 83 fii ér, 458 hrszámú 
93‘ S Qj-öinyi réti ek >/4 részére
58 pengő 62 fillér, 495 hrszámú 
97:7 Q-ölnyi szántónak 1 4 részére 
5 7 pengő 94 fillér, 571. hrszámú 
1 342 Q-ölnyi szőlőnek >4 ré- 
’szére 67 pengő 10 fillér, 609 
hrsz. 975 Q  ölnyi szántónak >/4 
részére 48 Pengő 87 fii ér, 685. 
hrszámú 5 hold 146 Q-ölnyi 
szántónak 1 4 részére 509 pengő, 
713. hrszámú 4 kát. hold 1516 
Q-ölnyi szántónak 1 4 részére 
455 pengő 17 fillér, 848. hrsz. 
1222 Q  ölnyi rétnek > 4 részére 
76 pengő 37 fillér, 869. hrszámú 
1203 Q -öny i rétnek 1 4 részére 
75 pengő 18 fillér és 6 S46 rész 
legelőnek 1 4 lészére 3 pengő 
kikiáltási álban, de a C. 51. sor
szám alatt a 6539 1932. tkvi sz. 
végzéssel Hübler Adarn javára a 
fenti inge t árok,felére bekebelezett 
haszonélvezeti jogával terhelten, 
úgy azontan, hogy amennyiben 
ezen szolga mi jogot rangsorban 
megelőző tehertéte.ek kielégítésé
hez szíkséges 48074 pengő
59 fillér be nem fo'yna, úgy az 
árverés hatálytalanná válnék és 
az nga lanok ezen haszonélve
zeti szolgalmi jog nélkül fognak 
elárvereztetni. Végül a német- 
mároki 137 számú tkvi betűben 
A I. 1—2. sorszám alatt felvett 
301. hrszámú 239 Q  ölnyi ház
nak és udvarnak 1 4 részére 225 
pergő. 302. hrszámú 1003 Q - 
ö lry i szántóé ak >4 részére 67 
pengő 70 filé r kik áltási árban, 
de a C. 4. sorszám alatt a 
455 1912 tkvi számú végzéssel 
özv. Hirbler Mihály ne szül. Bock 
Borbála javára bekebelezett lakás 
és használati szolgalmi joggal 
terhelten.

A telekkönyvi hatóság az 
árverésnek N ém etm árok köz
ségházánál)
1936. évi junius ho 10 nap
jának délelőtt 9 óráját lűzi ki
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX. t c. 150 § a alapján 

a következőkben állapítja meg:
1 Az árverés alá eső ingatlanokat 

és pedig a házadó alá eső irgat- 
larokata kikiáltásiár felér él,egyéb 
ingatlanokat a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyai b áron el
adni rém lehet (1908 : XLI t 
c. 26. § )

A németmároki 28. számú tkvi 
beté'ben a legksrbb vételár 
végre hajtatéval szemben 17181 
pengő 69 fillér dr Bodonyi 
Rezsővel szemben 21629 pengő 
64 fillér, Gy mc thy Jakó és nejé
vel szemben 29999 pengő 20 f,

Teppert Józ seffel szemben 37373 
pengő 05 f illér, Szobotka János
sal szemben 39013 pengő 05 
fillér, Első Mohácsi Gőzmalom 
mai szem'oen 40354 pengő 77 f, 
Villányi Központi Takarékpénz 
tárral szemben 44024 pengő 27 
fillér, Hazai Általános Biztosító 
r. t. vei szemben 55127 pergő 
91 fillér. Mohácsi Ipari és Gaz
dasági Hitelszövetkezettel szem 
ben 55185 pengő 31 f, Tengler 
Józseffel szemben 56210 pengő 
31 fii ér, dr. Schmidt Miklóssal 
szemben 63434 pengő 21 fillér.

A némelmároki 137. számú 
telekkönyvi betétben a végrehaj 
fatóval szemben 17346 pengő 69 
fillér, Hajdinák Jánossal szemben 
19426 pengő 69 fillér, Gyimóthy 
Jákó és nejével szemben 28)28 
pengő 35 fillér, Teppert József 
fel szemben 36302 pengő 20 f. 
Szobotka Jánossal szemben 37942 
pengő 20 fillér, Villányi Központi 
Takarékpénztárral szemben39283 
pengő 70 fillér, Hazai Általános 
Biztosító r. f.-vel szemben 50271 
pergő 99 fillér, Mohácsi Ipari és 
Gazdasági , Hitelszövetkezettel 
szemben 50330 pengő 39 f, dr. 
Tengler Józseffel szemben 51355 
pengő 39 fillér.

2. Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10%-át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t. c. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapiros 
bán a kiküldődnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előlegesen bírói le 
tétbe helyezéséről kiál itott letéti

I GYOZODJON MEG
róla, de m'rden ismerősét is figyelmeztesse, hogy a

LEGOLCSÓBBAN 
FA- ES ÉRCKOPORSÓT

és minden len étkezési cikket 
a kgegyszerübbtöl a legdíszesebb kivitelig

V Ö R Ö S  J Á N O S
temetkezési vállalkozónál szerezheti bel

(S zen t Is tván  ucca 4 .)  
h ív á s ra  azo n n a l jövök! 

R é s z le tfize té s !

Pontos és gyors kiszolgálás!

©
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W

I
FIGYELEM!

Ó rát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

T Ö R I ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat ei

F  á n c « i í h íi á fi
M ohács Ú jvárosháza .;

Javítási, vésést gyorsan és olcsón személyesen készítek. 
Ugyarott a világhírű T u n g sram  égő, c s illá r ,  
rá d ió  és v illa n y s ze re lé s i anyag kaphatók

Prtdrich Osikap könyvnyomdája. Mohács

Kapható:
F re u n d —M o ln á r

cégeknél
és az összes füszerüzletekben.

elismervényt a kiküldöttnek át 
adni s az árverési feltételeket 
aláirni (1881 : LX. t.-c 147 , 150., 
170. §§-ai, 1908 évi LX. t.-c 21 § )

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet 
ted, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár 11 0-a szerint megállapított 
bánatpénzt az álta>a ígért ár 
ugvanannyi %-áig kiegészíteni 
(19C8 XLI. te .  25. §)

Mohács, 1936. évi április hó 
21 napján.
Dr. H adler s. k. kir. járásbiró.

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

kiadó.

M a r  24  f i l lé ré r t  
kap h a t tíiARELLA  
kezdő tubus e rem  
s h a m p o e n t .

A Marella csodálatos fényt, életerőt, 
jóillatot kölcsönöz a hajnak. Használata 
gazdaságos. Tisztítja a hajszá'akat, a haj
gyökereket erősiti. Az ondolálás Ma- 
rellával való hajmosása útán is meg
marad tartósan, összes szaküzletekben 
kapható. Főlerakat:
IthELTZER d ro g u e ria

Használt fegyvereket u, m, va
dász, céllövö, ismétlő vagy 
forgó pisztolyokat. Távcsövet 
és mindennemű vadászati fel
szere est Fegyvereket szak
szerűen javitok és jótállással 
bari itsk- B e z e ré d y  Is tv á n

puskaműves.
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P i a c i  á r a k i
Búza — — 14. -  P
Zab — — 14 50 P
Rozs — — 13 — P
Árpa — — 13.20 P
Tenirerl m. I I  — P
Bab — — 17—  P

Tisztelettel értesítem a n. é 
közönséget, hogy

Guttmann Manó cég 
Szentháromság uccai 
r ö v i d á r u  ü z le t é t
(Ehrenfeld féle házban) átvettem 
és kibővítve te x t i l  a rá v a l 
továbbvezetem Raktáromon tartok

férfi és női szöveteket.
selyem  és mosóárút,

Kérve a nagyérdemű közönség 
szives pártfogását maradok

kiváló tisztelettel

W alter Jenó.

Felhívás!
Egy újonnan meginduló

katolikus aciioban
keresünk katolikus hölgyeket és 
urakat Jelentkezni lehet szombat, 
vasárnap 10— 12 óra között.

S Z T A N K A  V BÉLA
Báró Eötvös u. 28 szám.

Mázoló, fölhozó, kárpitos
segédeket és tanoncot

felvesz
S C H L 1 T Z E R  E M IL
mázoló, fényező és kárpitos m. 

Mohács, Horthy Miklós ut 19. széni.

Vegyi cikkek
eladásához szorgalmas,

agilis képviselőt keresek
Részletes ajánlatokat;

a kiadóba. 

Tiszta, hibátlan angol mély

gyermekkocsi
tank kerekekkol e la d ó .

Szent Mihály tér 3.
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