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E m b e r  pr
Mi már az állam hivata- | 

losan is küzd az egvke ellen. | 
Valamikor csak társadalmi 
megmozdulások dolgoztak ez 
eller i nemzetsorvasztó jelen
ség ellen, ma azonban hiva
tala intézmények és intéz
ned -.k akarjak megszüntetni 
s akarják, hogy sok kis ma
gyar lepje el azt az isten 
áldotta, gyönyörű magyar 
földet. Nagyszámú nemzetet 
akaru k, hogy nagyok lévén 
mi is felküzdnessük magun
kat nagy népek mellé.

Tehát legyen sok gyerek! 
kér ám, de a gyereknek 
ruha, aztán cipő, meg persze 
kenyér is kell. Ha sok a 
gyerek, akkor sok kenyér, 
sok ruha és sok cipő kell, 
az meg egynek sincs, hát 
még többnek!

Aztán megnő a gyerek. 
Elvégzi az iskolát és élet 
pályára kellene indítani. Itt 
ismét tanácstalanul all meg 
a szülő, hogy ugyan mit 
mondjon a gyermekének, 
n i yen pályára lépjen? Ha 
van is kis töld, mondjuk, le
gyen gazda? Küzködjön az 
árakkal, adóval, a másik ol
dalon pedig a megveendő 
árok árával? Mennyi gond, 
mennyi munka és nagyon 
kevés gazda mondhatja, hogy 
elcbbrement valamivel, hogy 
hczzaragasztott az örökölt 
földhöz egy darabot.

Legyen iparos? Milyen? 
Szabó, amikor az emberek 
n í r cssk végső esetben csi
ra.latnak uj ruhát, cipész, 
an.ikor a gyáripar lassan el
pusztítja ezt az ipart, aszta
los — hol van ma régi 
európai hirü asztalos iparunk, 
bognár, —  mikor kell uj 
kocsi ma, és igy tovább, 
alig akad kö2te egy-egy 
szalma, amelyre mégis a 
rtn.élhető kis darab kenyér 
ren énjével lehet a gyereket 
elindítani.

Kereskedő legyen, amikor 
ar.nji csőd járja, legyen 
tg) véd, orvos, hiszen niér

o b lé m n k .
alig férnek el egymás mellett, 
a tisztviselő pályáról ne is 
beszéljünk, hiszen Ínséges 
állásra is alig lenet bejutni 
valah óvá.

Már most melyik a helyes I 
ut. legyen gyerek, sok gye 
rek, amikor nem tudjuk el- j 
tartani. Nehogy azonban meg- í 
kövezzenek bennünket, a vi 
lágért sem az egyke mellett 
beszélünk, de igenis azt sze- : 
retnénk, ha egyidőden na ! 
gyón erélyes és nagyon | 
gyorsan célravezető intézke 1 
déseket látnánk annak bizto | 
sitására, hogy a megszüle
tendő sok kis magyar kenve- 1 
rét is kapjon, cipőt, és ru
hát. Nem kérdés az, hogy 
lehet-e, mert kell! Ha nem 
ta áljuk rá a módot és esz
közöket, halaira leszünk ítélve. 
Kell a szaporodás, de kell a 
célravezető olyan gazdasag és 
szociális po itika, hogy min
denki megtalálja helyét ebben 
82 országban és megéljen.

A másik ember probléma 
még nagyobb, még hango
sabb, mert még furcsább. El
indul a gyern ek és már kis 
korában óvodába fogjak, csak
hamar a nemsckára nyolc- 
csztályu elemibe kerül. Az- 1 
tán tovább megy. Müveit, 
kisportolt szép szál ember 
lesz. A szülők, pedagógusok 
vigyáznék rá, hogy szépen i 
fejlődjön. Amikor férfivá nőtt 
egész orvosgeneráció vigyáz 
az egészségére. Tudós orvo
sok csendes laboratóriumok
ban, műtőasztalokon s ki 
tudja n ég hol, dolgoznak, 
hogy minél hosszabb, egész
séges életet biztosítsanak az 
embereknek.

. . És a másik oldalon 
gyártják a muníciót, a gép
fegyvereket, ágyukat, bom
bákat, gazakat, hegy elpusz
títsak. Nagyszerűen képzett 
katonák készülnek a halál- 
aratásra, nagytudásu mérnö
kök készítik el a legj veteket, 
tudósok találják fel a gáza-

kat s mindezt azért, hory 
megöljék az e n"> íreket.

Hát a 'é 't  kell e nbert 
szülni az anyaknik, azért 
kell annyit gondorkodii és 
gondolkodni z apunak, 
azért kell neve'ni, erősíteni.

Nyáreieji k ívánságok  az 
idegenforgalom  érdekében .

Élénk forgalom  volt P ünkösdkor M ohácson  
M indent m eg kell ten n i, hogy a m ohácsi 

k irán d u lások at előm ozdítsuk .
Pünlösd két napián, de rrost 

vrsáinap is az U'ca járókelői 
örömmel állapíthattak meg, hogy 
mennyi idegen fordult meg 
Mohácson. A lkudé in  találkoz
tunk velük, jártak a város utcáit, 
megtekintették nevezetességein 
két, de legjobban a Duna és a 
sziget érdekelte a pihenni vágyó 
idegeneket Ez a n egszivle'ésre 
érdemes jelenség viszont rzt 
hozza magával, hogy törődnünk 
is kell az ide kiránduló idege
nekkel és igyekezni mindenben 
elősegíteni azt hogy kellemesen 
és jól érezzék magúkat, hegy 
másokat is ideküldjtnek és ezzel 
az élő és legjobb propagandával 
biztosítsák a város idtgtnforgal 
mának nagyobb eme kedéséi.

Az iitjárt idegenek többeknek 
feliüntek és ezze' kapcsolaltan 
sok mf gsziv'elerdő javas'aiot és 
észrevételt krp turk mohácsiak ól, 
amelyeket az illetékesek e'é ter
jesztünk.

Az első és nagyon fontos 
észrevétel a főútvonalak sepié 
serek végleges és a köztisztaság 
és közegészség követelményei
nek megfe'elő megoldása Ez 
helyi és idegenforgalmi érdek.

A ’fwi elinyis a város 
hírnevének az, ha dél
előtti piac után hatal
mas porjeihő jelzi, hogy 
Mohácson seperni is 
szoktak s ezert az ön
töző autó beszerzése és 
a sepus vegltges helyes 
megoldása első es fontos 
keidese az idegenforga
lomnak.

A második igen forlos köve 
(élmény a Dtnapait rendezése. 
Ma az itt meglciduló idegen 
végigjárja utcainkat s látja azt a 
szép parkot a Hősi emlékmű 
elölt, látja a gyönyőiü Szepessy 
parkunkat s akkor

óvni. védeti, hogy aztán 
egv borzai in - naboru nar- 
taékjai legyenek?

Ez a na e nbere és prob- 
lé nái. Csodálni tud|uk eszét, 
hatalmat, d?, bocs mit, meg
érteni nem tudjuk . . .

kimegy a dudt'ás, kietlen 
Dunapartra, nagyon 
nagy ellentétet tapasztal. 

led ig  az egész nem is kerülne 
olyan sokba, a kövek között 
kinőtt dudvának kitisztilása s 
p'd. az erre igen alkalmas „cipi- 
kével" való díszítése És padot,
minél többet, hogy az elfáradó 
idegenek a Duna partján pihen
hessenek s az idegennek oly 
ritka látványban, sürgő forgó 
hadjáratokban elgyönyörköd
jenek.

Itt is utalunk, de külön cikk
ben fogla kozunk a szigeti átke
lési dijak vasárnapi leszállításával.

Régi kívánsága a mohácsiak
nak, de fontos az idegenforga
lom szempontjából is, hogy 
mindkét oldalon megfelelő váró
csarnokot építsenek, ahol esős 
dóben az átkelők menedéket ta
lálnak. A városi oldalon meg
felelő hely van, ahol valamikor 
a révpénztár volt, a túlsó olda
lon szintén van alkalmas hely. 
Meg kell csinálni, mert képzel- 
ji k csak el, hogy a helyi viszo
nyokkal ismeretlen idegenek 
hova menekülhetnek egy zápor 
esetén, ha éppen vendéglőbe 
nem akarnak menni.

Régi kívánság és szóvátettük 
is már, a mótoros hajó állomás
nak más helyet keresni a városi 
oldalon A szigeti oldalon meg
épített uj kikötő nagyon meg
felel, még csak salakkal kell feb 
tölteni, mert esős időben sikos 
lenne a kijárat A városi oldalon 
azonban a bőrgyár alatt nincs 
jó helyen. A kis hajó mellett 
van elég hely tessék ide áthozni 
s akkor a megszokott helyen is 
van és nem kell a bőrgyár nem 
kellemes illatát élvezni az ide
genek.

A szigeti porond rész kisajá
títását úgy tudjuk már e fogadta 
a közgyűlés, nem tudjuk azon
ban, hogy az ügy jelenleg milyen
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itádiu'nban van Addig is, mig 
a felsőbb hatóságoknál keresztül 
megy az akta. gondoskodni kel
lene megfelelő sétányról a kirán 
dűlök részére Nem lehet kitenni 
az idegeneket, de a mohácsi 
rándtíókat sem, hogy a mező 
rendőr kihágásért feljelentse 
ha idegen füves területen 
lepihennek Megfelelő hely
ről ideiglenesen is gondoskodni 
kell, erre figyelmeztetni táblákkal 
az átkelésné s igy gondoskod
nunk játszó és pihenő helyekről.

Mindezeket pedig kellő időben 
lehetőleg m előbb meg kell csi
nálni, mert fontos városi érdek 
az idegenforga'om fejlesztése s 
ezért nem lehet halogatni, ha
nem szezon e'őlt megvalósítani.

A Stefánia
Szövetség tombolája.

A Stefánia Szövetség mohácsi 
fiókja nagysikerű ünnepélyeinek 
és tombolájának már eddig meg
szerzett népszerűségét a legjob
ban jellemzi az, hogy vasárnap 
a csúf időjárás ellenére is anya
gilag sikerültnek mondhatjuk. 
Több mint 400 pengőt vettek 
be a tombolából és a belépője
gyekből, pedig a szél és a hol 
megeredő, hol elálló eső ijeszt
gette állandóan a közönséget.

Mindezekkel szemben azonban 
ott voltak a nagyszámú tombola
tárgyak, amelyeket gondos és 
szorgos kezek halmoztak össze 
s amelyekről mindenki tudja 
már Mohácson, hogy nagyon 
sok igazán értékes és hasznos 
tárgy akad köztük s ezért állan 
dóan jöttek a sportpályára. Az 
egyik embersereg jölt, a másik 
a rossz időt megunva elment, a 
végeredmény azonban az volt, 
hogy nem maradt egyetlen tom
bolajegy sem eladatlanul. E lfo
gyott minden tombolatárgy, na 
gyón sok a büffé Ízes falataiból 
és kitűnő boraiból, sőt — ez 
már igazán önfeláldozás volt — 
még a fagylaltot is megették I . . .

A város közönsége nagyon 
sajnálta, hogy az idő a szépnek 
és élvezetesnek égérkező nép
ünnepélyt elrontotta, mert persze 
a szabadszinpad és más szóra
kozások elmaradtak.

A tombolatárgyak elkészítésén 
összegyűjtésén nagyon sokat 
fáradoztak a következő hölgyek: 
Dr Berger I. Lászlóné, dr. Faltay 
Jánosné, Herger Aranka, Hor
váth Miklósné, vitéz dr. Horváth 
Kázmérné, dr. Margitay Lajosné, 
Mayer Vilmosné, Krivitz Tamás- 
né, Pamlényi Jánosné, Schmidt 
Károlyné, Schweissguth Palné, 
Zala Oyörgyné, Rihmer Janka, a 
111. Rend és a cserkészek.

— Tekeverseny a Földm ives- 
ko rban . A Mo.iacsi Futdinivesek 
O.vasókore vasárnap délután te
keversenyt rendez. A verseny 
első dija egy bárány, a többi 
dijak is ertekesek s a vezetőség 
ezu.on is meghívja a verseny 
tagjait.

— Felem elik a kórház i al 
k a lm a z o tta k  lé tszám át. A kór
ház kibővítésévé! kapcsola’ban 
az alka.mazottak létszámának fel
emelése is szükség.ssé vált. Az 
eddigi 26 főből álló létszámot 
BO-ra emelik fel.

Az állami polgári leányiskola 
tanulmányi kirándulása.

A mohácsi állami polgári
27 növendéke június 1 én reg- ! 
gél 6 órakor indult el idei nagy 
tanulmányi kirándulására. Külön 
autóbusz röphetle a daloló . jó
kedvű leányokat Siófok felé. Nem 
rontotta ezt a jókedvet semmi, 
még a borús s a nagy esővel 
fenyegető idő sem s a fiatalság 
bizodalmával hitt a néha előbuk 
kanó napsugárnak, hogy jókedvű 
leányaink számára szép időt ké
szítettek a jó Isten angyalkái. 
Fél 12 órára érkeztek meg Sió
fokra, ahol az első ut a fürdő 
telepre vezetett. A Balaton hara
gosan háborgott s a túlságosan 
erős szél bizony elvitte balatoni 
fürdést így csak ..civilben" lehet 
tek leányaink a strandon, majd 
a délután folyamán ismét a 
fürd delepet a Balaton csodála
tos panorámáját, a Sió torkola
tát és zsilipjét nézték meg, s ba
rátságtalan idő dacára is látták, 
hogy mi teszi Siófokot világhírű 
fürdővé

Másnap, 2 án reggel a Balatonon 
át vitt az ütjük A Ba'aton erősen 
hu lámzott, de nem volt egyet 
len leány sem, aki félt volna az 
úttól Megindultak s mire a 
„Magyar Tenger" közepére értek, 
eloszlottak a sötét fe legek, rá- 
mosolygott a nap a leányokra, 
meg a Balatonra s oly jókedvük 
támadt tőle, hagy a viz ragyogá
sával versenyt mosolygott a 27 
leányarc. Tihanyba érve, a vissz
hangod próbáták ki egyenként- 
és kó'usban, utáni a Magyar 
Kálváriát járták meg, melynek 
teteién Károly király emléke előtt 
megható megemlékezést tartottak 
vértanú királyunk és vértanú 
nemzetünk sorsa felől, melynek 
végeztével elénekelték a Magyar 
H szekegyet A tihanyi 930 esz
tendős kolostorban maga Nagy 
Kelemen bencés plébános veze 
tett végig a tempiomo 1, kolos
toron, Károly király szobáin. 
Minden sarokból az ezereszten 
dős magyar múlt integetett 
s a keresztény magyar múlt fel
becsülhetetlen értékű kincseit s 1 
relikviáit a pompás és nivós 
magyarázatok alatt, meghatódva 
nézték.

A s z ín tá rs u la t 
m űsora.

Múlt heti cikkünkre kaptuk a 
következő levelet:

Igen tisztelt Síerkeszlő U r! 
Őszinte örömömre szolgál, 

hogy nb. lapja annyi megértő 
szeretettel foglalkozik a közeledő 
színházi évaddal, mely tényleg 
erőpróbája lesz a Mohács pécsi 
színházi kapcsolatnak.

Hivatkozással az idevonatkozó 
hirekre, szabadjon közölnöm, 
hogy mohácsi műsorunk első 
heteire azokra a szempontokra 
voltam figyelemmel, amelyek kell, 
hogy kielégítsék ennek az intel
ligens, régi színházi városnak 
minden irányú igényét.

Ezek szerint — amint előleges 
jelentésemből is kitűnik — a 
zenés műfaj, az opere tek teljes 
repertoirját műsorra tűztem. 
Színre kerülhetnek: Liszt-rapszó-

A délutánt R'ilatonfii'eden töl 
főtték. A polgári iskolai tanárok 
házának kitűnő diákszállójában 
száltak meg és étkeztek A v i
lághírű fürdő gyönyörű élménye 
volt gyermekeinknek. Kü'önősen 
érdekes volt a szénsavas gyógy
fürdő megtekintése s a gyógy- 
gépterem, ahol a modern gyó 
gyászát néhány olyan pompás 
eszközét látták s részben ki is 
tapasztalták, mely a testi nyomo
rúságban szenvedő embertársaink 
javára igazi áldás Este a holdvi 
lágos Ba'aton ragyogott a kirán
dulókra s másnap ettől a gyö 
nyörű magyar értéktől elbúcsúzva 
s Budapestre utaztak.

N ;m  volt iskolánknak m sg 
egy olyan „nagy" kirándulása, 
hogy azalatt egy két napot ne 
töltött volna a fővárosban. De 
vaj'on van-e még egy hely, ahol 
az Isten bőkezű jósága s a ma
gyar teremtő erő annyi értéket 
és szépséget ha'mozott volna 
fel, mint ebben a városban ? Az 
Erzsébet királyné szálló volt a 
főhad szállás s kétnapos prog- 
rammban a Vár szertartás-termei, 
Mátyástemplom, Halászbástya, 
Örs ágház, a képviselőház ülése 
— éppen D irányi Kálmán m i
niszterelnök helyettes, költségve
tési beszédét mondotta —, a 
Magyar Színház Néma levente" 
c előadása, a Gellért fürdő — 
itt kárpótolták magukat a hul
lám- és pezsgőfürdőben a mos
toha balatoni időjárásért —, a 
Sziklakápolna, Corvin áruház, 
Allatkert és Angolpark tanulsá
gos látnivalói szerepelt “< Ter
mészetesen a program npontok 
között megtett séták impressziót 
is — szobrok, épületek, terek, 
forgalom stb stb. — nagyon 
értékesek és felejthetetlenek.

Csütörtökön este ültek a rend 
szerint bécsi útra járó Szent Imre 
gőzhajóra s pénteken, június 5 én 
értek haza a lányok dús tapasz
talatokkal megrakódottan s egész
ségesen.

A kirándulást Barac Jőzsefné 
tanár szervezte és rendezte s 
résztvett azon Kecskés Lajos h. 
igazgató is.

I dia, Aki mer az nyer, Kölcsön
kért feleség- Történnek még 
csodák, Kontusovka, Katz bácsi, 
Első szerelem, Aranypille, Három 
ember a hóban, Budapest-Wien, 
Mese a Orand Hotelben, Szép
ségkirálynő, Debreceni 2 es hu
szárok, Bob herceg és cigány
báró operettek.

Ehhez a tizenöt operetthez 
telies díszlet és ruhatárt viszek 
Mohácsra és tér nészetesen a 

, leggondosabb előadásban pre
zentálom Mohács közönségének.

Nincsen ellentm a-idás behir
detett program nőm bán azzal, 
hogy igenis szivem szerint a 
prózai műfaj kultivásában látom 
a magyar színészet nemzeti fel
adatát és kötelességét

jEnnek az önvallomásnak a 
jegyében színre kerülnek a mo
hácsi évadon: Az Dr katonái,

1 Érettségi, Vallomás, Százhuszas 
tempó, Nagy szerelem (Molnár

Ferenc), Egy asszony hazudik 
(Fodor László), Méltóságra 
szony (Békeffy), Hhasság (y,'

1 szary), Baskircsev Mária (Andlv 
, Bá'int), Bizánc (Herczeg Ferenp 
' prózai művek is, mint az ezid̂ j 
! pécsi évad reprezentáns előadás,';

Minden eladásunkat a péc-i 
elsőrendű szereposztással Z 
teljes együllesü ükkel mutatjuk 
_______Fodor Oszkár i^at^alS.

Iparos ianiális 
a szigetben.

Ember tervez, Isten végez' — 
régi mondás Ezúttal is igy VOlt. 
Az iparos juniális rendezőgár- 

; dája is eltervezte. Napsütéses 
reggelen zeneszóval megyünk a 

’ mi szép szigetünk árnvas füzei 
alá. Felverjük a sátorfánkat és 

| egy kedves, kellemes napot föl- 
I tünk ott, gyerekes, játékos jó

kedvvel, mókával, ha megszom
jazunk, be be térünk egyegy 
spriccerre, vagy sörre a cigány, 
zenés sátrak alá, ha fagylaltot 
kívánnak a gyerekek, ott a Pauer 
néni Ízléses sátra az izes fagy. 
Iáitokkal, gyermekszájnak kívá
natos édességekkel. Igen, igy 
terveztük mi is, az iparosv'ezeiö-
ség is.

Nos és hogy festett a való?
Jött a szél és a felhők. Sze- 

merkézett az eső. Még dörrenl 
is egyet egyet. Ss a kirándulás 
majdnem elmaradt.

Az iparosvezetőség agilitásá
nak és sikeres rendezői munká
jának köszöhető, hogy még a 
vasárnapi nem éppen kirándulás
álom időben is elég szép szám
ban összegyűltek a városi réten, 
a juniális színhelyén. Az eleén 
még gyéren üldögé tek a szigeti 
korcsmárosok által felállított 
sátrakban, később azonban meg 

! teltek a sátrak és igen magas 
i jókedv kerekedett. Nagyban 
, hozzásegített ehhez a juniális 
' programtnja.,Pataki Dettkó Führer 

a kitűnő trió igazán elemiben 
volt és a felállított szabadtéri 

! színpadon előadott <Hacsek- 
Sajó» és egyéb mókáikkal köny- 

■ nyezésig nevettették a közönsé
get. A 11 es rúgásnak is sok 

' látogatója volt. Itt az MTE két 
1 kapusa volt a csodakapus. Nígy 

derültséget hozott a szappanos 
rúdmászók próbálkozása, sokan 
nekiindultak és egyik-másik el 
is jutott a célig. A horgász
sátornál is sokan voltak. Aki 

I 10 fillért fizetett, biztosan fogott,
I ha nem is halat, hát egy papír- 

sapkát vagy egyéb apróságot, 
í A végén az idő is kiderült és 
| napsütéssel feződött be az ipa

ros-juniális. Dicséret illeti a ren
dezőgárdát körültekintő, ügyes 
rendezéséért. Az iparoscserké
szeket és vezetőjüket Benedek 
Józsefet, meg a műkedvelő gár
dát azért a sok mókáért, amivel 
igen kellemessé tették az egyéb
ként szeles, borús vasárnap dél
utánunkat.

— A fo g a d a lm i templvtn 
k u p o lá ja  fedést m unkálata i. A 
fogadalmi templom építési bizott
sága versenytárgyalást hirdetett a 
fogadalmi templom kupolájának 
kiképzési és burkolási munkála
taira. A pályázat határideje szer
dán délben járt le. A beérkezett 
pályázatok sorsa felöl a napok
ban történik döntés.
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mohácsi száma.
A „Város kultúra" város fej

lesztési és idegenforgalmi szak
lap legutolsó számát Mohács 
varosának szenteli, úgyszólván 
te ,-s egészében. A lap első 
cikke „Mohács" címmel Vitéz 
Horváth Kázmér dr. tollával 
Mohács város történelmének 
rövid áttekintése után a mai 
Moháccsal foglalkozik.

A múltból értékes és érdekes 
1067 évbeli városkép illusztrálja 
a cikket, a mai Mohácsból pe- 
dg a barátok temploma, a bel
városi templom, a mohácsi csa- 
lakapolna, szerb templom és a 
lengyel emlékmű képei vannak 
e cink keretében elhelyezve.

A második cikket Fehérváry 
István műszaki tanácsnok irta 
„Mohács a mérnök szemével" 
címen. Ebben a cikkben, kiin- 
du va a nagyközségből történt 
átalakulás óta, ismerteti mind
azon munkaiatokat, amelyek a 
ma Mohácsához vezettek. Ezt a 
cikket a varosháza távlati képe, 
a po gári iskola, a partfürdő, a 
felszabadulás zászlótartója, az 
adóhivatal, a határőrségi laktanya 
es a város látképe a szigeti 
oldal felől a Dunával, díszítik.

külön cikkben foglalkozik 
Fthervary István a Hősök em- 
.ékművével, Vitéz Horváth Káz- 
mar ür. sikerült felvételével 
i.lusztrálva úgy az emlékműről, 
min; a hatalmas Károly keresztet 
ábrázoló hősök kövéről. Vitéz 
Horváth Kazmér pedig második 
cikkeben a mohácsi csata emlek 
müvéről ir s cikkét a fogadalmi 
templom modelljének fényképé
vel lamasztja alá, a második kép 
pedig II. Lajos király Mohácson
orzölt aickepét mutatja be.

Reméljük, hogy az avatott 
toliat megirt cikkek használnak 
Mohács varosának és fejlődésünk 
idevonzza más városokból a lá
togatókat.

1936. junius 14.

-  Virág megyéspiispök köszö
neté a polgármesterhez. M argitay  
Lajos dr. polgármester Virág 
Ferenc megyéspüspököt 10 éves 
püspöki évfordulója alkalmából 
köszöntötte és szerencsekivána- 
tait fejezte ki. Most jött válasz a 
levélre, amely többek között a 
következőket mondja: „Ez a 
kedves figyelem annál értékesebb 
számomra, mert attól a várostól 
jött, amelynek a pécsi püspökkel 
régtói fogva szoros kapcsolata áll 
fenn. Valahányszor Mohácson 
személyesen megjelenni szeren
csém volt, mindig jobban szi
vembe zártam ennek a nemes 
városnak lakosságát, amely min
den jó, szép és nemes értékért 
ügy tud lelkesedni és munkál
kodni, mint kevés más város. 
Nyugodtan és szívből ígérhetem, 
hogy ez a szetetet és megbe
csülés a mohácsiak iránt ezután 
mindenkor egyik legkedvesebb 
érzése lesz lelkemnek.

Előléptetés Frigyes főher
ceg vitéz Szilágyi Imre sátor
helyi felügyelőt az uradalom jó
szágigazgatójává léptette elő. A 
kitüntető előléptetés az uradalom 
kiválóan képzett tisztviselőjét érte 
aki munkásságával, odaadó szol
gálatával méltón szolgált rá a 
vezetői pozícióra. Az előléptetés 
vitéz Szilágyi barátai és tisztelői 
körében általános örömet keltett.

— Orvosi hir. Dr. Remenes 
László orvos, v. egyetemi k lin i
kai tanársegéd, szabadságáról 
megérkezett s rendelését Ront 
génnél, kvarccal és villamos 
készülékkel újonnan felszerelt
rendelőjében megkezdte.

— Előléptetés. Vétóz Horváth
István főispán dr. Pap Ferencet. 
Mohács megyei város alszám 
vevőjét a IX fizetési osztályba 
léptette elő. A városháza egyik 
legszorgalmasabb tisztviselőjét 
érte a megérdemet előléptetés.

— Esküvő. Foly ó hó 10 én 
tartotta esküvőjét Budapesten 
a „Regnum Marianumban" ü a á l 
A nta l oki. bányamérnök, üa á l 
Elek nyug. postafelügyelő és 
Somogyi Terézia Sarló Angélával, 
dr. Sarló A lfréd  bányaorvos és ' 
dr. Bnchta Anna leányával. í 
Tanuk voltak: a menyasszony , 
részéről Ruttkay A nta l a „M a
gyar Divatcsarnok" tulajdonosa, | 
a vőlegény részéről Pakusz 
Károly pénzügyi tanácsos.

— Érettsági vizsgák. Schmidt 
Bea a Miasszonyunk zarda leány
gimnáziumában, Merkel László a 
pécsi cisztercita gimnáziumba jó 
eredménnyel és Csaba Endre a 
pécsi Fiús gimnáziumban jeles 
eredménnyel tették le az érettségi 
vizsgát.

— Zárda lá toga tás. P. Hermán 
Hernienegild a szent Ferencrer.d 
provinciálisa szerdán reggel a ha
jóval Mohácsra érkezett és a 
szokásos évi hivatalos zárdaláto
gatást végezte el. A tartomány
főnök az esti vonattal Pécsre 
utazott tovább.

— Halálozás. Súlyos csapás 
érte dr. Bartók Lajos városi al
jegyzőt. Fivére Bartók Gergely 
életének 18 ik évében Pécséit el
hunyt. Temetése vasárnap dél
után 4 órakor volt mély és általá
nos részvét mellett. Halaiét szülei 
és széleskörű rokonság gyászolják.

— Köszönet. A Mohács és 
Vidéke Stefánia Intézet vezető
sége ezu 01 mond halas köszö
netét a Náday Karoly százados 
ur által a péntek délutáni ifjúsági 
szinelőadás feiülflzetéseiből sze
gényei részére juttatott 5 P 88 f-t.

— K orm ányzó  születésnapja 
a fro n th a rc o s o k n á l. Az Orszá
gos Frontharcos Szövetség mo
hácsi Főcsoportja Kormányzó Ur 
Őföméltósága születés napját ju 
mus hó 2 l-én  ünnepli meg a 
szövetség helyiségében. Evegbö) 
ezen a napon déiétan 4 órakor 
disztábort tart a székház udva
rában, amelyre az összes tago
kat ezennel meghívja. Program- 
niot a következő szántunkban 
közöljük

_  É jfé li au tobu z já ra t. A 
mohács-pécsi autóbusz a pécsi 
ünnepi játékok tartana aiatt ej 
felt járatot allit be. Az autóbusz 
Pécsről éjfelkor indul Mohácsra a 
Hal térről, rendes arak melle.t.

— T a lá lta to tt egy gyermek- 
kabát. Igazolt tulajdonosa átve
heti a rendőrségen.

— Tanító gyűlés. Folyó hó 
9 én kedden tartotta a mohácsi 
esp. kerület taritósága évi rendes 
közgyűlését Nagy nyárádon. A 
közgyűlés előtt dr. Réthelyi Jó
zsef esperes csendes szentmisét 
mondott. A közgyü’és első és 
igen értékes pontja Hátik  Adám 
nagynyárádi h. tanitó gyakorlati 
tanítás bemutatója volt történe
lemből Rákóczi Ferencről. Dr. 
Réthelyi József egyházi, majd 
Schnclder Lajos világi elnök be
számolója után Pollák Rudolf kis- 
nyáradi tanitó a tanítás módsze
réről tartott előadást, amely a 
jelenvoltak általános elismerését 
érdemelte ki. N agl János pénz
tári jelentése után a közgyűlés 
véget ért. A közgyűlés után a 
megjeünt tanítóság közös ebéden 
vett részt.

— Ebadó fizetés Értesíti a 
városi adóhivatal az összes eb- 
tartó gazdákat, hogy az ebeik 
után k iv ite lt adót folyó évi julius 
hó 10-ig Mohács megyei varos 
adóhivatalánál (34 sz. szoba) an
nál is inkább űzessek be. mert 
az ebadó alól elvont, vagy az e t-  
ts.rlás egyéb szabály a. ellenére 
tartott ebeket a gyepmester a 
szabály ren Jelet 19 j-a  Hlapján 
befogja és elpusztítja.

—  V itéz i gyű lés. Vasárnap 
délelőtt (él 11 órai kezdettel v i
tézi gyűlés volt. A gyűlés Hajdan 
Magda szavalatával kezdődött, 
majd Vitéz Horváth Kázmér dr. 
tartott beszédet. Rürtösy Matyi 
szavalata után Vitéz Hajdanné 
Patonay Vilma mondott beszedet 
a vitézi asszonyok kötelességeiről. 
Patai Maria irredenta dalokat 
énekel, Vitéz Horvátíh Iván 
igazgató pedig gazdastgi eőadtst 
tartott. A műsor Aradi László 
szavalatával ért végett. A gyűlés 
elhatározta, hogy julius hónapban 
kirándulást rendez Bitára, szep
tember b-án pedig ismét gyűlést 
tart, amelyre a v.tézek asszonyait 
si meghívja.

— A p o lg á r i isko la  Pécsett 
és S ikondán A polgári leány
iskola leánynövendékei az idei 
kiskirándulasra Pécsre és Síkon- 
dara mentek. 39 leánynövendék 
autóbuszon vett részt a kirándu
láson. Pécsett megtekintették a 
Zsolnay gyárat s megnézték a 
porcelléngyartást. A székesegyház 
freskó', gyönyörű fafar igasa', ka 
takombái értékes műélvezetet je
lentettek a leányoknak. Délután 
Sikondára mentek, ahol a prog
ramra fürdés és villasor a megte
kintése volt Szép sétát tettek az 
eredőben majd 6 órakor vissza
indultak Mohácsra egy kellemes, 
boldog nap emlékeit hozva ma
gukkal.

— A Kát. Legényegylet, 
fo lyó hó 14 én vasárnap este fél 
9 órai kezdettel tartja kertmeg
nyitóját. A rendezőség mindent 
elkövet a kertmegnyitó sikere 
érdekében. Lesz tréfás tekever 
seny, táncverseny, amerikai asz
tal sorsolás, hangosfilm felvétel, 
világposta stb. A versenyek dí
jazva lesznek. D ijak: l doboz 
cukor, l  doboz drage, l  üveg 
likőr, l  üveg bor. Eső, vagy 
hideg idő esetén a tánc a te
remben lesz megtartva. Meghívót 
az egyesületben és R n ittl Ferenc 
rádióüzletében lehet igényelni 
Folytatólag minden vasárnap este 
tánc.

— Nemzett Szövetség köz
gyűlése. A Magyar Nemzeti 
Szövetség mohácsi köre 29 én 
hétfőn délelőtt fél 11 órakor a 
városhaza dísztermében közgyű
lést tart, amelyre a kör összes 
tagjait meghívja. Tárgysorozat:
l.  Megnyitás. 2. Beszámoló. 3. 
1935. évi zárszamadó. 4. 1936. 
évi költségvetés. 5. Indítványok.

— ló  évi fegyházra íté lté k  
a d inaszekosö l g y ilk o s t Meg
írtuk annak idején, kogy a duna- 
szekcsói csendőrőrs kitartó és 
ügyes nyomozás után elfogta 
Fere.tczi Ferenc ny. törzshajó- 
mestert, aki a szerb megszállás 
alatt meggy ilkolta vadházastársát 
s apjával együtt elásták. Ferenczi 
akkor átszökött Magyarország 
meg nem szál ott részébe s beál
lott vörös folyamőrnek. Később 
a nemzeti hadseregbe is belepett 
s törzshajómesterré léptették elő. 
Mint ilyen nyugalombavonult, de 
a dunaszekcsői csendőrőrs k inyo
mozta Esztergomban és letartóz 
tattak Most tárgyalta a pécsi kir. 
törvényszék Szűcs tanacsa az 
ügyet A vádlott beismerte bű
nösségét, de azt állította, hogy 
egyedül követte el a gyilkosságot, 
szülei nem seg tettek abban, csak 
apja segített a holttestet elásni. 
Azzal védekezett, hogy Varga 
Am a, vadhazastarsa késsel tá
madt rá s hirtelen felindulásában 
követte el a gyilkosságot. A tör
vényszék több tanú kihallgatása 
után gyilkosság bűntettében mon
dotta bűnösnek Ferenczit s ezért 
lö  évi fegyházra itelte. Az Ítélet
nem jogerős.

— Tenisz mérkőzés. Folyó 
hó 14 én, vasárnap Szekszárd— 
Ba'.aszek— Mohács varosközi ten- 
niszmerkőzés lesz Mohácson. A 
mérkőzés egész nap tart, döntő 
d.u.ő órakor kerülnek bemutatásra.

— Az u j b o rra v a ló  rende let 
és a p incérek. Az uj borravaló 
rendelet bevezetése óta a mohácsi 
vendéglőkben és kávéházban is 
százalékos alapon számítják fel a 
borravaiot. Egyes helyeken jobban 
járnak így a pincérek, máshol 
azonban kevesebb a jövedelműk. 
Ezzel a kapcsolatosan az az 
egészséges ötlet merült fel, hogy 
a pincérek fix  fizetést kapjanak, 
amelynek terhét a vendéglősök a 
borravaló százalékával felemelt 
arakkal át tudnák hárítani. A kö
zönségnek ez nem jelentene újabb 
terhet, e pincérek viszont rendes, 
biztos megélhetéshez jutnának

— Levente verseny. Junius 
hó 21 en délután tartják a leven
ték szokásos tavaszi versenyüket, 
mely egyben a vármegyei ver
senyre menők erőpróbája is lesz. 
Remélhetőleg ez alkalommal a 
közönség nagyobb számmal te
kinti meg leventéink testedző 
munkáját. A versenyen a tapasz
taltak szerint a közönségnek 
tetsző tréfás számok is nagyobb 
számmal vannak beiktatva A 
verseny programúját jövő heti 
számunkban ismertetjük.

— Mi lesz az Ingyen part
fü rd ő v e l?  A közeledő fürdősze
zonnal kapcsolatban olvasóink 
közül többen érdeklődtek, hogy 
mi lesz a szigeti ingyen partfür
dővel. Kérik, hogy mindazok ré
szére, akik azt a fürdőt látogatják 
szintén kellemesebbé tegyék a 
fürdést s ne csak a másik fej
lesztésének jusson pénz, hanem

j ezt is hozzák reodbe.
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— Évzárás és be ira tások az 
á llam i p o lg á ri Iskolába. Az ál
lami polgári tlu- és leányiskola 
igazgatósága közli, hogy az isko 
Iában az ünnepélyes évzárás 
folyó hó 25-én lesz. A beiralft- 
sok ezt Ui veló eg junius 2b, és 
27 én délelőtt S - t i  órakor lesz 
nek az intézet tornatermében. 
Felhívja az igazgatóság a szülök 
Ügyeimet ezúton is arra, hogy 
igyekezzenek gyermekeiket e két 
napon annál is inkább beiratr.i, 
mivel a létszám betelése esetén 
az igazgató a későbben jövőknea 
felvetett engedélyt nem adhat.

— U ttp lté s i p rog ram ot. 
Fehérváry István műszaki taná
csos nagyszabású u építési prog- 
rammon dolgozik. Az egyik a 
már megindított bekötö u' a 
nagy baracskai úttól Homorúdig, 
a másik a kisköves bekötésé a 
töltésen at a nagykövesig, a har
madik a nagyköves bek lése a 
töltésén at a kar.dat dúló (elé, 
egeszen az iskoláig s a hartnadtk 
a kolkedí ut. Az útépítéshez 150 
ezer pengő kellene, amelyhez 
egyelőre a varos csak 9000 pen
gővel rendelkezik. Ehhez hozzá
veszik az 1935. évi zárszámadás
ban a közmunkáknál fenmarad: 
10.000 pengős maradvány t s a 
többit állami és megyei hozzaja- 
tubusai tervezik fedezni. A va 
rosnak az a kérése, hogyha más
képen nem lehet, legalább a köz 
munka adót adjak vissa a varos 
nak s ennek évi összegeve amor
tizálnák az igen fontos és anny ira 
várt útépítés költségéit. Az útépí
tési programm hamarosan a varos 
képviselőtestülete elé kerül.

— Megkezdődtek a gimná 
zlum átalakítási munkálatai. 
Az elmull héten .. kastély épü
letben megkezdték a gimnázium 
átalakítási munkálatait. A város 
gazdasági ügyosztályának terve 
szennt az átalakítási munkálatok 
szeptember 1-re teljes befejezést 
nyernek

— Egyenruhás fron tharco
sokhoz I Az elnökség felhívja az 
összes egyenruhás legénységi 
frontharcosokat, hogy e hó 14 en 
dele.ótt 11 órakor egyenruhában 
beosztás végett a szövetség he
lyiségeben jelenjenek meg.

— A m ohácsi bo k ré tá k  a la 
ku ló  gyű óse. Május hó 21-én 
délelőtt fel 12 órakor a front
harcosok székhazában a mohá
csi bokréták alakuló gyűlést tar
tanak, amelyre az összes érdek
lődőket megh vja a vezetőség.

— Adakozás a belvárosi 
róm. kát. tem plom  festésére 
1 — 1 P t adtak Fehér Gyuláné 

v. Kürtössy Mátyás, Mózer Ja- 
kabné, Noszkó Péterné, Krajcár 
Károly, Orktcs Lajosné, Schwel- 
ler András, Kalenics Józsefné, 
Szalay József, Kur.ovszky Má
tyás, özv. Vészeli Györgyné, 
Batbély István, id. Balázs N., 
Pantyala János, Balogh Károly, 
Pap Jánosné, Hermáim József, 
Sztdonya Lukácsné, Bankos Jó
zsefné, Simonyi József, Boda 
Rózsa, Nyúl István, Puppi And 
rás, Cseltnácz Katalin, Balogh 
Pál, N. N., özv. Mátrai Béláné, 
Lengi Antal, özv. Lacher Mi- 
hályné, N. N., dr. Szepesy Tibor, 
Schleicher János, Treuer Kérész 
tély, özv. Árpás Jánosné, Pécsi 
István, Álló Teofil, Vince Ká 
rolyne. Szabiár András, Szvatko- 
vics József, yfolyt. köv.)

Szemlélődés
gyüm ölcsösökben, szőlőkben.

Meg-megismétlődő cikkeimben 
igyekeztem reámutatni az idő 
szerű védekezésekre és a kár 
tevők elleni megelőző védeke 
zésekre. Tekintettel arra, hogy 
a védekezés keresztül vitele sok 
nehézségbe ütközik nemcsak a 
kellő szakismeret hiánya, de per
metezőgép beszerzése, a permetlé 
elkészítése, nemkülönben annak 
kellő időbeni elvégzését illetőleg, 
több gyümölcsösben elvállaltam 
a permetezés végrehajtását. Ör 
vendetes jelenségnek tartom, 
hogy a megkezdett permetező 
akciómba nagyon sokan bele 
kapcsolódtak a város területén 
A jelentkezők száma oly nagy, 
hogy ősztől kezdödőleg már 
három permetező gép beállítását 
tervezem Azzal mindenesetre 
tisztában kell lennünk, hogy a 
kártevőket teljesen kiirtani nem 
tudjuk, de minden esetre gyérit- 
hetjük számukat oly mértékre, 
hogy észrevehető károkat nem 
okoznak. Ezen végső célt terv 
szerű és következetes munkával 
érhetjük csak el, tehát szükséges 
az is, hogy a szomszédok elha
nyagolt gyümölcsöseiből ne jö j
jenek át a kártevők hozzánk, 
inért ezen esetben mi nehezeb
ben védekezhetünk a kártevők 
ellen, illetve sokkal többe kerül 
a védekezés.

A következőkben megfigyelé
seimet szándékozom csoportosan 
összefoglalni.

Oyümölcshullás. Elvirágzás 
után sajnálattal tapasztalhatta 
mindenki, hogy sok a gyümölcs
hullás almánál, körténél, szilvá
nál, stb. Sokan a ködnek tulaj
donítják ezt a jelenséget A köd 
magában véve nem okoz kárt, 
csak kedvező körülményt bizto
sit a gombakártevők elszaporo
dásának, melyek párás levegőben 
hihetetlen gyorsasággal szapo 
rodnak el. Másik oka a gyü
mölcshullásnak a meg nem ter
mékenyült gyümölcs lehullása, 
melyben tulajdonképen mag nem 
képződött. Sok esetben a férges- 
ség okozza ezt a hullást. Ha 
sok gyümölcsöt kötött a fa, 
abban az esetben maga a fa 
dobja le a gyümölcs egy részét, 
mert úgysem tudná tnegérlelni. 
Ezért is szokásos alacsonytörzsü 
fáknál a gyümölcs ritkítása, mi
által a meghagyottak sokkal 
szebben fejlődnek.

Almánál igen hamar — a 
gyümölcs alig mogyoró nagy
ságú — mutatkozik a férgesedés 
és ennek következtében a hullás. 
Ne sajnáljuk a fáradságot és 
szedjük össze naponta a lehullott 
apró gyümölcsöt, dobjuk tüzbe 
(ne a szemétdombra), mert a 
kis kukac rövidesen kibújik a 
gyümölcsökből, újra felmászik 
a fára s még három-négy gyü
mölcsöt is tönkretesz. Akinek 
távo esik a gyümölcsöse (pl. 
szőlőben) s naponta nem szed
heti össze a gyümölcsöt, jól 
teszi, ha hetente megrázza fáját 
s ekkor szedi össze a férgeset 
egyszerre. A férges gyümölcs 
nagyon lazán áll a fán, könnyen 
lerázható. Ezzel a módszerrel 

. olcsón és biztosan irtható az 
j almamóly kukaca. Kiegészíthet

jük ezen munkánkat természete 
sen a gyümölcsök (nem a levél- 
zet) fél százalékos arzénos le 
permetezésével.

Pókhálómoly mindenfelé lát
szik, főképen alma, de szilvafán 
is. Sok fát látni elszáradt levél 
zeltel, teljesen kopaszon, csak a 
gyümölcsök vannak rajta Itt 
nem varhatunk rendes almater- 
mésl, mert elsősorban uj levél 
zet fejlesztésére törekszik a fa, 
így a gyümölcs fejlődése meg
akad. Jelenleg arzénes permete 
zéssel védekezhetünk a további 
rágás ellen. A permetezést a 
fészkek körül kell alkalmazni, 
hogy a hernyók mérgezett levél
hez jussanak és igy elpusztul
janak. A bábozódás helyenként 
már megindult. Összeszedhetjük 
a bábcsomókat alacsony fákon, 
melyek, sokszor szőlőfürlszerüen 
hatalmas csomókban helyezked
nek a fák törzsén, vagy ágak 
hónalján. Ezeket le kell szedni. 
Nemsokára kirepül a feketén 
pettyezelt 1 cm. hosszú moly
lepke, lerakja tojását az ágak 
mélyedéseibe s a kikelt kukacok 
csomóban maradva átalusszák a 
telet dennet állapotban, hogy a 
jövő tavasszal megkezdhessék 
pusztító munkájukat.

Körténél a hullást nemcsak 
a férgesedés, de több esetben a 
varasodásnak nevezett gomba 
kártétele okozza. A sok elfeke 
tedett gyümölcsöt, szárát tá 
madja meg a gomba és lehullik. 
Megtámadja a levélzetet is, me 
lyen kezdetben barnás folt je
lentkezik, mely kiterjed az egész 
levéllemezre, megbámul és le 
hullik. Az ilyen fa sokszor már 
augusztusban teljesen kopaszon 
áll. Ezen gombabetegség kárté
tele ellen már most kell l° /0-os 
bordóilé permetezéssel védekezni, 
mert nemcsak, hogy a gyümölcs 
elpusztul, vagy csenevészen fej
lődik, de a levélhullás miatt be 
nem ért vesszők télen elfagynak 
és elpusztulnak.

Kajszin, barackafánál sok hirte 
len elszáradt hajtásvéget látni, 
rajta még a virágrészekkel és 
kis levélkékkel. Sokan fagynak 
tulajdonítják, vagy ködnek ezt a 
jelenséget, tévesen, mert ezt a 
moniha nevű gomba okozza A 
monilia ellen virágzás előtt 
l°,o os bordóilé permetezésével 
védekezhettünk volna, most már 
csak az elszáradt hajtásvégeket 
kell levágni tőben.

Öszibaracka fák (francia ba
rack) legtöbb helyen nagyon 
csúnyán néznek ki. Kopaszok, 
leveleik összesodródtak, hajtás
végeik elszáradtak. Ezt a jelen
séget gombabetegség okozza. 
Jelenleg az összezsugorodott le
velek leszedésére szorítkozhatunk. 
Ha az összezsugorodott levelek 
száma nagy, azon esetben perme
tezzünk 1“ 0-os bordóilével. A 
bordói levet nem mindegyik 
őszibarackafa bírja el, de ha erős 
a levélzet megtámadása, abban 
az esetben permetezzünk, mert 
ezáltal megvédjük a második 
ujrakihajtott levélzetet a gomba 
támadástól. Ha a második levél
zetet is megtámadja a gomba 
akkor a megtámadott ágrészek

elszáradnak sőt az egész fa ki
pusztul.

Sok helyen fellépett az úgy. 
nevezett levéllikasztó gomba is. 
A levelek nem zsugorodnak 
össze, megpirosodnak, majd el
sárgulnak, helyenként legtöbbször 
kis kör alakban megtámadott 
rész elszárad, az elszáradt rész 
kiesik és igy lyukas lesz. Sok
szor az összes megsárgult levél 
lehullik a fáról. Ezen betegség 
fellépése esetén ugyancsak 
l°,o-os bordóilével való perme
tezéssel segíthetünk.

Szilván nagyon sok a bábáso- 
dás. A szilva megvastagszik, el 
fonnátlanodik, megsárgul, össze
aszik és lehull. Ezen betegséggel 
szemben a bordóilével való per
metezés nem mutatkozott elég 
hatásosnak különösen olyan fa
kón nem, melyeken a téli perme
tezést elmulasztottuk. Avédekezés 
jelenleg a bábás szilvák lerázásá
val oldható meg (természetesen 
összeszedjük és elégetjük a lerá
zott szilvát) s utána 1%-os 
bordóilével permetezünk. A per
metezés mindenesetre megaka
dályozza a gyümölcsrothadást 
(monoliát), mely rothadás a szil
vánál igen nagy mértékű szokott 
lenni.

Szőlőben sok helyen pusztít 
a szőőmoly. A szőlőmolynak 
rendesen két nemzedéke van, az 
első nemzedék most pusztítja a 
virágzó s az alig elvirágzott 
fürtöket. Nagyon fontos, hogy 
ezt az első nemzedéket pusztít
suk el, mert a második nemze
dékhez nehezebben férhetünk 
hozzá, mert azok már a fejlett 
bogyókban tanyáznak. Védekezés 
félszázalékos arzénes permetezés. 
Nagyon hatásos, ha 100 liter 
vízre, illetve arzénes permetre 50 
gramm nyersnikotint is haszná
lunk, mely rögtön ölő hatásánál 
fogva a kint mászkáló kukacokat 
is elpusztítja. N kotint jelen eset
ben szappan hozzáadása nélkül 
használjuk. Ugyancsak beleke
verhetjük a nikotint a bordóilébe 
is, szappant ebben az esetben 
sem szabad használni, mert a 
szappan a mész hatására össze
csomósodik.

Meg kell jegyezni azt is, hogy 
az arzén permetlében nagyon 
hamar leül, miért is permetezés 
közben a permetezőgépet a háton 
sokszor meg kell mozgatni, hogy 
az arzén leüllepedését megaka
dályozzuk Kisebb mennyiségben 
50 grammos nyersnikotin a téli 
gazdasági iskola igazgatóságánál 
kapható.

Vitéz Horváttb Iván
m. kir. téli gazdasági iskolai igazgató, 

növényvédelmi körzetvezetö.

— A nyakönyvi oejegyzesek 
sze rin t 1936. évi junius hó 
ó tól 1930. évi junius hó 12-ig. 
Születések: B jncstk Julianna,
Varga Dudás István, Vicsek Er
zsébet, Schwzier Mária Erzsébet. 
Házasságkötések: ird ö s i Mátyás 
és Gajar Borbála, Szurcsik István 
és Ribár Erssábet. Halálozások 
Bodt József 9 éves, Schwartz 
Jakab 73 éves, özv. Schleziuger 
Samuné 67 éves, Ktffer Antalni 
28 éves.

50 drb törzskönyvezett szint- 
mentáli ü s z ő t  e la d  
SZEMZŐ GAZDASÁG SAROK 

u, p. Bezedek.



1036 jun ius 14.

— Madarak és fák  napja. 
A kü'városi elemi iskola hétfőn 
a mohácsi szigetben ülte meg a 
madarak és fák napját. A kirán
dult tanulósereg a pompás zöld
ben kitünően érezte magát. A 
belvárosi elemi iskola szerdán 
szintén a szigetbe rándult ki, 
azonban a közbejött záperoső 
elmosta a gyerekek szórakozását.

— Feljelentés egy sz ige ti 
halálesetben. Kovács István mo- 
1. •• si sz'geti gazda ezelőtt egy 
li appal, hirtelen elhunyt. Annak- 
i,- n. az orvosi vizsgálat ternié- 
s. es halait alapított meg, most 
a an a csendőrsjghez olyan

entes é kezett, hogy Kovács 
nem természetes halaiul halt meg.
A s.ndi rség kérte az ügyészség- 

, I. gy exhumél'assa a holt
testet. A kérelemre még nem tör
tént dt ntés.

— Lopás a hütőházban.
Alrutz Gyula mohácsi mészáros 
es hentes mester feljelentést tett, 
hogy a hütőházban volt 4 drb 
dsznósajtból 1 darabot ismeret
len tettes ellopott. A rendőrség 
n.egit ditotta a ny omozást, amely 
a. nban nem vezetett eredmény re. 
A ketdeses időpontban, amikor 
a disznósajt eltűnt, 30 tanonc és 
15 segéd tartózkodott a hűtőben 
s miután közös hütő van, lehe
tetlen a tettest megállapítani, 
így ebkent is többször előfordul

tak hasonló, kiseob lopások s a 
leghelyesebb lenne rekeszre osz
t a n i  a hü'óhely iseget a hasonló

fások megakrfdalyozásara.
— Elfogott to lva j. Stevics

Antal siklósi cipészsegéd Horváth 
Mihály munkaadójától 400 pen
gőt lopott el s elszökött. A tolvaj 
cipészsegéd Mohácsra jött, ahol 
azonban köllekezesevel feltűnt s 
a rendőrség elfogta es az egerági 
cseiidörőrsiiek adta át.

b P O k ’l .
A „Czapek-csoport11 

végeredménye.
Az u j beosztású másodosztály 

első éve is lezajlott, amely bizo
nyos tekintetben, különösen sport- 
szén pontból gyengének bizonyult, 
mert a kévés csapat között nem 
fejlődhetett ki nagy vetélkedés. 
Mohács csapata sajnos ebben a 
megosztott 11. osztályban is 
gyengén szerepelt, mert csak 5-ik 
helyen kötött ki. A tavaszi idény
ben még megfelelően szerepelt a 
csapat és igy az utolsó előtti 
helyről sikerült a középzónaba 
íelküzdenie magát. Az őszi gyatra 
szereplés után a tavaszi szezón- 
ban biztatóan indult a csapat, de 
az idény végére a szokatlan meg
erőltetéstől fokozatosan esett 
vissza formájában. A bajnokságot 
megérdemelten nyerte a mezőny 
legjobb csapata a Zsolna/ SE s 
így fe került az első osztályba. 
Erősen verseny ben volt vele az 
első osztályból kiesett DPAC, 
amely azonban gyengébb ereje 
folytán végül lemaradt A másik 
uj cégcsapat a PTE is jó l szere
pelve a 3 helyen kötött ki. A 
szomszéd Németbóly csapata az 
őszi szép szereplés után, tavasz- 
szal nagyon gyengén játszott és 
így az utolsó előtti helyre szo
rult vissza.

A csoport végállása egyébként 
a következő:

ZsSE 14 43 10 25
DPAC 14 48 21 21
PTE 14 37 30 19
KSE 14 34 26 17
Mohács 14 27 40 9
PBTC II 14 22 38 9
NeSE 14 19 36
PE4CII 14 20 50 5

Sporthírek.
M TE vasárnap gyenge érdeklő

dés mellett v haros választ.mtnyi 
ülést tartott, amelynek legörv.* i- 
detesebb határozata, hogy julius 
1-től 4 hónapra fu balledzőt 
szerződtetnek Valószínű, hogy 
Sárközi Józsefe’, a Mohácson 
mar népszerű edzőt, szerződtetik 
tanítónak.

Heil József október 6 ig szóló 
eltiltását, mint ismeretes, az MTE 
megfelebbezte, de a DNyLASz. 
feilebbvtteli bizottsága azt elu a- 
sitotta es az eredeti Ítéletet hely
ben hagyta. Tanulság, hogy a 
pály án sportszerűen viselkedjünk.

Az egyik mohácsi sportvezér 
érdekes tervet vetett fel Mohács 
fulballsportjar.ak feljavítására, a r i
valizálás felkeltésere es az után
pótlás nevelésere Terve az, hogy 
folyó hó 28 és 29-éi, körmérkő
zést rendezzenek az MTE, a 
levernek és a helyőrség va.oga- 
tott csapatainak részvételével, 
azzal, hogy első nap két két csa
pat ütközik meg, inig másnap a 
vesztesek és a győztesek. A tér 
vet nagyon ügyesnek tartjuk és 
reméljük, hogy ügyes rendezés 
tormájában meg is valósul és 
javasoljuk, hogy a leendő győz
tes csapatot valamely formában 
megjutalmazzák Egyben üdvös 
dolog lenne, ha Sarkozyt már 
28-ra lebozatnak, mert igy a 
szereplő mintegy 50 játékosról 
már képet alkothatna.

A délnyugati bajnokságért a 
bajai alosztály bajnoka a Bajai SE 
és pécsi alosztály bajnoka a 
Nagy kanizsai ZTE  két mérkőzés 
keretében ütközött meg, amely a 
nagy kaniz-aiak 10:2 és 2 :1  
atáryu győzelmével végződött és 
igy a NZTE jogosította magat az 
országos bajnokságért vívandó 
küzedelemre.

Rosenthal István a teniszszak- 
osztaly vezetője lemondott tiszt
ségéről, akinek helyere az eddigi 
intézőt dr. Lajos Aladárt válasz
tották, míg intéző Heinesz Mik
lós lett.

A polgári iskola verseny
eredményei.

A mohácsi m. kir. állami fiú 
i kóla Tömöri Pál Ifjúsági sport
köre évégi tornaünnepélyén tartott 
atlétikai versenyének eredményei:

4x100 mes stafétafutás. 1. 
A IV. osztály A) csapata (Marosi, 
Móka, Simon, Varga), 2. A III. 
osztály A) csapata (Bállá, Gát- 
szegi, Rétfalvi), 3. A IV. osztály 
B) csapata, 4. A III. osztály B) 
csapata.

100 m es síkfutás döntője (III. 
korosztály 15— 16 évesek) 1. 
Varga IV. osztál , 2. Rétfalvi 111. 
osztály, 3. Schok IV. o.

60 m es síkfutás döntője (I.—
II. oszt) 1. Fürszt 11. oszt., 2. 
Fauszt II. oszt, 3. Péter I. oszt.

Magasugrás (III.— IV. osztály) 
1. Mona IV. oszt. 142.5 cm. 2. 
Seich IV. oszt. 142.5 cm. 3. 
Varga IV. oszt. 142.5 cm.

Távolugrás (III.—IV. osztály.) 
1.) Seich IV. oszt. 521 cm, 2.

MOHÁCSI HÍRLAP

Varga IV. oszt 499 cm. 3. B i l i
III. oszt. 440 cm.

Sulydobás (ü l.— IV, osztály 
4 kg súllyal.) 1. Varga IV. oszt 
12 01 ni. 2 Metzing 111 osztály 
10 03 in. 3. Gátszegi III. osztály 
9 65 ni.

Magasugrás (1.— II oszt.) 1. 
Fauszt II. oszt. 132 5 c n, 2. Pé
ter I oszt. 130 cm.

Távolugrás (I — II. oszt.) 1. 
Fauszt II. oszt 460 cm. 2 Fürszt

csap il.es. II cs lll.es. IV.cs. 5 K

Z3

<=» S ■S 8 5
re

1. cs • 9:10 10:1 14:3 3 2 0 1 33 14 4 1
ll.es 10:0 • 6:2 4:6 3 2 0 1 20 17 4 2

lll.es 1:10 2:6 • 10 0 3 1 0 2 13 16 2 1
IV cs. 3:14 6:4 0:10 • 3 1 0 2 1 28 2 4

— E ltű n t Kálmán Istvánná 
sz Fortzs Éva mohácsi lakos 
foly ó hó 6 án eltávozo't lakisá- 
ról s azóta nem tért vissza. B j - 
jelentés folytán a rendőrség meg- 
i ditotta a nyomozást.

T artós  ondu lá lás!
Értesítem a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy a 

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

ta rtó s h u llá m  szenzációs, 
v izh u llám  divatos, o n d u lá lás  ta rtó s . 

Olcsó b é rle t re n d s ze r!
T a r tó s h u l lá m o t  6 P - tö l g a r a n c iá v a l  k é s z í t

h <5 Igy föd rá sxata 
Horthy Miklós ut 26.Szeidl László

FIG Y E L E M !

Ó rát, arany-azllst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P á ii c s i í m ii á I
M ohács Ú jváro sh áza .

Javítást, vésést gyorsan é» olcsón szemályessn készítek. 
Ugyanott a világhírű Tun gsram  égő, c s illá r , 
rád ió  és v illan yszere lés i anyag kaphatók.

‘Ti <£< ÍCa 2
ó havi részletre készpénzáron

vásárol a

I T E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n ag yob b  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás1* szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén, jelentkezni lehetp

B á n  A n d rá s  h ite l i r o d á b a n ,
vagy az egyes hivatalokban levő m e g b í z o t t n á l .

II. oszt. 420 cm, 3. Péter I oszt 
410 cm

Sulydobás (I.— II. oszt. 3 kz-s 
súllyal) 1. Fauszt II. oszt 8.60 
m, 2 Vigh II. oszt. 8 53 m. 3. 
Czedzidiovszky II. oszt. 8 49 m.

A mohácsi állami polgári f iú 
iskola IV. osztályának 1936. év
ben megtartott KO SARLABDV 
bajnoksiganak végeredménye:

Kelelosszerkesztó :
BÁN ANORAS
Laptulajdonos és kiadó:

FRIORICH OSZKÁR



M O H Á C S I  H Í R L A P 1036 junius 14.Háztartási jégszekrény
eladó

Cint a Bán tőzsdében.
Újonnan épült 
c s a lá d i  ház ,
4 fzoba, vízvezetékkel felszerelt 
fürdőszoba, mellékhelyiségekkel,

szép udvarral eladó, 
szeptember l-re kiadó.
Bakács utca 28 szám.
Érdeklődni lehet:

FIOLA FERENC 
Selyemgyár.
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GYŐZŐDJÖN MEG
róla de minden ismerősét is figyelmeztesse, hogy a

LEGOLCSÓBBAN 
FA- ÉS ÉRCKOPORSÓT

és minden temetkezési cikket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig

V Ö R Ö S  J Á N O S
temetkezési vállalkozónál szerezheti be!

(S zen t Is tván  ucca 4 .)  
H ívás ra  azo n n a l jövök! 

R é s z le tfiz e té s !
Pontos és gyors kiszolgálás!
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AUTÓTÉRKÉP
50 f illé r .

Kapható

FRIDRICH CSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében 

M o h ács .

TATAI TOJÁS
és darabos szén, koksz, 
cement és mész ki
csinyben és nagyban
L E G O L C SÓ B B A N

T A R J Á N  J E N Ő N É L
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 50 pengő.

P i a c i  á r a k i  „".'X,..
Búza — — 13.50 P
Zab — -  12.5(1 p
Rozs — — 11 80 P
Árpa — — tt — P
Tengert m. 12.30 p 
Bab — — 15—  P

A mohácsi
főszolgabírói hivatalban jnnius 

17-én délelőtt 9 órakor régi sárgaréz

villanylámpák
nyilvános Árverésen eladasra kerülnek

Eladó földbirtok.
Mohács-szigeten, a Kanda dü'ő- 
ben fekvő dr. Nemes féle birtok
ból 53.000 0  ölet a rajta lévő 
épületekkel együtt egy, vagy 
több darabban szabad kézből 

e la d ó k .
K o n tra  M ik ló s  dr.

ügyvéd.

E la d ó
|  egy teljesen jó kar-

I
ban levő hatos Első 
Magyar magánjáró 
lokomobil, egy négyes 
huzatos lokomobil, 
egy négyes Hoffer 
cséplőgép és egy hár
mas Hoffer féle loko
mobil és cséplőgép

l i l é i n  a
|  B a k á c s u . 4. sz

Nem
találni ma már olyan kereskedőt és iparost, 
akinek nyomtatványokra nem volna szüksége

Nem
fogja sohasem megbánni azt, ha összes 
nyomtatvány szükségletét nálam szerzi be

Soha
sem mellőzze nyomtatványrendelésnél tőlem 
is kérni árajánlatot. V ersenyképes á ra k !

FRIDRICH OSZKÁR
könyv-, zenemű- és papirkereskedés, könyvnyomda és könyvkötészet

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Prldrich Osikár könyvnyomdája, Mohács
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