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A h é t jegyzetei.
Tehát zöld ingesek is van

nak? A munkás ember csen
dese < robotolja életét, dolgo
zik reggeltől-estig, küzd a 
mindennapiért, meg az adó
ért és a többi földi szüksé
ges dolgokért, aztán egyszer 
csak hallja ám, hogy ime 
zöld ingesek is vannak. Ez 
a zöld ing persze azért van, 
mert hat át keil honosítani 
ide idegen ingeket, amelyek 
máshol hol feketék, hol bar
nás. Nem illene egész egy
szerűen lemásolni, de hát 
van ám itt találékonyság! 
Az értelmi rész zagyva 
utánzatához már eredeti az 
új szin, a zöld feltalálása.

Van tehát valami uj is 
ebben a bolondgomba moz
galomban, amely ismét né 
hány száz embert vezetett a 
falnak, néhány száz embert 
oktalan reménnyel táplált, 
hogy majd a .vezérelnök® 
néptárs, az igen, az majd 
rendet csinál a sok gazdag 
között s jobb lesz majd a 
szegénynek.

A szegény, becsületes, 
könnyen hivő falusi népet 
de sokszor vezették félre kü
lönféle politikai bolondgom- 
bakkal, de sokszor csaló
dott s mégis még mindig 
hisz. Különös azonban, hogy 
mindig annak jobban, aki a 
nagyobbik bolondságot hozza. 
Aki jót akar, aki tálán be
csületes törekvéssel kuliurát 
akar közéjük vinni, azt eset
leg meg sem hallgatják.,.

*
A békési vádlottak szomo

rú, rongyos csoportja minden 
szociálisan érző embert gon
dolkodóba ejt. Micsoda nyo
mor ordit a vádlottak ron
gyaitól 1 Mennyi gond, meny
nyi nélkülözés lehet ezek 
tezótt az en berek között, 
ahol az egy holdas ember 
mar vagyonosnak számit!

Szeretnénk, ha egy felta
láló egy c,ytn gíF tt agra a 
politika negyn esterei kezébe,

amely belevilágítani messze 
eső községek, falvak, tanyák 
életébe, amely elnozná s 
egy kis üvegen, vagy vász- 
nor lejátszana azt a sok-sok 
apró életet, amely tengődik, 
küzködik, dolgozik, vesződik 
a magyar földön s nem tud 
egy rendes rúnát venni, ahol 
nincs ünneplő, vagy ha van, 
akkor az csak kevésbé van 
befoltozva, mint a másik!

Egy ilyen gép mennyit tud
na segíteni a szegény népen 
amely et legtöbbször csak vá
lasztások alkalmival latnak 
tisztelt politikusok, ^kar- 
melyik oldalon is szolgálják 
a haza java’!

•
Mucsai históriák jutnak az 

ember eszébe, amelyeket csak 
tréfának hitt eddig, ha hallja 
hogy a vasutat nem enged
ték a község mellett elvezet
ni a békésiek, a katonaság 
nem kellett, mert sok lesz a 
rossz leányzó; ilyen hasonló, 
a világtól rettenetesen elma
radottságot mutató határoza
tok keiülnek naplényre, igy 
egy nagyobb bevilágitás al
kalmával, amikor kissé jobban 
lehet betekinteni a konok 
magyar koponyákba, amelyek 
kultúráról, haladásról nem 
akarnak hallani, de népbolon- 
ditó maszlagok mégis belér- 
kózr.ek a lejekbe és megmé
telyezik a lelkeket.

Az ilyen felfakadt sebek 
gyógyítására nem lesz elég 
az ítéiet, rém eiég elször- 
nyülködni, hanem a kor
mányzatnak be kell hatolni a 
baj n.élységéig és kultúrával, 
de mellette kenyérrel vissza
vezetni az eltévedteket a 
rendes, tisztességes polgári 
együttélésbe. Gyönyörű fel
adat kormánynak, tanítónak, 
köz igazgatási,tk és minden 
apparátusnak, amely a ma
gyar jóvei dót, az igazi 

| .szebb jövet* lesz hivatva
| n.egn.ur kalni.

Veszélyes tűz pusztított a 
Vida és Schwarcz fatelepen.
A tűzoltók munkája és a szélcsend óvta meg a környék házait. 
17 000 pengő a tűzkár Meg egy motoros fecskendőre es az 

autóra feltétlen szükség van.
Kedden este fé 9 óra 'ájban 

tűz ke érkézért a Vida és Schwartz 
féle tatelepen A fatelep közepén 
levő kocsiszín és deszkaraktár 
égett s percek alatt oly

hatalmas lángok csaptak 
Jel, hogy az egész kör
nyékei megvilágította.

A tűzoltók Bánfajt József 
tűzoltó fópaiancsrok és liá n ja i 
kondor lűzoiló t szí vezetésével 
percek alail a helyszínre érkezlek, 
de akkor n ar az épület óriási 

: lárgokfan ál ott. Teljes erővel
incu lt meg az oltás Több fel 

! szereléssel dolgozlak a tűzoltók,
| köztük a móloros fecskendő is

bő vtzsugárral támadta a tüzet. 

A motoros fecskendő ere
jének köszönhető, hogy 
nagyolb baj nem történt.

Ugyanis a tűz oly erős mele
get sugárzott széjjel, hogy Ithe-

I télién volt a csővezetőnek köze 
I lebb kerülni az épülethez s csak 
I távolról dobozhatott, viszont a 
[ mőtotos fecskendő a lávo ból is

megfelelő víztömeggel borította 
el a tüzet.

i A tűz erejének és nagyságá
nak magyarázata, kegy az épü- 

i letbtn a faanyagokon kívül nagy 
mennyiségű katranypapír volt, 
anely óriási lánggal éget és 
nagy veszélyt jelenlett a faanyag
gal megrakott fattlepre. Megte
szi It etővel dolgozott a tűzoltó
ság. A helyzet súlyos voit. A 
lüz kőiül alig 1012 rr. távolság
ra ákotlak a farakasok, a másik 
olcalon istálló, felette padlás, 
tele szénával s egyidejűleg eze
ket mind védem kellett.

A teszély nagyságai a 
jellemző, hogy a tűzhöz 
legközelebb allo deszka- 
takas boton Jenyó, amely 
ha túzei Jog, menthetet
len az egesz fatelep.

De nemcsak a fatelep, hanem 
lovai b a ke vetkező 1 az is, tme y- 
len  a R cínm  télé fatelep deszka 

i takiara ah sűrűn tgynas me.ielt. 
hia a két faiéiep langba botul, 
akkora Kossuth Lajos utca ezen 
tis z t teljesen m tn ih tle lltn  lett 

, vo.na s 10 15 ház porig ég. A

tűzoltóság tehát teljes erővel ezt 
az oldalt védte, úgy hogy a bo
rovi fenyő szélei éppen csak meg- 
pörkölődlek, a távolabb álló desz
káknak pedig semmi bajuk nem 
tzrtént.

Ugyanakkor nagy veszély fe
nyegette az istállót, de nem volt 
elég fecskendő, felszerelés a 
tűzoltóság rendelkezésére. Ekkor 
szerencsére újabb segítség érke
zett

A tűz legnagyobb pusztítása 
közben egy tehervonat érkezeti 
meg s miután a vasúti pálya 
alig néhány méterre húzódik a 
fateleptől, Tasnady Ferenc kitűnő 
ötlettel

a mozdonyt odatolatta a 
fatelep közvetlen közelébe 
és annak vizével es ere
jével az istálló es ház
mester lakás hatsó ré
szét bontotta el, másfél 
óráig lövetve a vizsttga- 
rakat.

A mozdonyfecskendő irányí
tását Rappi András pályafelügye
lő végezte lelkes odaadással.

Az első részén viszont a tűzol
tóság egy része kannákkal hordta 
fel a vizet a szénapadlásra és 
óriási erőfeszítéssel gátolta meg 
hogy ez is tüzet fogjon, pedig 
az első pillanatokban szinte hi
hetetlen volt, hogy ezt a részt 
meg lehessen menteni

A kitünően vezetett oltás 
a tűzoltók nagyszerű munkája, 
a mozdony vizsugarai végre is 
legyűrték a lángokat és engedni 
kezdeti a lüz Közel éjjeli 1 órá
ig dolgoztak szakadatlanul 
derék tűzoltóink, akik kiváló 
parancsnokaikkal együtt a leg
nagyobb dicséretet érdemlik meg.

Sajnos_ a tűz balesetet is kö
vetelt. Ősz Lajos a bátor cső
vezető tűlközel került a tűzhöz 
és súlyos égési sebeket szenve
dett, hogy előreláthatóan négy
hétig nyomja az ágyat.

Nem hagyhatjuk azonban szó
nélkül tűzoltóság hiányos fel
szerelését. Ez a veszélyes tűz 
mutatta legjobban, hogy meny
nyire szükség van még egy, 
nagyobb horderejű mótoros 
fecskendőre és a tűzoltó autóra.
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Ilyen veszélyes terepen a percek 
rettenetes sokat számítanak Az 
autó viszont ebben az esetben 
is legalább őt perccel korábban 
hozta vo'na el a szerelvényt s 
ha ebben az esetben a jelenlegi 
vei is megmentették a fatelepet, 
egy másik tűznél nagyon meg 
bosszulhatja magát az a huza 
vona, ame y már évek ó ti a 
tűzoltóautó és a második móto 
ros körül játszódik le.

Minél sürgősebben be kell 
szerezni ezeket a felszereléseket!

Egyébkén a kár közel 17 000 
pengő, amelyből 12 000 pengő 
a VicL és Schwarz cég kára, 
az épület pedig özv. From uer 
Miksá.ié háztuajdonos kára. 
Mindkeltő biztosítva volt s így 
a kár megtérül.

A tűzoltása után azonnal meg
indult a nyomozás a tűz ke et 
kezésének megállapitá-ára s csak
hamar sikerre is vezetett. Ugyan
is megállapítást nyert, hogy a 
házmester leánya előző délutál 
az épület közvetlen köze ében 
levő trágyadombra parazsat do 
bott ki, amely valamivel később 
füstöini kezdett A füstöt észre 
vette Spuller Géza fatelepi tiszt
viselő és a háztatarozáson dol
gozó kőműves Odamentek s el 
is ojtották a parazsat, úgyhogy 
a délután folyamán semmi jele 
sem vö t, hogy alul parázs ma 
radt volna.

Mindenesetté azonban 
maradt parázs s ez ké
sőbb, a munka után 
néptelen ni váltó fatele
pen, észrevétlenül lángra 
lobbantotta a trágyát s 
a mellett levő faanyagot,

A leány be is vallotta, hogy a 
parazsai kivitte s ez a könnyelmű 
ség súlyos áldozatot követelt, 
de, ha nem találkoznak ily sze 
rencsésen egyes körül nénvek, a 
környék 10 — 15 háza is e'égett 
volna.

A tűzoltásnál Oltványi litván 
dr ny, rendőrtanácsos, aki 
Baján 20 évig volt tűzoltópa
rancsnok, éiénk tevékenységet 
fejteti ki s közben a kezén és 
nyakán égési sebeket szenvedett.

Százhúsz szegény
Szent Antal ebéd3.
Vasárnap délben a mohácsi 

szeretetházban 120 szegénynek 
terítettek ünnepi ebédre Az ebéd 
gulyás, cseresznye és bor. A 
gulyást Szent Ferencrendi zárda 
adta, ahol, azt hisszük P  Unyi 
Bernardin eszméje volt, hogy a 
szegények pártfogójának, Szent 
Antalnak névünnepe alkalmából 
vendégül látni azokat, akiktől az 
élet megvonta egy jó ebéd ün 
népi érzését. Ugyancsak a zárda 
kertjéből való volt három hatal 
más kosár cseresznye, viszont a 
bort jószivű emberek adták össze.

Valamikor 12 óra előtt érkez
tek a szeretetházba dr. Margitay > 
Lajos polgármester és neje, Éva 
László tanácsnok, dr. Paschke 
Ferenc városi ügyész és neje, 
majd P. Unyi Bernardin. A sze
gények körül szeretettel és fi
gyelemmel szorgoskodó fönök- 
nő: M ária  Johanna nővér min
denekelőtt megizleltette az elké- I 
szült gulyást, mely igazán pompás |

vo't s bármely vendéglő dicsé
retére vált volna. Ezután P. Unyi 
Bernardin néhány keresetlen szó 
val ismertette az alkalmat, amiért 
a szegényeket megvendégelték. 
Szent Antal napja helyett vasár
nap tartják s ezen látják vendé 
gül Szent Antal pártfogóltjait, a 
szegényeket Szent An al mmdg 
segített azokon, akik hozzáfor
dultak s a m ii nap is bizonyí
téka, hogy szeretete megtalálja 
ut|át a segítésnek

Ezután elkezdődött az ebéd 
kiosztása. A ferences nővéreknek ( 
a III Rend segített, de hainaro i 
san kötényt vettek maguk elé |

Nyári séta az árnyas, 
pipacsos katolikus temetőben

Minden évben szebb es rendezatebb lesz a temető. 
Ravatalozót tervez építeni az ejybázközség.

A emelő csendes magányát, 
az eltávozottak sírját felkereső 
kato'ikusság öröm n-I tapasztal 
jík , hogy a katolikus te nető 
minden évben szebb és rende 
zetebb lesz Schnvdt Károly az 
egyházközség elnöke, annyi sze
retettel, agilitássá gondozza a 
temetői, hogy a jól végzett 
munka tudatával és önérzetével 
tekinthet vissza az elmúlt hét 
esztendőre, amióta az egyház 
község e'nöke.

Gyönyörű napsütéses napon 
indultunk Schmidt Károllyal meg
tekinteni az eddig elvégzett mun
kát. Az első, ami a temető ka
puján való belépéskor féltün k, 
hogy a kápolna körüli rész kezd 
rendbejöntr. Itt a sirok minden 
rendszer nélkül állottak. Ezekből 
azokat, amelyeknek ideje m ir le
jár! s hozzátartozók n ncsenek, 
eltűnte ték és az igy nyert terü
letet ren férték. Néhány év múlva 
ez a rész teljesen rendbejön.

A kápolna nyugati oldalinak 
rendezése, melyről a munka meg
kezdésekor is irtunk, m ir úgyszól
ván teljesen készen á I. A kertész 
művészet és Ízlés jelle nzi az uj sír
boltokat, amelyeknek már leg- 
nagyobbrészben akadt gazdája s 
részben m ir beköltözőik is van
nak. Itt a szakadékos partot 
használták fel, hogy bejáratos, 
szobaszerü kriptákat képezzenek 
ki. A bejárat északról van s az 
újabbak Zsolnai téglával díszítve, 
valamennyi azonban fagy és 
nedvesságmentes és gondozott 
előtérről ny.lnak. Felül virág hir
deti, hogy gondos kezek ápolják 
a sírboltokat.

Ez a rész egyébként is kü őn 
megemlítést érdé nel kertészeti 
szempontból. Özv Peck Qasz 
távné kertésze D jdar ambíciójá
ból ritkaszáp megoldiso: a kis 
virágágyak, de a szegé y is, 
amely a terméskő kerítés körül 
húzódik. Van például egy hatal 
más virágváza kiképezve földből 
és virágokból. Csupa szín, csupa 
pompa s benne élő virágcsokor. 
Érdemes megnézni. Dudar egyéb
ként teljesen ingyei, saját gyö
nyörűségére készítette mindezeket.

A kriptasor felé vezető útnak 
érdekes kis epizódja is a radt az 
elkészítésnél. Az utat szegélyező 
terméskő kerítésbe egy sir esett.

dr. Margitayné és dr. Paschkené 
is és csakhamar mindenki előtt 
ott páro’gott a kitűnő gulyás. A 
polgármester közben dr. Pasch- 
keval a bort készítették elő, kis 
szódával Ízesítve és megszapo- 
ritva s jutott is mindenkinek 
megfele ő adaggal.

Szép volt, nemes cselekedet s 
bizonyára feljegyzik odifenn 
mindazok érdeméül, akinek része 
vo't a szegények megvendégel 
sében, akiknek h iá s  tekintete 
árulta el szivük köszönetét és 
azt hisszük idelenn ez is ió eső 
érzés volt az ebéd rendezőinek.

Cseliiiáe lika nyugszik ott 1895 
óta sa hozzátartozók hallani sem 
akarlak arró , hogy mishová te
messék. Schnidt Károly végül 
is úgy oido ta meg a kérdést, 
hogy a terméskő kerítésbe em
léktáblát tett, amely az alatta 
nyugvó halottat évszázadokra 
hirdetni fogja.

A kripták egyébként különféle 
nagyságúik s 653 pengőtől 
1100 pengő az áruk. M ír csak 
néhány áll eladatlanul.

Ezeket az egyházközség építette 
és saját árban adja el. A cél az 
volt, hogy ezt a részt rendbe 
hozzák, viszont az áráoól ige i 
érdekes tervet va ós'tanik meg. 
A régen szükségessé vált rava- 
talozót építik meg, an in t a sír
boltok árai, ame'yeket részletben 
fize nek, befo'ytak. Csak dicsérni 
lehet az üdvös és modern gon
dolatot, amely Schnidt Károy 
elnök és Tihanyi János plébános 
érdé ne, aki u'óbbi — mint a 
világi e'nök mondotta — teljes 
megértéssel lámogaiji őt mun
kájában.

Rendbehozták teljesen a Kál
vária ulat, amely, mint a te nető 
összes utai salakos utat kapott, 
az eddigi sárteiger helyébe. Sí 
lak és hom iz keveréket henge
reltek s aszfaltszerü kitűnő utat 
nyertek m ndenhol a temetőben

Az utakat egyébként sz p o r í
tottak A sirok hozzáférhetőséget 
emelték s az uj utak mellett ül 
tetett, nagyobbrészt rózsaszínű 
vadgesztenye sor újabb dísze 
lesz évek múlva a tenetőnez. 
M ntegy 2 km. ut készült, ame
lyet rendszeresen gondoziac s 
állandóan két munkás dolgozik 
rajtuk.

Schnidt Károly egyébként a 
sirok között is nagy munkát 
végzett. Különösen a déli részen 
rengeteg akác és ecetbokor 
szinte vadont alkotott. Ezeket 
évek óta rendszeresen irtja s 
bár újra és újra kinő, lassan ki
pusztulóban van.

Gyönyörű látvány volt egyéb
ként a fényes júniusi napsugár- i 
bán, ahogy a sírokon végig te
kintünk, mindenütt piros p ip i- ■ 
csők díszítik a temetőt. A piros 
ragyogó szin, a ko nor temetőt 
virágos kertté változtatja és el
veszi komorságát, a halálra en 
lékeztetését.

Érdekes három sirt láttunk
1917. április lO én hagyta el a' 
élők sorát mindhárom sir lakó'i 
akik az em’ékezetes Dráva hajó 
elsülyedésénél veszítették életi), 
két Az egyiket ékes német verj 
is díszíti s történelmi emlékké 
váltak a temetőben.

Ha már aztán történe emrj| 
van szó, nincs messze ez elmú
lás és — sajnos — az elfeejsj 
gondolata se n. Mintegy husi 
kriptát az egyházközségigoidoz 
mert a család teljesen ' k halt 
vagy elköltözött Mohácsról \ i  
egyikben Balogh Károly .Mohács 
város volt országgyűlési képvi. 
selője nyugszik, aki egy cik'uson 
képviselte a kerületet, de a krip. 
táját már fel sem ismeri senki.., 
Memento móri . . .

Na, de vigasztaló, hogy akad 
agilis ember, aki ezeket az elhi- 
gyott sírokat is gondozza s ha 
Schnidt Károly még sokáig dol
gozik a temetőben, lega'ább a 
külső megemlékezésben megun 

) radnak. Ez legyen nekünk’  v|. 
gasztaló, neki pedig eisnerés
szép és értékes munkájáért

Gyümölcsök és zöldfözelékek 
a vitamiaok tükrében.

(Népművelő közlemény.)
Nem is megy ritkaságszí nbi, 

hogy az enber az egyszerűbb 
nép ajkáról is hallja; „ebbe sok 
a v itam in" Ő< is, de az u. n. 
„ú ri osztály" legtöbbje is úgy 
van evvel, mint az erőltetett ide
gen szavakkal: mondják, de nen 
tudják mit jelent az H it mi is 
az a vitamin. Én sem tudón . , . 
Legalább nen tudón egy-két 
szóval megmondani, de megér
teién. A vit m inők  k egészítő 
fápinyagok, me yekre az éiet 
fentartásábin szükség vui. Hí 
az enbert gyárilag mestersége
sen előálitott tápszereken tarta
nók. ami típérlérileg elege í i l ,  az 
illető előbo utóob megoeiegeíte 
sőt el is pusztulna, nert eooől a 
„műlápláiékb óí“  h án/zik az a 
fontos anyag, amit mi vita a n
nak nevez un <. Ezeket a kiegé
szítő tápmyagokat a legtóab 
állati ás növényi tápszer tartal
mazza, csak az a baj, hogy az 
ételek elkészítése közben nagy
részük elpusztul, hátékonyságát 
elveszti.

A modern tudó n iuy  a v itan i- 
n ok egész sorát isneri n ír, 
(A, B ,B 2, C, D, E, F . stb.) 
nekünk azonban elég gyakorla
tilag báron féle v itán óról tud- 
nunk. Az egyik nen:. an:ly 
Ízben oldódik, a szénhydrát 
anyagcserére hat, különösen a 
csírázó növényi magvak, korpa, 
dió, borsó, répi, élesztő . . . sto. 
tartalmazza. A másik félesége 
zsírban oldódik, a cso ttr.-id - 
szer fejlődésére, a növekedésre 
hat ki, fő vivője: csukamájolaj, 
tejfel, vaj, tojássárgája, osztriga, 
lazac, egyes főzelék filéz ( u . 
piraj, sárgarépa, saláta . . .) A 
har nádik fa a a zöidfőzeláknez, 
gyünölcshóz van kötve piradi- 
cso n, kaiarábé, m in i,  narancs, 
e tro n , paprika, spenót . . . stb- 
Ez is oldódik vízben, a sejtlég
zés kata izatora

Ezek a fontos tápanyagok a 
gyű nölcsökben, a zo zu ka  héjjá 
alatt varnak, ezért „egészsége
sebb", ha az almát, kajszit,

_______________ 1936. junius 21.
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stb. ne hámozzuk le, hanem 
gondosan jól megmossuk. 
Ugyanez áll a növényi magvakra 
is. A gabonafélék az u. n. „kop
tatásokkal" veszítenek, tápérté 
kükből, ezért táplálóbb a barna
liszt (korpás liszt), mint az őr- 
lés alkalmával ezektől ez alkat
részektől megfosztott fehér liszt.

A zöldfözelék áztatása, besó- 
zása, leforrázása továbbá ezek 
lassú főzése nagy tápérték vesz
teséggel jár. Az aztatás, besózás, 
leforrázás alkalmával a vízben 
oldódó vitaminok kimosódnak, 
levük elöntésével legértékesebb 
alkatrészüket öntjük ki. Nagyobb 
b fokon, rövidebb ideig főzzünk, 
mint alacsony hőn „dinszteljünk“ , 
mert a vitaminok nagy többsége 
hőre érzékeny és az 50—70 C. on 
történő lassú főzés alatt elpusz
tul. Az elnyújtott sütés főzés 
más okból is káros : hátrányosan 
megváltoztatja a tápszerek össze
tételét A cukrok hevítéskor ka 
ramellizálódnak, a magvak ke
ményítője főzésnél duzzad hasad. 
A fehérjék sütéskor vizüket vesz 
tik, zsugorodnak, főzéskor össze 
csapzódnak. Még a zsírok lég 
állandóbbak a hővel szemben. 
Mint futólag említem, a túlságba 
vitt sütés főzés a kémiai sajátos 
Ságokat, a biológiai jellegzetessé
güket formálja át, ami az emészt
hetőségükre is befolyással bér.

A magasabb hő <sterilizáló> 
hatása nem annyira biztos, mint 
sokan vélik. A bomlasztó rothasz
tó bacilusok, genykeltő kóroko
zók tetemes része ugyan elpusz 
túl, sőt a vérhas megbetegedések 
ellen egyik fontos védekezési 
mód, azonban sok bacillus nem 
törődik vele: pl. a tuberkulózis 
évekig tarló jégbefagyasztás, vagy 
folyékony tüzes vasban való tartás 
után is fertőző képes.

S mégis ételeinket meg kell 
mosni, főzni, sütni, ízesíteni, 
emésztésre alkalmassá tenni. A 
zöld főzeléket gondosan és 
gyorsan mossuk meg, ne áztas
suk. A gyümölcsök közül a vas 
lagabb héjju gyümölcsök (alma, 
körte, szilva stb.) alapos mosása 
nem káros, héjjastul együk, él
vezzük. Sokkal gondosabb elbá
nást kíván a ribizli, szőlő, málna, 
eper... stb, amelyeket szinte lehe
tetlen egész tisztára mosni. Ta 
Ián a legfontosabb, hogy nézzük 
meg, mit veszünk; a piszkos, 
trágyával szennyezett gyümöl
csöt, főzelékfélét hagyjuk ott, ha 
„nagyon olcsó is.“ P acon még 
fokozottabban ügyeljünk, mert 
nagyon sok kívánni valót sür
getnek a mohácsi piacok.

A befőzésekről, konzerválások
ról szólanom, e cikk keretei túl 
szükek volnának,... talán más 
alkalommal. A háziasszonyok 
azonban ne feledjék, ők a csa
lád helyes Táplálkozásának kivá
lasztott őrei: ügyeljenek, hogy 
a konyha művészkedés közben 
az étel tápértéke minél kevesebb 
veszteséget szenvedjen, de óva
ko d tok  kell a fertőzésre gya
nús romlott ételek feladásától is

Dr Onódy Oyórgy
egyet. Uinik. tanársegéd

— Buesu Sárháton. Jövó hét 
főn, f hó 29-én tartják Sarháton 
az évi barangszentelési bússut.

— T a lá lta to tt egy női arany 
nyaklánc, igazolt tulajdonosa át
veheti a rendőrségen.

— A kormányzó születés
napja. Junius hó 18 én, csütör
tökön 68 ik születésnapját ülte 
meg Vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Magyarország kormány
zója. Ez alkalomból a belvárosi 
plébánia templomban ünnepi 
szent mise volt, amelyen a kato
naság, hatóságok, intézmények 
képviselői és a varos lakossága 
szép számban vettek részt. Ma
gyarország lakossága ezen a 
napon őszinte szeretettel gondolt 
kományzójara, akinek bölcs ve 
zetésével küzdötte végig a meg
csonkított ország a háború utáni 
nehéz, válságos időket

—  Esküvő Vitéz H o rv itth  
Iván a monácsi téli gazdasági 
iskola igazgatója és Zöld  Irén f. 
hó 17-én Budapesten házasságot 
kötöttek

—  Orvosi kinevezés. Meg
írtuk, hogy a városi orvosok 
állami szolgalatba kerülnek. Ezen 
átalakítás kapcsán a belügymi
niszter dr. Pás Jenő eddigi tiszti 
főorvost Mohács varos területere 
vezető orvosnak, dr. /(fs  Hege
dűs János, ped g városi orvosnak 
nevezte ki. A két orvos ezeiru 
állam i orvos lesz, de a várostól 
kapjak fizetésűnél.

—  E ljegyzés. Varga Ilit, 
Varga Lajos virágkereskedő 
leányát f. hó 14-én eljegyezte 
Mautner János kereskedő.

—  Kinevezés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Csongor 
Béla segédtanítót, lapunk belső 
munkatársat, rendes tanítóvá ne
vezte ki. A kinevezés a törekvő, 
ambiciózus fiatal tanítót megér
demelten érte.

— Halálozás. M olnár Márton 
ny. esperes plébános t. hó 17 en 
életének 88 ik éveben, Nyomján 
elhunyt. Temetése pénteken dél 
előtt volt a község nagy részvé
tele mellett.

— Szent Antal napi búc=ú 
Mull szombaton volt a Szent 
Ferencrendi zárda hagyományos 
Szent Antal napi búcsúja, ame 
lyen a város és a környék hívei 
igen szép számban vettek részt 
Az ünnepi szentmisét Tihanyi 
János belvárosi plébános mon
dotta, a nap szokásos szentbe 
szédeiből a magyart: dr. Patton 
János, a sokacot: Iselslöger Lajos 
olaszi esperes, a németet; Pintz 
Bálint sombercki .plébános inon 
dották. Déiben a zárda vendégül 
látta a lelkészeket és a vaios 
katolikus társadalmának vezetőit.

—  É re ttség i. Auber Andor a 
pécsi Zrinyi M ikos reáliskolai 
nevelő intézetben kitüntetéssel, 
Puppi László az egri Élsókeres- 
kedelmi iskolában sillerrel tette 
le az érettségi vizsgát.

— Kitüntetés a magyar nyelv 
tanításáért. A Julián Iskolaegye
sület a magyar nyelv sikeres ta 
nitásáért e ismerésben, illetve ju 
talomban részesítette: Dardzsy 
M ihály nyomjál, Bartek Margit 
lánycsóki, Dékány István versendi 
és Hesz János szajki tanítókat.

— T a lá lta to tt egy darab 
fény képező gép és 1 darab óra. 
Igazolt tu ajdonosa a rendőrkapi- 
anysagon átveheti.

— Diákmise a püspöktem p- 
lom ban a nyáron vasárnap dél
előtt 9 órakor nem lesz. A Te 
Deum csütörtökön, 25 én délelőtt 
9 órakor lesz a püspök 
templomban

— Baranyai Anyák napja 
Baranya vármegye iskolán kívüli 
népművelési bizottsága ezidén 
Hosszuhetényben és Csányoszró- 
bán tartja a „Baranyai Anyák" 
napját Az anyák napja junius 
hó 21 én lesz.

— A vároU  gimnáziumban 
a Te Deum e hó 25-en, csütör
tökön délelőtt 9 órakor lesz, 
utána 10 órakor tartják az év
záró ünnepélyt az iskola egyik 
termében. Erre az ünnepélyre a 
szülőket és az érdeklődő közön
séget tisztelettel meghívja az 
igazgatóság.

— Vásár. Folyó hó 22 én, 
hétfőn, Mohácson országos Állat 
és kirakodó vásár lesz, amelyre 
vészmentes helyről mindenféle 
állat felhajtható.

— Évzárás és belratás az 
állam i po lgári Iskolába Az 
állami polgári fiú- és leányiskola 
igazgatósága közli, hogy az is
kolában az ünnepélyes évzárás 
f hó 25 -én lesz. A beiratások 
ezt követöleg június 2b, és 27-én 
délelőtt 8—l l  órakor lesznek az 
intézet tornatermében. Felhívja 
az igazgatóság a szülők figyelmű 
ezúton is arra, hogy igyekezze
nek gyermekeiket e két napon 
annál is inkább beíratni, mivel 
mivel a létszám betelése esetén 
az igazgató a későbben jövőknek 
felvételi engedélyt nem adhat.

— C igánybáró szabadté ri 
előadásban. A Honsz Becsi 
szervezete nag.szabasu ünne
pélyre készül junius ho 28 és 
29 en. Ennek legnagyobb attrak
ciója lesz a Cigánybáró szabad
téri előadasa a Tettyén. Strauss 
melodiadús, nagysikerű operettjét 
H íjd u  Imre m. kir Operauaz tagja 
rendezi s az előadás ele nagy 
Várakozással tekint Pécs és a 
környék közönsége. Mohácsról is 
a Honsz tagjai közül s masok is 
készülnek bemenni az ünnepélyre.

— Beiratások a be lvá ros i 
elemi iskolában. A mohácsi 
belvárosi elemi iskolában a be
iratások f. hó 22 en es 23 an 
lesznek.

-  Rossz a kú t a zárda előtt. 
A Vida és Schwarcz féle tűznél 
kitűnt, hogy a zárda sarkán levő 
közkút rossz állapotban van és 
csak igen nehezen adja a vizet. 
A tűzoltók kénytelenek voltak a 
Dunáról vizet hordani, ami ez 
esetben nem is volt oly messze, 
de mindenesetre nagy idővesztes- 
séget jelentett így is. A város 
figyelmébe ajánljuk a kút kijaví
tásai, hiszen ezt a kutat nagyob- 
részt azért kérte éppen a tűzoltó
ság, mert négy fatelep központ 
jáOan, két malom közelében van 
es esetleges tűznél ennek 
vizét akartak felhasználni Általá
ban a közkutakat mindenkor 
rendben keli tartani. Ha a közönség 
észreveszi, hogy rossz a kút, 
jelentse a városházán, onnan 
pedig minnensor soronkivül el 
intézést kérünk, különösen igy 
nyáridőben.

— Jumális. A Mohácsi Fold 
mívesek O.vasóköre jumalist ren
dez tagjai részére. A jumalis 
í. hó 28-en, vasárnap az egye
sületi helyiségben lesz megtartva.

— Levente verseny. Junius 
2I-én nagy napjuk lesz leven
téinknek, kik délután 3 órakor 
fogjak bemutatni a közönség 
előtt, hogy ez az utóbbi év sem 
telt el szorgalmas munka nélkül, 
ltjaink lélekben és testben erős 
nemzedékké fejlődnek a hazafias 
irányítás mellett és ma már ott 
tartunk, hogy a büszke .levente” 
nevet örömmel viselik. A vasár
napi verseny bizonyítani kívánja 
a szülőknek, hogy felnőtt fiaik 
jó kezekben vannak és tiszteletet, 
fegyelmet tanulnak a szakképzett 
irányítóktól. A versenyen szabad- 
gyakorlatok, zártrendi versenyek, 
kerékpáros bemutató, atlétikai 
szamok, gúlák és tréfás verse
nyek tarka színfoltokban követik 
egymást. Ez alkalommal a kö
zönség szórakoztatása kedvéért 
még fellép a sokac bokréta és a 
polgári leányiskola tánccsapata, 
valamint a polg. fiuisko.a egy 
csapata es a külvárosi cserkész- 
apródok is. Reméljüa és hisszük, 
hogy az eddigi evektől eltérőleg 
ezúttal sokan lesznek kiváncsiak 
a leventékre. Belépődíjak 40, 20 
fillér és gyermekjegy 10 fillérben 
van megszabva.

— Karjába lő tt Eibinger 
Ferdíná id babarci földműves nap 
számos öngyilkossági kísérletet 
követett el. Leventepuskat tá
masztott a mellének és elsütötte, 
azonban a fegyver megcsúszott 
s igy csak bal karját találta el. 
Sérülésével a .László* közkór- 
h.izba szállítottak.

— Albrecht k ir. herceg né
véi e v á ltó i ham is íto tt. Frigyes 

I kir. herceg gazdasági hivatalának 
i feljeientesere a budapesti r.ndőr- 
| ség kinyomozta, hogy Budaházi 

Zoltán voit bankigazgató Albrecht 
' kir. herceg nevére több váltót 

hamisított, amelyekből közel 3)00 
pengő értékűt forgalomba is h o 
zott. Budahaz’, hogy a hamisítást 
valószínűbbé tegye, a gazdasági 
h.vatal cége alatt egy levelet is 
hamisított, amelyen mohácsi dr.

, Német Kálmán uradalmi ügyész 
, nevét is hamisítva, igazolta az 

aláírás valódiságai. Az eljárás
megindult.

— Apad a Duna. A Duna az 
utóbbi napokban erősen megáradt 
és kedden elérte az 553 cm-t. 
Szerdara v irrad j éjjel kulm inált 
a víz és szerdán megkezdődött a 

j lassú apadás. B ír Passauból 5 
cm. áradást jelentenek, az apadás 
tovább fog folytatódni s 2— 3 
hét múlva ismét rendes mederben
lesz a Dana.

— K isdedóvónőkközgyü lése .
A Ki-idedovónők D jnantu i Egye
sülete vasárnap délelőtt Beesett,

! a Stefánia dísztermében tartotta 
■ évi rendes közgyűlését. A köz

gyűlésen Mohácsról Klug  Jozsa
! óvónő mesemondast mutatott be,
[ nagy sikerrel-

— Jeget jy s o l Hankó ta n á r 
j ju n iu s  végere . Hankó tanar 
j most adta ki nyilvánosságra, ju 

nius hó második felére szó Ó jós
latait. Hanko jóslatai eddig min- 

! dig bevanak s ezért aggasztó az 
a jóslata, hogy junius vege fele 
nagyobb jégesők várnátok. Gyö
nyörűen induló termesünk sor 
reménnyel biztatja gazdáinkat. 
Nagyon szép a ouza, a tengeri, a 
szőlő s nagy csapást jelentene, 
ha a jégeső tényleg bekövetkezik 
és tönkreteszi a termést és a
hozzáfűzött bizakodást.
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— K iv iil Is megszépül a 
belvárost templom. A műit hé
ten állványok kerültek a belvá
rosi plébánia templom tornyara 
és szorgos munkáskezek kívülről 
is elkezdtek a templom építését. 
Befestik a toronyóra lapját, a zsa
lukat, ez ajtókat s azonkívül 
szürke és fehér színre bemesze 
lik a templomot. így aztán öreg 
templomunk kívül belül megszé
pülve várja majd az éjtatos 
híveket.

— Felborult kocsi áldozata 
Özv. Huszter Emmanuelné be 
zedeki lakós kocsin igyekezett 
Máriagyűdről hazafelé. Virágos 
községben egy másik kocsit 
akartak megelőzni, miközben 
kocsijuk az árokba fordult Az 
asszony a kocsi alá esett és bal 
karját eltörte. A „László1* köz- 
kótliázban ápolják.

— A „Szeged" Mohácson is 
rakódo tt. Az uj tengerjáró, a 
„Szeged* csütörtökön Mohácson 
is árut vett fel. Falemezeket visz 
külföldre, aniehek transitó 
áruként kerültek ide feladásra. A 
hajó egyébként Alexandriába megy

— Kövezetvámmentes sége 
kérnek külföldi autóénak. A 
Varosok Szövetsége átirt a vá 
roshoz, amelyben kérte, hogy az 
idegen, külföldi rendszámú autó
kat mentesítse a kövezetvámtól. 
Az átirat szerint országos akciót 
indít s minden varoshoz fltir a 
szövetség, mert ezzel az idegen- 
forgalom előmozdítását kívánja 
szolgálni, mert, bár általában nem 
jelentenek tételt ezek a vámok, 
feltartóztatják az autókat Út
jukban. A kérelmet a közgyűlés 
ele terjesztik. A város valószínű
leg javasolni fogja az elengedést, 
miután nem jelent tételt az át
vonuló külföldi autók vámja.

— Bérajánlatok városi üz 
le the ly iségekre . A város ver
senytárgyalást hirdetett a városi 
bérházban levő gyógyszertári he
lyiségre, valamint az uj város
házában levő Pancsits féle üzlet- 
helyiségre. Ajánlatott tett Mayer 
Károly gyógyszerész 2000 P és 
Pancsits Mark 600 P bérrel, akik 
eddig is bérelték a helyiségeiket. 
Miután más ajánlat nem volt, 
mindkettőnek a város ezért a 
bérért kiadja.

— Adom ányok Szent A nta l 
ebédére A külön cikkben meg
irt Szent Antal ebedhez, az ott 
említetteken kívül bort ad tak: 
dr. Schnndt Miklósné, Veszter- 
gombi György, Tasnadi Ferenc, 
Sziebert Ferencné, dr. Mischung 
Konrádné, özv. Krivitz Tamásné, 
Simon Gyuláné, Heirich Ferencné, 
özv. Auber Istvánná, özv. 
Szücsné, Cselinácz lilésné, bur
gonyát adtak 1— 1 zsákkal dr 
Paschke Ferencné és özv. Auber 
Istvanné. A cseresznyéhez Zeit- 
vogel Ferenc 20 kg t, Földváry 
Adolfné 15 kg-t adtak hozzá. 
Az ebéden kívül ezen a napon 
özv. Rozbora Józsefné 20 kg. 
lisztet kapott.

— Öngyilkosság Szajkón, 
Kovács György szajki gazdasági 
cseléd szerda ejjel gazdája istálló
jában telakasztotta magát. Az 
öngyilkosságot másnap reggel fe
dezték fel, amikor már halott volt. 
Kihallgatták az öngyilkos barátait 
s minden valószínűség szerint 
szerelmi banat volt az öngyilkos
ság oka.

— Megyei vásárok lesznek.
A kereskedelmi minisztérium már 
hosszabb idő óta foglalkozik a 
vásárok mai rendszerének meg
változtatása ügyével. A kérdés 
sok nehézséget okozott azért, 
mert az ipari és kereskedelmi 
érdekeltségek a vásárok teljes 
megszüntetését kérték, a gazdák 
viszont a mai állapot fenntartása 
mellett foglaltak állást. A keres
kedelmi minisztériumnak most az 
a terve, hogy meghagyja ugyan 
a vásárokat, de megszünteti azok 
országos jellegét, a vásározó ipa
rosok és kereskedők csak saját 
megyéjük vrsarait látogathatják, 
míg más megye területére nem J 
inthetnek át. A mi véleményünk j 
szerint ez az uj rend nem fogja 
megszüntetni azokat a panaszo
kat, amely eket az érdekelisegek a 
tásirokkal szemben támasztottak.

— Feljelentés erőszakért. 
Varsánszki Pál regőcei lakós, 
legutóbb az egyik környékbeli j 
uradalomban dolgozott, azóta , 
munkanélkül járkált faluról falura. 
Az elmúlt hétfőn a temető kő j 
zelében járt, ahol az egyik fán 
két kislány volt, akik közül a 
10 éveset lecsalogatta a fáról, a 
a másikat szintén lehivta és el
küldte cukorért. Közben a kis
lánnyal erőszakoskodni kezdett, j 
Szerencsére járókelők vetődtek 
arra, akik a kislányt kiszabadi 
tották. Varsánszki elmenekült, de 
az utón az egyik mezőrendőr 
eifogta s átadta a rendőrségnek, j 
Eljárás indult ellene s az ügyész
ségnek adták át.

— Felakasztotta magát. 
Dorozsni Pál 24 éves ujtatabá- 
nyai születésű cukrász segéd a 
Pauer cukrászdában volt alkal
mazva. Folyó hó 17 éré virradó 
éjszakán fe ment a ház padlására 
és ott felakasztotta magát. Csak 
reggel vették észre végzetes tet
tét, amelynek oka állítólag sze- . 
relmi bánat.

— Tragikus villámcsapás. 1 
Párját ritkító szerencsétlenség 
történt Püspöknádasdon. Heilfeil- 
heil Erzsébet a község határában 
levő major egyik lakásában két 

| éves Nándor nevű kisfiát daj
kálta éppen, amikor vihar vonult 

j el a község (eleit. Az egyik v il
lámcsapás a kisfiút érte, az anyá
nak semmi baja nem történt. 
Amikor rémületéből magáhoztért, 
orvosért futott, de az orvos csak 
a beállott halait állapíthatta meg.

— Járási levente verseny. 
Vasárnap, f. hó 21-én lesz a já
rási levente verseny Lánycsókon.
A versenyt délelőtt tartják meg.

— Adakozás a belvárosi i 
i róm. kát. tem plom  festesere.
! Tertinszky Gyula, Reiner László, 

Hahn Jar.os, Blunienreich Karoly 
Karoly, Gulyás Ferenc, Scheffer I 
Gáspár, Ehlich József, Propszt í 
Ferenc, Laklia József, Mezei Jó
zsefné, Nagy János 1.50— 1.50 
pengőt. Ránics Janosné 1.10 pen- j 
gőt. Beriity Anka, Pavkovics J 
István, Zombori Mihály, Jaksics [ 
Mátyás, Lantos György, Béregi 
István, Berdár Lukács, özv. Ké- . 
sity Sztipáné, özv. Kesity Ma- 
tyesné, Gsupics István, özv. 
Pavaovics Lukácsné, Kollár Má
tyás, Vidák Mátyás, Karolyi Jó
zsefné, Gernics Mátyás, Perovics 
István, Poszt János, Tamás Ist
ván, Varga Fülöp, Bingold Kál
mán, Pavkov.es János, Szajcsán I 
János, N. N., Szajcsán István, [

Faragó Jánosné, Bencsik József, | 
Gyurkó Jánosné, Németh József, 
Bencsik Mátyás, Kovácsevics 
Máty ás, Rátkai Jánosné, Leigiba 
Pál, Lozai József, Németh Kal- 
mánné, Hohner József, ifj. Hohner 
József, Lukács József, Gárd„s 
János, Bozsér János, Weintraudt 
János, Schleicher Antal, Lélek 
István, Thür Józsefné, özv. Ber- 
náth Gyórgyné, Mirkovics Antal, 
Mirkovics Teofil, id. Mutavsics 
Mátyás, Simics István, Fehérvári 
István, Mohai József, Balatinácz, 
Lakiia Ignác, Kiló János, Laklia 
Péter, Rió István, Vargaity Lu
kacs, Ivanácz József, Szkróbó 
József, Kunovszky Lukácsné, 
Szidonya Mátyás, Bajai András, 
Láng János, Bajai Matyasné, 
Csollak András, Tubity Maria, 
Babos Andrasné, Zsuzsics Jakab, 
Siklósi József, Saraits György, 
Kollár Karoly, L ’pokatics György, 
Kalkán Lukacs, Cselinácz Mátyás, 
Szidony a Karó y, Lovas Lukacs, 
Zsuzsits András, Agárdi István, | 
Dobszai Mihály, özv. Horváth 
Janosné, Gadanyi Antal, Polt Fe- 
rerc, Duics Pál, Sperl Jar.os, 
Miiarics Gyula, Führer Anna, 
Alföldi Gyórgyné, Németh Fe
renc, Huba János, Feigl Mihály, | 
Paár Mihály, Zombor B ila, F ri
gyes Etelka, Márton Imre, Matics J 
Miklós, Grein András, Hegedűs 
N , Bánfai György, Koleszar 
György, Kanizsai János, özv. { 
László Gyórgyné, Petre István, i 
Vereby József, Aradi Miklós, 
Báli Peter, Halász János, özv, 
Petre Janosné, Bencsik Janosné, 
Belvaracz János, Ambrus Gyula, 
Au h János, Briglovics Károiyné, 
Ősz Lajos, Pogledics Janosné, 
özv. Báli Painé, özv. Sepacz 
Istvánná, Dobszai Mátyás, Pan- 
tyata István, Balatinácz Gyórgyné, 
Pavkovics János és Késity Antal 
özv. Bencsik Istvanné, özv. I 
Csányi Jánosné, N. N., Szaba
dos Sándor, Horvátit Sándor, 
Harsányi Mátyás, Légrádi János, 
Balatoni M ihály, Tanner Elek, 
őzv. Kanizsay Istvánné, Laszák I 
Mária, N. N., özv. Weinachtné, 
Prevendár G yörgy, Berlódi Jó
zsef, W indisch Antónia 1 — 1 p t.

— A tannóné és a sa lá ta. 
Írhatnánk három bokor salátáról, 
a nóta szerint, de ezúttal többről 
lévén szó a sláger szavait kikap
csoljuk. Arról van szó, hogy —• 
csak annyit sugunk meg, Mohá
cson történt —  hivatalos vizsgá
lat járta az egyik iskolában és a 
tanitóné, sőt, tanítónőhöz ez a 
vizsgalat éppen deiidóben került. 
Miután a tanítónő nem készült 
ra, zavarbakerült, mert hát mégis 
illet volna valami ebedet is adni, 
miután vizsgalat után így szokás | 
és egyébként is akkor mar meg- j 
vesztegetésnek nem számit. Z j.  í 
varban volt s azt sem tudta, 
hogy mihez kezdjen, de az egyik J 
vizsgaló tisztviselő erre is szarni- 1 
tott és a kocsiból egy fazék pap- I 
rikas került elő, amit csak felme- f 
Jegiteni kelLtt. A jó háziasszony 
ha részben örült is ennek a meg- I 
oldásnak, mégis úgy erezte, hogy ) 
ehhez legalább is salátát tartozik 
adni. Fogja tehat az egyik ott J 
settenkedő nebulót es elküldi a I 
szomszédba salátáért. Mondván j 
neki; Szaladj f iú s  kérj P. nénitől í 

fe j salátát. Fu.ott is a gye
rek, de a boldogságtól-e, vagy 
más miegyébtől, mert éppen ot ' 
bízták meg, a p. néninek mar

azt mondta: „A  tanító néni 
ötven salátái kér. P. néni kissé 
meghökkent, de abban a hiszem- 
ben, hogy sok vendég talált ér
kezni, nekiállt és kivágta összes 
salátáit. Miután azonban csak 
történetesen 32 volt, a szomszé- 
dékhoz is átfutott, de most már 
a saláta ntagzás felé lévén, nem 
kapott. A másiknál, a harmadik
nál sem. Otthon pedig igen vár
tak már a salátát és kínos percek 
következtek, mert a paprikás 
már regen meleg volt. A szegény 
tanító néni hamarosan körülné
zett a ka urában és uborkát 
adott, nehogy a paprikás sava
nyúság nélkül maradjon. Amikor 
az uborka már ott állott az asz
talon, akkor állított be a szom
szédasszony és a vendégek előtt 
szégyenkezve tette le a púpozott 
kosarakban elhozott salatat, 
Mondván : „Ne tessek kérem ha
ragudni, csak 32 fej salatam 
volt összesen, nem tudtam töb
bet hozni . . .  A két vendeg na
gyot nézett, a tanító néni is, de 
aztan a kimagyarazkodas u:an 
annál jobb hangulat kerekedett... 
amely még most is tart, ha nem 
ért veget.

I l i r d e s o t i  í i

M ohács i H írlapban !

— A nyakönyvi bejegyzéseit 
sze rin t 1936. évi junius hó 
12-től 1936. évi junius hó 19-ig. 
Születések: Horváth István, Pút- 
terer István, Fehér Erzsébet. 
Házasságkötések: Rizsics Jó
zsef és Udvari Maria. Halálozá
sok : Stiegler György 70 éves, 
özv. Gyurosovics Józsefné 77 
éves, Gadanyi József 74 eves, 
Mojzes István 66 éves, Dorozsln 
Pai 24 éves.

Akció indul a vasár
napi átkelési jegyek 

leszállításáért.
A Mohácsi Hírlap már több 

Ízben foglalkozott a vasárnapi 
átkelési jegyek árával, amelyek 
érthetetlenül a hétköznapi két
szeresében vannak megállapítva. 
Érthetetlenül, mert — mint már 
szintén megírtuk — illetékes 
helyen sem tudták kellően meg
indokolni, hogy miért? Egyszer, 
talán meg akkor, amikor a mo
toros vasárnapi közlekedést be
állították s amikor ez talán még 
lukszusnak látszott, 16 fillérben 
állapították meg, azóta aztan 
hiába minden felszólamlásnak, 
kérésnek, nem enged a város a 
vasárnapi átkelési árából.

Elfelejtik azonban a városhá
zán azt, hogy azóta a vasárnapi 
átkelési dij mily nagy összeg 
lett. Valamikor a 16 fillér kisebb 
értéket jelentett s bár akkor sem 
volt értelme a kétszeres díjnak, 
mégis elviselhetőbb volt. Ma 
azonban az értékesebb pengő 
mellett nagyon nagy pénz a 
16 fillér s ha történetesen 4—6 
tagú család akar átmenni, akkor 
komolyan meggondolja a dolgot, 
mert oly sokba kerül, hogy ott
hon maradnak a legtöbb esetben.

Pavkov.es


i
MOHÁCSI HÍRLAP

Elfelejtik azt is, hogy az em
berek az utóbbi időben rájöttek, 
hogy a szabadban való séta, á 
tiszta szigeti levegő nem luxus, 
hogy azóta a természetjárás igen 
egészséges divattá lett, amit d i
csérni és minden eszközzel elő- 
mozd tani kell.

A vasárnapi iparos juniális 
szülte meg a gondolatot, hogy 
komoly akciót kell indítani a 
vasárnapi átkelési díj leszállítá
sára Még a rossz idő dacára is 
1500 jegy kelt el, mert az olcsó 
belépődíj mellett csak 8 fillér 
voit az átkelés s meit az egész 
héten műhelyben, gyárban, iro 
dában görnyedő polgárság szi
ve en tölti idejét a szabadban. 
E határozták, hogy beadvánnyal 
fordulnak a városhoz, valószinü- 
ieg az ipartestület ad|a be és 
minden követ megmozgatnak, 
hogy szállítsák le a hétköznapi 
nivóra az átkelési dijat.

A magunk részéről, akik m in
dig is kifogásoltuk ezt a meg
magyarázhatatlan átkelési dijat, 
szívesen támogatjuk az akciót. 
A városnak egyenesen anyagi 
érdeke az, hogy olcsón szállítsa 
át a kirándulókat a sziget árnyas 
fai alá, mert a közegészségügyet 
szolgálja vele. Ne csak a bete
geket gyógyítsák és arra költsék 
a pénzt, hanem hozzanak áldo
zatot az egészség megvédésére. 
Bar nyugodtam állíthatjuk azt 
is, Hogy a város nem veszíteni, 
hanem nyerni fog az üzleten. 
Az olcsóbb ár mindig nagyobb 
forgalmat jelentett. A motoros
nak mindegy, hogy 5—6 ember
rel megy e át, vagy pedig 50 et 
visz egyszerre. Ugyanannyi 
üzemköltség és személyzet kell 
az átkelésuez.

Az akciót mindenki támogatni 
fogja s hisszük, hogy hamaro
san a város is jobb meggyőző
désre jut és leszállítja az átke
lési dijakat, de még a kora nyá
ron, hogy a kirándulók igénybe 
is vehessék azt. Az egésznek 
egy kis akadálya lenne. Ugyanis 
a partfürdő jelenleg 20 fillér az 
átkelési díjjal, ha pedig valaki a 
sziget felől jön oda, 10 fillér a 
belépési dij. Vagyis a 8 filléres 
átkelési díj eseté i  északról meg
közelítve 18 filiér lenne a part
fürdő. Nehogy ez az akadály 
bajt okozzon, előre megmondjuk 
az orvoslás m ódját: Le kell 
szállítani a partfürdői átkelés 
jegyét 18 fillérre!

1936. junius 21.

SPORT-
Nagyszerűen sikerült a tennisz- 

verseny.
A íutbal! mellett az utóbbi idő

ben a többi sportagak is inten
zivebb működést fejtettek ki és 
teret hódítottak maguknak, ame
lyek közül kiemelkedett a leg
szebb sportok egyike, a tennisz. 
Az elmúlt két évben az M TE 
megszervezett tenniszosztálya a 
spontelepen levő két tenniszpályán 
lassan, inkább sportszerűen m ű
ködött, a tagok kedvtelésére.

Történtek lépések a verseny- 
szerüsités elérésére, de ezek kü
lönböző okok miatt eddig nem 
valósultak meg. Végre most 
vasarnap az első versenyen olyan 
atrakcióval szolgált a vezetőség, 
amely minden dicséretet megér
demel. Nagyszerű verseny volt.

Olyan szép számú közönség nézte 
végig a Mohácson ritka izgalmas 
tenniszversenyi, hogy biztatónak 
latszik a jövő mérkőzéseinek reu- 
dezése.

A nagyrészt laikus közönség 
élvezettel és izgalommal szem
lélte az egyes mérkőzéseket és 
megszerette ezen varosunkban 
újnak nevezhető szép sportot

A .megerősített Bataszék és Mo
hács közötti tenniszmérkőzés d. 
e. 10 órakor kezdődőt', amelyet 
azonnal nem várt, mohácsi győ
zelem vezetett be. Ezután lassan 
peregtek az egyes számok kü
lönböző felállításban fűszerezve, 
mig délután 5 órakor érkézéit a 
verseny csúcspontjára: a döntők 
lejá.sznsara. A rutinosabb bála- 
szikiek, különösen a női verseny
zőik rever, némi vezetést szerez 
tek a csapatversenyben és így 
maga a verseny végeredményé
nek eldölése is a végjátékokra 
összpontosult. A legizgalmasabb 
és legélvezetesecb mérkőzés a 
verseny két legkiemelkedőbb és 
messze a mezőny fölé emelkedő 
játéktudasu két játékosnak, a 
szekszárdi Léteynek és mohácsi 
Mautnernek egyéni játéka De ezt 
is felülmúlta a másfél óráig tartó 
párosmérkőzés, amelyre ez a két 
jatekospur szebbnél szebb és ne
héz labdaütésükkel vívtak döntő 
csatát,

A csapatversenynek minimális 
7 ; 6 arányú elvesztése mellett 
büszkén vailhatjuk, hogy ezt a 
két legfontosabb mérkőzést sike 
rü lt magunk javára elkönyvelvi. 
A verseny megmutatta azt, hogy 
Mohácsnak kiváló tenniszezője 
van Mauthner János személyében, 
aki esetleg országos viszony latban 
is némi szerepet játszhatna. A 
versen; rendezéssel kapcsolatban 
erős hiányok mutatkoztak, ame
lyek azonban reméljük a legkö
zelebbi mérkőzésén eltűnnek es 
Mohács tenniszsportélete most 
mar erősen fejlődésnek indul. A 
verseny egyenk nti eredménye a 
következő:

Dr. Lajos (M )— Dr. Zsitvay (B) 
6 : 4, 6 : 3.

Huth (M)— Zolomi (B) 3 : 6, 
6 : 2, ö : 3.

Létay (B)— Rosenthal (M)
6 : 1, 6 : 0.

Szabó (B) —Heinesz (M) 6 : 3, 
6 : 2.

Mauthner (M)— Létai (B) 6 : 3, 
6 : 4.

W alter Panni (B)— Schwarcz 
Ági (M) 6 : 1, 6 : 0.

Szabóné— dr. Bergerné (M)
1 : 6, 7 : 5, 6 : 4

Létai-Valter (B)— Mautner-dr.
Bergerne (M) 6 : 3, 6 : 3.

Ugray-Schwarcz (M )— Szabó- 
Szaboné (B) 6 : 3, 6 : 3.

Szaboné-Walter P. (B)—dr.
Bergerné Schwarcz 6 : 3 ,  6 : 1 .

Mautner-Ugray — Létai-Siabó 
16 : 14, 6 : 2

Dr. Lajos-Huth —  Zolomi-dr. 
Zitvai 6 : 3, 6 : 8, 6 : 3.

Létai-Szabó— Rosenthal-Heinesz 
6 : 1, 6 : 3.

Az M TE teniszszakosztálya 
ezúton is értesíti a varos sportoló 
közönségét, hogy szívesen lat 
mindenkit tagjai sorában. Egész 
évi tagdíj 31 P, egyhavi vendég- 
d ij 6 P. Középiskolai tanulók 
részére a vendógdij havonta 5 
pengő. Jelentkezni lehet Hainesz 
Miklós intézőnél és dr. Lajos 
Aladár szakosztályvezetőnél.

Sporthírek.
Junius hó 28 és 29 én meg- 

valósul a fulballkörmérkőzés az 
MTE, a leventék ea a helyőrség 
vállogatott csapatai között. A 
részleteket és a sorsolás párosí
tását a jövő számunkban közöljük.

•
A ZsSE elleni elvesztett mér

kőzést az M TE nem óvta me -, 
ennek megnyerése esetén sem 
kerülne feljebb a tabellán.

•
D 'ln v u g a t ba jnoka  a N a g y k a 

nizsai Z T E  vasarnap az o rszá 
gos ba jn okság é rt v iv a n d i küzde
lem ben Debrecenben 140 perces

I a rtós  ondu lá lás!
Értesítem a mélyen tisztelt hölgy közönségei, hogy a 

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

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

Olcsó b é rle t re n d s z e r!
1 artó sh u llá m o t 6 P-töl g a ra n ciá v a l k észít

hölgy fodrászata 
Horthy Miklós ut 26.S ze id  1 L ászló

r v  va

O LCSON!

F É R F IIN G
és fehérneműt, pizsamát, házikabátot, por- és munkaköpenyt

m é r t é k  s z e r i n t
egyénenként külön szabással, megrendelésre 
szavatossággal, a legszebb kivitelben készít

A „ H ite lfo r rá s 11 B e vásá rlás i S ze rvezet 
ta g ja i ré s z é re  6 havi ré s z le tfize tés .

VORISEK LAJOS
fehérnem ükészitő és dlvatárukereskedő, Óvárosháza.

PO N TO S A N ! G YORSAN!

Nézze meg 
d iv a to s  o lc s ó , í z lé s e s  

napvédő' szem üveg je im et.
Legújabb színekben. ELŐTÉT ÜREGEK. Bármilyen I 
szemüvegre szerelhetők. Továbbá órák, szemüvegek,) 

ékszerek dús választékban.
Szívós és R itte r ó rásn ál, K irá ly  ut 34. |

Ó ra ja v ltá s  1 é v i  J ó tá llá s sa l.

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

ITELFORRÁS
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város le g n a g y o b b  cégeinél.
Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás11 szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén. Jelentkezni lehel t

B án  A n d rá s  h ite l  iro d á b a n ,
vagy az egyes hivatalokban levő m e g b íz o t tn á l.

játék utá.n 3 : 3 arányú döntet
lennel végzett Kelet baj-oka 
DKASE ellen. A mérkőzés' va
sárnap megismétlik Nagykanizsai). 

•
E hm a nn  L a jo s  a to rnászakosz- 

tály k itű n ő  veze tő je  M ohácsró l 
tö rté n t távozása fo ly tá n  lem o n 
d o tt tisz tségérő l és igy  a na gy- 
jö v ő jű  to rn a sza kosz ta lv t ide ig lene
sen a testneve lő  tanár m egérkez
téig, D ankó Ignác vezeti.

Felelosszerkesztő :
BÁN ANORAS
Laptulajdonűs és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

SZÉLEN
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m o há cs  hírlap 1936 junius 2T.

Eladó földbirtok.
Mohács-szigeten, a k 'andadű lő
ben fekvő dr Nemes féle b irtok
ból 53.000 □  ölet a rajta lévő 
épületekkel együtt egy. vagy 
több darabban szabad kézből 

e la d ó k .
Kontra M ik lós  d r.

Ü gyvéd.

Újonnan épölt 
c s a lá d i  ház ,
4 szoba, vízvezetékkel felszerelt 
fürdőszoba, mellékhelyiségekkel, 

szép udvarral eladó, vagy
szeptember 1-re kiadó.
Bakács ut:a 28 szám.
Érdeklődni lehet:

FIOLA FERENC
Selyemgyár.

P i a c i  á r a k i  „/.rX,..
Búza — — 13.50 P
Zab — — 13 -  P
Bozs — — 11.80 P
Árpa — — tO.öii P
Tengeri m. 12.— P 
Bab — — 14— P

u j

FIGYELEM!

Ó rát, Jarany-ezüst ékszert a 
lolcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1® á  i i  r  s i í h i i  á 8
tv*ohác6 Ú jvá ro s h áza .

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

Ház.
Eladó ház Vörös
marty u 77 szánt 
alatt. —  Bővebbet:

Jélin Miklósáénál.

AUTÓTÉRKÉP
TATAI TOJÁS
és darabos szén, koksz, 
cement és mész ki

50 fillé r .
Kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

M ohács.

csinyben és nagyban
L E G O L C SÓ B B A N

TA R JÁ N  JENŐNÉL
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 50 pengő.

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

Nem
sohasem megbánni azt, ha összes 

nyomtatvány szükségletét nálam szerzi be

Soha

Egy jó
karban levő

h á z  e l a d ó ,  
belső Dunasor

2. szám.

Kiváló minőségű
vető  m oharm ag

V ID A  BÉLA és DEZSŐ
cégnél kapható.

E l a d ó
40000 öl föld az alsómezőten, 
egy tagban. — Érdeklődni lehet

Zsuzsits Istvánnál
Árok utca 15

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

FRIDRICH OSZKÁR
I

könyv-, zenemű- és papirkereskedés, könyvnyomda és könyvkötészet*

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Pridrtch Oszkár könyvnyomdája, Moháes.





Állattenyésztésnél Pekk és Futor nélkülözhetetlen! 
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