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Isi s á r  rcn c lcx cs*
Ezeken a hasábokon sok

szor foglaltunk állást a mai 
vásári rendszer ellen s ezért 
örömmel vettük a röviden 
már leközölt hirt, hogy ille
tékes kormánytényezők is 
foglalkoznak a megváltozta
tás kérdésével.

Sajnos, ez a megváltozta
tás megalkuvásszerü s nem 
mer hozzányúlni a kérdés 
lényedéhez, mert vélemé
nyünk szerint a megyei vá 
rosok csak szűkítik a kifo
gásolt vásári rendszert, anél
kül. hogy azt teljesen meg
oldanák.

Az uj rendszer bevezeté
sének indokolására a mező
gazdasági érdekeltségek kíván
ságait hozzák elő, amelyek 
a mai vásár rendszer mellett 
foglalnak állást. Tény, hogy 
a vásárnak árszabályozó ha
tása volt nálunk s olyan, 
amelyet a gazda mindenkor 
elfogadott. Árszabályozó ha
tása van a kereskedelem te
vékenységének is, amely ma 
már a vásárra felhajtott jó
szag minden fajtájának érté
kesítésével foglalkozik, itt is 
voltak áremelkedések és csök
kenések, a kereslet és kíná
lat örök törvényei ezerint, 
azonban ennek áraitól a 
gazda általában idegenkedett 
s csak szükség esetén fo- 1 
gadta el. Nem bízott ezekben 
az árakban, csak a vásáron * 1 
kialakult árak nyugtatták 
meg, még akkor is, ha ezek 
alacsonyabbak voltak.

A kereskedelem és az ipar 
a mai vásárrendszert a már 
túlságosan elszaporodott hi
vatásos vásári árusok miatt 
kérte megváltoztatni. Ezek 
az ország jórészét bejárják 
és csak vásárokon árusítva, 
mindenhol elvonják a vevő
ket a helyi ipar és kereske
delemtől, vagyis ma már 
igen sok szakmának közöm
bös lett a vásár nagyobb 
ember- és idegenforgalma, 
mert a sátras üzletek elvit
ték e vevőket előlük.

A megyei vásár bevezetése 
esetén csak az abban a me 
gyében jogosítványt nyert 
árusok kerülhetnének a vá- J 
sárra, tehát mindenesetre 
egy lépéssel közelebb kerül- ! 
nénk a megoldáshoz s meg 
van a valószínűsége annak, 
hogy a helyi ipar és keres
kedelem nagyobb forgalmat i 
érne el Kézenfekvő azonban i 
a gondolat, hogy ha ezt igy 
meg lehet valósítani, akkor 
az ipar és kereskedelem 
szempontjából egy jobb meg
oldás is van, hogy csak já
rási jellegű legyen a vásár 
erről az oldalról, a mezőgaz
daság részéről pedig akár 
országos jellegű is lehet, 
mert itt ez a helyesebb.

Ezt a lépést is azonban 
csak ideiglenesen tartjuk 
helyesnek, mert a vásárok 
hibát, visszásságait, teljesen 
kiküszöbölni úgy sem lehet 
s meg kell találni a helyes 
és végleges megoldást.

A magyar gazda például 
el sem tudja elképzelni a 
nyugati államokban, nagyobb 
kultúrájú mezőgazdaságoknál 
teljesen bevált rendszert, ami
kor a házától viszik el min
den értékesíthető terményét 
úgy, mint a jószágot és 
azért a mindenkori kereske
delmi legmagasabb árakat 
fizetik. Ezek a magasabb 
kultúrájú szövetkezeti érté
kesítések lehetnek csak a 
végső megoldás, amelyek min
denképen jobban szolgálnák 
a gazda érdekeit a vásári 
rendszernél, ahol annyiszor 
és oly súlyosan becsaptak 
már egyeseket s amely néha 
a vásár pillanatnyi helyzeté
nek, esőnek, rossz időjárás
nak, vagy ellenkezőleg kitűnő 
időnek hatása alatt kialakult 
árakat adja a gazdának.

Ez ilyen értékesítés beve
zetése mellett a gazda ott
hon, a lakásán, saját varo
sában kapja a termény és a 
jószág ellenértékét és termé
szetesen otthon is költi el,

ugyazon város iparát és ke- dás lehet a vásár hatásköré- 
reskedel nét támogatva. nek szüxitése egyidejjlegjelő

A mi véleményünk tenátaz, kell készíteni a talajt a n e 
hogy csak ideiglenes megöl- de'n értékesítés bevezetésére.

Példás fegyelem , szabatos gyakorlatok 
a mohácsi leventék versenyén.

Ha'almas közönség nézte végig a versenyt —  A polgári 
leányiskola és a cserkészek is szerepellek a versenyen.
A mohácsi hözönség ezelőtt 

nagyon nehezen volt összetobo
rozható a leventeverseny megte
kintésére. Majd minden évben 

j caak azok voltak a közönség 
soraiban, akik hivatalból jelentek 

I meg s azonkívül néhányan a 
nagyközönség soraiból. Az idén > 

| azonban a sportpálya tribünje,
I környéke zsúfolásig megtelt ér- 
j deklődőkkel, mintha megérezte 

volna a publikum, hogy valami 
| rendkívülit, valami nagyon szé 

per kap a mohácsi leventék 
versenyén.

Mert nagyon szép volt. A szi 
vünkben még most is örömet, 
érzünk, amikor gyönyörűen fej
lődő levente intézményünk vasár 
napi teljesítményére gondolunk. 

Példás fegyelem, szabatos 
gyakorlatok, látványos, 
szemel-lelket gyönyörköd
tető mutatványok válta
koztak a műsoron s bár 
igen hosszú volt a ver
seny, lelkesedéssel tap
solta végig a közönség.

Valamivel 3 óra után érkeztek 
meg a vármegyei testnevelési 

I felügyelők, akiket ár. Margitay 
\ Lajos polgármester fogadott és 

vezetett a díszsátorig, ahol ad 
’ digra már Mohács város összes
I hivatalainak és intézeteinek ve 
í zetői foglaltak helyet.

Csakhamar jöttek a zenekar 
hangjaira a leventék. Dobbanó, 
kemány magyar léptek, feszes 
tisztelgő elvonulás. A magyar 
levente az lett, amivé akartuk 
fejleszteni: pirospozsgás, egész
séges magyar nemzedék, előké
szítve arra a súlyos feladatra, 
amely ezekre a fiukra vár.

A felvonulás után felálltak a 
sportpályán az összes csapatok 
s a Himnusszal megkezdődött a 
műsor. Az első az összes leven 
lék szabadgyakorlata volt. Lát
ványos, precíz, szabatos volt és 
meeg elismerésben részesültek

A verseny kiemelkedő száma 
volt a következő, a rajok verse- 

j nye. Nem tudjuk, hogy a fiuk

bámulatos fegyelmét, kitűnő gya
korlatait dicsérjük jobban, vagy 
pedig az oktatókat, akik erre a 
nívóra nevelték a leventéket.

Látványosság volt a kerékpá
ros szakasz gyakorlatainak be
mutatója. A magyar nemzet szí
neivel ékesített kerékpárok fel
vonulása, majd érdekes és nehéz 
gyakorlatai nagy tetszést arattak 
a közönség soraiban.

A 100 méteres síkfutás után 
a versenyrendezőség csemegét 
szolgáltatott polgári leányiskolánk 
gyönyörű májustáncávai. A bájos 
magyarruhás lányok ezúttal is 
tomboló tapsot kaptak, kitűnő 
tanárnőjük dr. Szabóné /üresek 
Lili szép virágkosarat és a vár
megyei testnevelési felügyelő 
külön gratulációját nyerte el.

A külvárosi cserkészapródok 
ijjlövészete volt a kővetkező 
szám. Már az első rohamra teli
találat érte a középső célt, majd 
a második is nyilat kapott. Győri 
és Keinráth apródok voltak a 
szám hősei, akiket társaikkal 
együtt hosszan megtapsoltak.

A következő szám volt a mű
sor szinpompája, amennyiben a 
sokac bokréta szerepelt uj, ér
dekes figuráju táncokkal. A bok
réta majd minden számát meg- 
ujrázták, kaptunk is ráadást, a 
bokréta tagjai pedig lelkes sze
retetteljes ünneplést Megérde
melték, mert nagyszerűek voltak.

A műsor legkomolyabb száma 
volt a következő, a diszszázad 
bemutatója. Dr. Gyarmatiig Imre 
vezényletével a diszszakasz pél
dás fegyelemről és tudásról tett 
tanúságot és büszkén dobbant 
meg sok magyar szív, mert 
éreztük, tudtuk, hogy ezeknek a 
fiuknak lelkesedésében, köteles
ségérzetében ott rejtőzik s egy
szer kibontakozik majd a ma
gyar jövő.

Grein oktato szakasza sikerült 
gúlákat mutatott be, majd tréfás 
futballverseny következett, amely
nél nem volt szabad futni. Iz
galmasabb perkekben azt hittük, 
a tribünről futnak le, annyira 
furcsa volt nézni a labda után



2 MOHÁCSI HÍRLAP 1936. junius 23

sétálókat, különösen kapu előtt
Nagyon tetszett a közönségnek. 

A staféta után a Tömöri Pál
cserkészcsapat mutatott be kö 
téljátékot, amelynek szép sikere 
\  It Egy tréfás négykézlábfutás 
fejezte be a versenyszámokat, 
majd dr. Margitav Lajos pol 
gármester kiosztotta a dijakat.

A Hiszekegy után diszelvonu- 
lásban vonultak el leventéink, 
egy év jól végzett munkájának 
jóleső tudatával, a közönség 
pedig őrömmel és büszkeséggel 
nézte a magyar nemzet remény
ségeit, katonás magyarjait Di 
csérét illeti a leventeintézmény 
összes vezetőit és oktatón a 
sikerült versenyért.

••
A versenyeredmények a kö 

vetkezők:
Rajok szorgalmi versenyében :

1. Gyurosovics István raj, 2.
Papp József raj 3. Benda István 
raj (Püspökpuszta).

Buzogánydobásban : I Uver- 
csák József Püspökpuszla, 2. 
Szélig József, 3 Darazsac Mályás.

Súlydobásban: 1 Egri Lajos 
930 cm , 2 Egri Miklós 925 cm., 
3 Jaks cs Mátyás Kanda 890 cm.

Távolugtásban: 1 Benda Ist
ván Püspökpuszta 512 cm, 2 
Jankovics Ede 505 cm, 3 Tatai 
János Homorúd 495 cm

Magasugrásban: 1. Gruber
Lipót 150 cm., 2 Egri Miklós 
145 cm , 3 Jaksics Mátyás Kanda 
135 cm.

100 m. síkfutásban: Jankovics
Ede, 2 Varga Ottó, 3 Dobo- 
viczki József Püspökpuszta 

4X100 m staféta futás: 1. 
Belterület csapata; Varga Ottó, 
Gruber Lipót, Jankovics Ede, 
Alabert Mihály 2. Külterület 
csapata.

A kormányzó 
születésnapja 

a frontharcosoknál.
Kedves családi ünnep kereté 

ben ünnepelte vasárnap délután 
az Országos Frontharcos Sző 
vétség mohácsi főcsoportja a 
kormányzó 6S. születése napját. 
Az ünnepséget a Magyar H i
szekegyei a II. Lajos dalárda 
nyitotta meg. Utána Patai Vilma 
Végvári «Három szin» című 
versét szavalta Majd dr vitéz 
Horváth Kázmér elnök tartott 
nagyhatású ünnepi beszédet:
— Ma, amikor a Kormányzó 
Urunk Őfőméltósága születése 
napját ünnepeljük — mondotta
—  akaratlanul is egy másik ün
neplés jut eszembe, az, amit 
1913 augusztus havában a Cat- 
látói öbölben láttam, megboldo 
gult királyunkat a hatalmas bi 
rodalom urát ünnepelték alatt
valói. Fényárban úszott az egész 
vidék .Agyukkal, zenekarokkal, 
hatalmas katonai felvonulásokkal 
űnepelhette a nép urát.

Mi nem adhatunk ebből sem
mit, csak a bizó hitünket és 
tiszteletteljes hálánkat. Bízunk 
henne, mert ő a mi hősünk, 
prófétánk Carlyl mondja a 
<Hősökröl» c könyvében, hogy 
a nemzet vezére az, aki hitet önt 
a csüggedökbe, nem riad meg a 
nehézségektől, aki vállalja a koc
kázatot és minden nehézségek 
között végső győzelemhez ve

— Körmenet eső art. A foly
tonos szárazság nagy gondot 
okoz a gazdáknak, mert a mo
hácsi föld hetek óta nem kapott 
megfelelő esőt. Kedden reggel 6 
órakor a belvárosi plébánia temp

zeti népét. Ezt mondjuk nagy
bányai vitéz Horthy Miklósról, 
aki a nemzetet a széthullástól 
mentette meg, aki nagy állam 
férfiúi készséggel vezette át 
nemzetünket a legnehezebb időkön

Hatalmas tapssal köszönték 
meg az elnök beszédét, majd 
Arad i Tibor és Tilda adtak elő 
magyar dalokat Az ünnepséget 
a II. Lajos dalkör fejeztz be a 
Himnusz eléneklésével.
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Két T e  ] J e t im .
Csütörtökön délelőtt két is

kola növendékei állottak a tenp 
lomban Isten dicséretre, egy év 
becsületes munkája után. Az 
egyik a kultúra terjesztése gyö
nyörű feladatának most elindult 
városi gimnáziumunk, amelynek 
első évzárója volt ez a nap, 

- először adva számot sáfárkodá
sáról.

Az ünnepi Te Deum uián az 
iskola egyik termében gyűltek 
össze a növendékek, a szülők 
és érdeklődők. A Himnusz után 
Regős László Ábrányi Emil : 
Mi a haza? örökszép költemé 
nyél szavalta átérezve és kittinő 
előadásban, maid Kuzmics Ferenc 
igazgató számolt be az elmúlt 
évről. Utalt a kezdet nehézsé
geire, amelyeken azonban átküz 
dötte magát az intézet és a nö
vendékek becsületes akarással a 
körülményeknek megfelelő ered 
ménnyel zárták be az évet Há 
lásan emlékezett n eg mindazok 
ról, a gimnázium etesitése körül 
fáradoztak, igy elsősorban dr. 
Margitay Lajos polgármesterről, 
akinek agilitása eredményezte az 
iskola felállítását, Vitéz Szönyi 
Alajos tanácsnokról, aki mindig 
lelkes ügyszeretettel dolgozott 
az iskoláért. Megemlékezett a 
város megértő képviselőtestüle
téről, amely egyhangú határoza
tával biztos tóttá a megvalósulást 
s közte dr Schmidt Miklós volt 
országgyűlési képviselőről, aki 
lelkes szószólója és munkása 
volt a gimnázium felállításának.

Ezután Kuzmics Ferenc a nö
vendékekhez szóit és megszivle 
lésre méltó tanácsokkal és uta 
sitásokkal látta el a vakációra, 
majd kiosztotta a jutalmakat’. 
Ennek során köszönetét tnon 
dott a városnak, amely 50 pen
gőt, Vida Dezsőnek, aki 25 
pengőt és Fndrich. Oszkár 
könyvkereskedőnek, aki 8 drb 
könyvet adományozott a tanulók 
jutalmazására.

Az iskolai ünnepély következő 
műsorszáma két dal: Hajnalszó 
és Juhásznak jól megy dolga, 
valamint egy szavaló kórus: 
Igazságot Magyarországnak I Be
nedek József kántortanitó veze 
tésével adták elő a növendékek 
precízen, szépen, biztos, ének 
tudással.

Vitéz Szőnyi Alajos tanácsnok 
a polgármester távollétében a 
város köszönetét tolmácsolta a 
tanügyi hatóságoknak, a kiváló 
igazgatónak Kuzmics Ferencnek, 
az ügybuzgó tanári karnak és a 
szorgalmas tanulást kifejtett nö 
vendekeknek.

— Ez az iskola — mondotta
— mai csonkaságában nagyon 
hasonlít az ország he'yzetéhez s 
amint bízunk abban, hogy be 
csületes akarással iskolánk is 
teljessé fejlőd k, ugv erősen hisz 
szűk, hogy a nemzet munkás
sága Nagy Magyarországot fogja 
kiverekedni.

A Hiszekegy zárla be a szép 
évzáró ünnepély', majd a bízó 
nyitványok kiosztása következeit.

A másik Te Deum a nagy 
múltú po'gári iskolánkban volt, 
ahol szintén szép iskolai ünne- 
pély fejezte be az iskolaévet.

A Magyar Hiszekegy után 
Krémer Mária szavalta ^kitünően 
Móra László. Évzáró ünnepély 
c versét, majd Kecskés Lajos h. 
igazgató tartott magas szárnya 
iásu beszédet. Beszédében az 
isko'a aratásáról szólott, amely 
ilyenkor évvégén van s amely
nek szeptemberben volt a vetése 
A két időpont között komoly 
munkával ápoljak a vetést, köny 
nyel, verejtekl-el ázta ják. Tavasz 
időben, amikor odakint érik a 
vetés, itt is mélyül a tudás és 
közeledik az aratás. Ilyenkor az 

I tán az év végén a növendékek 
nek számot kell vetni, hogy jól 

j sáfárkodtak e évközben az idő 
j vei, a szü ők javaival Sokan kell,
! hogy magukba szánjanak s meg 

Ígérjék, hogy a jövőben jobban, 
okosabban és becsületesebben 

; dolgoznak. Az élet ma nagyobb 
feladat elé állít, mint iskola és 

j csak tudassa! lehet megküzdeni 
, ezzel a feladattal.

A szép beszéd után Móka 
í Frigyes IV oszt. tanuló a fiuk, 

Huba Zsuzsanna IV. oszt tanuló 
ped g a leányok búcsúját mon
dotta el, sok könnyetj csalva a 
növendékek és a j.lenvolt szü- 
lök szemébe.

Utána kiosztották a jutalmakat 
majd Gyenei István IV. oszt. 
tanuló Dutka Ákos: Hova kell 
mennem c. kö teményét szavalta 
s a Himnusz hangjaival fejező
dött be az ünnepély.

A tantermekben kiosztották a 
bizonyítványokat, a két búcsúzó 
osztály pedig még egyszer vé
gigtekintett négy év sok sok em
lékén s könnyes szemekkel indult 
el a kedves falak közül, neki az 
é etnek, amelybe de sok gyer
mekszem szeretett volna ezekben 
a percekben belenézni, mit rej
teget számukra, mit hoz elinduló 
életüknek ?

Mindkét iskola értékes, nívós 
érlesitőben számol be részlete
sen az elmúlt év munkásságá
ról, amelyekről külön cikkben 
fogunk foglalkozni.

lomból könyörgő körmenet ment 
ki a nagynyaradi keresztig. A 
körmenetet Tihanyi János plébá
nos vezette s azon a hívek m int
egy hatszázan veitek részt.

170.000 pengő dunai pírt. 
biztosítási munltalafokrs,
A dunai partszakadás további 
védelme. Újabb sarkantyúkat 

építenek.
A Duna tavaszi áradása ismét 

aktuálissá tette a szigeti PJrj 
! biztosítási kérdést, mert a parton 
1 veszedelmes szakadások, rések 
! ijesztgették a partmenti birtok®, 
j sokat és háztulajdonosokat Ez 

a kérdés egyébként már évek 
óta húzódik és a Duna minién 
évben jó néhány métert szakított 
el a pariból, annyira, hogy mint- 
egy 20 méternyivel lett széle- 
sebb a meder ezen a részen

A meder szélesítése a hajózás 
í szempontjából helyes, azonban a 

parti birtokosok tekintélyes in- 
gatlant veszítette < el vele. Kü 5- 

j nősen veszélyessé vált az évelt 
során azoknak, akik házat épi- 

i teltek valamikor, jó mélyen a 
porondon s ma már teljesen a 

! Duna partiára kerü tek. A vá- 
I ros a múlt évben és a tavaszon 
[ sövénykeritéssel igyekezett rémi- 
1 lég védeni a pariot, azonban a 
i jelenlegi árvíznek ez a kerítés 
! már nem tudott ellenállani, illetve 

nem nyújtott megfelelő védelmet 
s a part tovább szakadt

Ezé ott két éve a szigeti part 
több helyén építettek sarkantyút 
Termésköveket raktak le, amely 
aztán részben más irányt ad a 
víznek, részben pedig környékét 
megvédi a sza adástól. Ezek a 
sarkantyúk azonban kevésnek 
bizonyultak, de nem volt pénz 
a panbiztositási munkálatok to
vábbi folytatására. Most a föld- 
mivelési kormány nagyobbarányu 
beruházási programmot dolgo
zott ki, hogy a folyók romboló 
erejét védekezéssel csökkentse. 
Mintegy ötm illió pengői állítot
tak be a költségvetésbe, amely
ből Mohács és Dunaszekcsö is 
kapnak a parlbiztositási munká
latokra.

170  000 pengő van erre 
a célra beállítva, amely
ből a bajai folyammér
nökség hatáskörébe tar
tozó Duna rész bal- és 
többpárti munkálatait 
végeztetik e/.

Nem tudjuk, hogy ebből az 
összegből mennyi jut pontosan 
a mohácsi szakaszra, tekintve az 
összeg nagyságát, valószínű, 
hogy az egész eddigi veszélyes 
részt biztosítani fogják a további 
partszakadás ellen.

—  M eg indu lt a m unka Má- 
ria g yü d ö n . A máriagyűdi akció, 
amelyben a katolikus hívek oly 
gyönyörű áldozatkészséggel siet
tek a szükséges pénzt összehozni, 
most már látható formában is 
mutatkozik, amennyiben hétfőn 
megindult a külső m uika Maria- 
gyűdön. Megkezdték az uj árusító 
bódék építését, amelyeknek az 
őszre kell elkészülni. Harminc 
kisebb-nagyobb bódé készül a 
zárda eddigi lucernásán s a fa
bódékat az ősszel lebontják. Egy
idejűleg tereprendezési munkála
tok is folynak, amennyiben a 
Fájdalmas szobor körül teret ké
peznek ki.
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Szombaton, lapunk megjele 
nése napján, megnyílnak a nyári 
színkör kapui, hogy néhány 
bélre helyet adjanak a pécsi 
színtársulat kizáló hirü együtte 
sének.

Szeretettel köszöntjük a kitűnő 
szinészgárdát és hisszük, hogy ! 
ebben az évben Mohács város 
közönsége a színházban a szó
rakozáson kivül kultúrát fog 
kapni A hírük megelőzte őket 
s mi bízunk abban, hogy azok 
a remények, amelyeket hozzá 
fűztünk a pécsi színtársulathoz, 
valóra is válnak.

A közönséget arra kérjük, 
ho.y támogassa a színházat, 
hiszen a magyar kultúrát terjesz
tik s a támogatással biztosítjuk 
azt, hogy Mohács mindig majd 
an vós pécsi társulatot kapja a 
színi idényre.

Az első hét műsora a követ
kező :

Szombaton, 27 én este «Aki 
mer az nyer> öjperettbemutató

Vasárnap, 28-án d. u .«Obsitost 
opereltrepriz.

Vasárnap, 28 án este <Bob 
hercegi operettrepriz. (Harczos 
Irén fellépt.)

Héifő, 29 én este ünn. < Deb
receni 2 es huszárokt operett- 
bemutató.

Kedden, 30 án este «Egy asz 
szuny hazudik* drámai bemutató. 

Csütörtökön, 2 án este «Érett
ségi» vigjátékbemutató.

Szombaton, 4 én este «Buda 
pest Wien> operetlbemutató.

Mozgó mintaműhe- 
lyefc a kisiparosság 

továbbképzésére.
Az utóbbi években gyilkos 

verseny folyt a gyáripar és a 
kisipar között. A gyáripar hatal 
más felszerelésével, tőkeerejével 
és minden haladást, fejlődést 
felhasználó készségével, igen sok 
iparunkat alapjaban megingatta. 
Ez a körülmény nagyon egész
ségtelen gazdasági viszonyokat 
szült és gondolkodásra késztette 
az arra illetékes tényezőket. 
Egyrészt nem volt szabad pusz
tulni hagyni a kisipart, másrészt 
nagyon helyesen, szakkörök, 
de a nagyközönség is tagadták 
azt, hogy a gyáripar mindenben 
pótolni tudna a kisipart.’

Ez a feifogás vezette az ipar
ügyi kormányt arra az elhatáro
zásra, hogy mintamühelyeket és 
továbbképző tanfolyamokat ren 
dezett, amelyekben a kisiparos 
sagot az egyén személyéhez, 
ügyességéhez kötött termelésre 
igyekeztek nevelni, illetve vissza
vezetni. A tanfolyamokon meg
ismertették a kisiparosságot az 
uj termelési eszközökkel, kor 
szerű kisipari gépekkel, azonkí
vül közigazgatási, jogi, könyve
lési és kalkulációs ismereteket 
tanítottak.

Az elmúlt esztendőben kilenc
nagyobb vidéki városban voltak

hasonló mintamúhelyek és to
vábbképző tanfolyamok, amelyek 
egyrészt a felszabadult segéde
ket vették gondoskodás alá, 
másrészt a kész mestereket taní
tották meg arra, hogy mily 
irányban fejlődött az elmúlt 
években iparuk. Ehhez képest 
a miníamühelyekben minden 
szakmából a legmodernebb, a 
legújabb felszerelések^ berendező 
sek megtalálhatók voltak s meg 
tanították a szakmához tartozó
kai az ezekkel való munkára, 
célul tűzvén ki, hogy a kisiparos 
a mai időkhöz alkalmazkodva 
olcsó anyagból, gépesített mun 
kával jó árut, olcsóbban készít
hessen s igy versenyezni tudjon 
a gyáriparral,

A tanfolyamok szakoktatói 
napközben meglátogatták műhe
lyükben a kisiparosokat s ott a 
helyszínen igyekeztek megfelelő 

| tanácsokkal segítségükre lenni.
A tanfolyamok nagyszerűen 

beváltak s most őszre az egész 
országra kiterjedő tervet készí
tettek. Több helyen gócpontokat 
állítanak fel s innen a kisebb 

j városokba is elmennek tanítani, 
mozgó mintamühelyekkel. Egy- 
egy ilyen gócpontról egy év 
alatt több kisebb várost el lehetne 
látni. A tervek szerint a jövő év 
folyamán 30—40 város kerül 
sorra s igy bizonyosak vagyunk, 
hogy Mohács is sorra kerül. 
Azt hisszük, hogy a kisiparosság 
szívesen fogadja majd az alkal
mat, amellyel szakmájában elő 
rehaladhat és szaktudásban meg
erősödve, bizonyára anyagi téren 
is jobb helyzetbe kerül majd.
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György v. klinikai tanársegéd el 
jegyezte Szentirmai Antóniát, 
Steidl A nta l ny. igazgató leányát. 
.Minden kilón értesítés helyett.

— D oktorrá  avatás. F. hó 
23-án a pécsi Ei zsebet Tudomány
egyetemen orvosdoktorrá avatták 
M olnár Ernőt, özv M olnár La- 
josné fiat.

— Heckenberger Konrád 
felszólalása a ftlsőházban. A
felsőhöz szerdai ülésén felszólalt 
Heckenberger Konrad lány csoki 
plébános, kormány főtanácsos is, 
aki a belügyminiszter felszólala 
sara örömét fejezte ki, hogy a 
kormány a történelmi fejlődés 
alapjan all. A parlamentarizmus 
— mondotta — nem csökken 
tette a varmegye alkotmányos 
jelentősegét, ma is az alkotmány 
bast hja, vele áll, vagy bukik az 
ország. A válságos időkben he
lyesnek tartana a hatalom cent
ralizálását. Az á'talanos titkos 
választójog előestéién komoly f 
gye meztető mindaz, ami Francia- 
országban és Belgiumban törté
nik. Az egykéről beszélt ezután, 
amely minden felekezetben terjed, 
sót a középosztályban is, ami 
ann.al szomorúbb, mert a nép 
mindig a példa után indul. Cse
lekedetre van szükség Tám o
gassuk a sokgyermekes család
apát, ne csak az al as betöltése
kor, hanem adókedvezménnyel és 
minden inas vonatkozásban is.

— Érettségi. Csémi Ferenc a 
pécsi felsőkereskedelmi iskolában 
jelesen lette le az érettségi vizsgát.

— A M agyar Nemzeti Szö
vetség mohács) köre  közg yű 
lése. Magyar Nemzeti Szövetség 
mohácsi koré 1936. évi junius 
hó 29 én, hétfőn tartja rendes 
évi közgyűlését, délelőtt 11 óra
kor a varoshaza dísztermében, 
amelyre az összes érdekeiteket 
ezennel meghívja.

— Halálozás Hacker Ferenc 
dunaszckcsői malomberlő, aki egy 
időben a mohácsi forgalmi idóhi- 
hivatal ellenőre volt, f. hó ló  én, 
Budapesten a Hort.iy Miklós kór
házban, hosszú szenvedés u’.an 
elhunyt.

— A Po lgári O lvasókör ház- 
szentelő e A Mohácsi Polgárok 
Olvasóköre ünnepi kere ek között 
avatja fel megvett székhazát, f. 
hó 28 án vasárnap délelőtt Az 
egyesület testületileg vesz részt 
a nagymisén, ahova zászló alatt 
vonulnak fel. Innen visszatérve a 
kor helyiségébe, Tihanyi János 
plébános beszenteli a hazat. Az 
egyesület ebból az alk Honból 
díszközgyűlést tart, amelyen meg
örökíti a nevezetes napo', amely
től kezdve saját szekbazaben foly
tatja áldásos, kultúra terjesztő 
működését. Délután 2 órakor 
nagyszabású tekeverseny lesz az 
ujonan épített pályán. I. dij egy 
bárány, 11. dij egy üveg pezsgő, 
ld. díj 3 üveg bor, IV díj 100 
db. ci aretta, V. dij egy nagy üveg 
sor. A vezetőség szeretettel kéri 
és várja a nevezetes ünnepélyre 
u»y tagjai', mint a nagyközön
ségből mindazokat, akik gazdmik 
kulturális f . j ődése s'.ivükön v.seli-c 

—  Te Deum az e lem i Isko 
lákban. Vasárnap volt az elemi 
iskolák évzáró halaadó szentmi
séje, amelyen a tanulók tanítóik 
vezetésével vettek részt. A szent
mise után az iskolába mentek, 
attól kiosztották a bizonyítványo
kat s egyben közölték a gyer
mekekkel. hogy ezentúl a szün
időben is az iskola testületileg 
vesz részt 9 órai szentmisén. 
Ezért a tanulók épp úgy, mint a 
tanítási időszakbin, az iskolában 
gyü.ekeznek s innen tanítóik ve
zetésével vonunak be a templomba.

— Járási leventeverseny. 
Vasárnap délelőtt Lány csóko t 
tartottak a járás levente csapatai 
évzáró versenyüket. A versenyt 
tábori mise előzte nteg, amelyet 
Heckenberger Konrad dr. papai 
kantaras, plébános celebrált. E z 
után az egyes községek sorra 
bemu'atták gyakorlataikat, ante 
lyek a leventék szép fejlődését, 
legyeimét és tudását mutattak. 
A zárt csapatok versenyeben az 
első dijat Dur.aszekcsó vitte el, 
a második lett Nagynyarad, a 
harmadik Nemetbóly. A verse 
nyen a járás községeinek veze
tősége, intelligenciája vett reszt, 
Horváth Mikios föszolgabiroval 
az elén. A szép versenyered ne 
nyékért a leveritek oktatói trte
kés d jahat nyertek jutalmul. D i 

jakat nyerlek: Dékány István 
Versend, üubriczky József Du- 
nasztkcsó, Délhy Miklós Som
berek, Hesz János Szajk, Hay 
György Himesliaza, Schenk Já
nos Liptód. Horváth Miklós fő
szolgabíró osztotta ki a dijakat, 
amely u á n  a csapatok dtszelvo- 
rulasban vonultak el az előkelő
ségek előtt.

— A h ite n  elkészült & temp 
lomfestés. Az elmúlt héten a 
belvárosi templom festési mun
kálatai teljesen elkészültek. Ifj. 
Fundschler Móric templomfestő 
és társai már el is utazlak és 
már csak az arsnyozóknak ma
radt dolguk a kővetkező hétre, 
amikor ezek is elkészülnek. A 
befejezés után, julius hó 5-én 
háiaadó szentmise lesz a teljesen 
átszépitett templomban, amelyet 
Tihanyi János plébános celebrál.

— Városi közgyűlés. Pénte
ken délután Mohács megyei vá
ros képviselőtestülete rendkívüli 
közgyűlési tartott, amelyen több 
fontos városi ügy szerepelt. Köz
tük a gőzkomp modernizálásá
nak ügye, a szigeti és kölkedi 
utak építési progratnmja, nap
közi otthon felállítása voltak 
napirenden. Tekintettel lapunk 
korai zárására, jövő számunkban 
ismertetjük a hozott határozatokat.

— Közgyűlés A Mohácsi II. 
Lajos D tikor hétfőn f. hó 29 én 
délelőtt 10 órakor a polgári is
kola énektermében tartja rendss 
évi közgyűlését, melyre a dalkör 
összes tagjait ezúton hívjuk egybe. 
Elnökség.

— A frontharcosok bajai 
k irándu lása. Az Orszogos Front
harcos Szövetség mohicsi főcso
portja julius hó 7-én egésznapos 
kirándulást rendíz Bajára, amelyre 
az összes mohácsi frontharcoso
kat és családtagjaikat meghívja. 
Jelentkezések Krémer Lőrinc tag- 
társnál a szövetség székházéban, 
junius hó 25-étől kezdódőleg, 
délután 5— 7 óra között, amikor 
a részvételi díjra személyenként 
1 P 60 f l í r  lefizetendő. Indulás 
a DGT hajóval 8 óra 45 perckor, 
a Mohács varos állomásról. Visz- 
szaindulas Bájáról később közzé
teendő időpontban.

— Postai közlemény. A pos- 
taigazgalas értesíti a közönséget, 
hogy a buJapesti es Budapest 
Kornyékén levő távbeszélő háló
zatok előfizetőinek 1936. évi má
jus havi névsora megjelent. Az 
uj névsor kiadasa a budapesti 
eddigi ötjegyű hívószámoknak 
hatjegyű hívószámra való átala- 
kitasaval van kapcsolatban, ezért 
az 1936 május havi uj kiadású 
névsor 1936. junius hó 28-tól 
kezdve lesz ervenyes. Ezen idő
ponttól kezdve julius hó 15-ig 
bezárólag a Budapesttel kert be- 
szeigetesek bejelentésekor a hi
vott előfizető nevét is be kell 
jelenteni. A távbeszélő központ 
Kezelője az uj kapcsolási szamot 
kozii a hívóval es egyben felKeri, 
hogy a további kapcsolásokat 
mar a helyes számmal kerje. Az 
uj budapesti távbeszélő névsor 
ura 5 pengő Megrendel tető az 
1. számú postahivatal főnöki iro
dájában.

— Halálos gy ermekszeren 
c,ötlenseg Somoereken Rezik 
Balázs somberek! molnár 16 eves 
Adain nevű kisfia a malomárok 
pa rtjin  játszott. Játék közben 
beleesett az árok vizese, ahonnan 
az összefu ott hazbeuek eszmi- 
letten állapotban húztak ki. C>aa 
nehez niu lka utau sikerült esz
méletre teríteni, de a kisfiú egy 
óra múlva meghalt. Az ügyész
ség kiadta az engedélyt a teme
tésre, azonban az eljárás megin- 
indult annak megailapttasara, hogy 
terhel-e valakit felelősség.

______________________ 1



MOHÁCSI HÍRLAP 1936 junius 23.

Nyomorultak íelvonu 
lása a mohácsi

vásáron.
Múltkor vezércikkben foglal 

koztunk ezzel, most ismét vissza 
kell térnünk rá, mert most már 
rendszeresen megzavarja vásá
rainkat és ünnepeinket is az 
utóbbi időben egy 10—12 tag 
ból álló koldus kompánia, akik 
jajgatásukkal, szánalmas kinézé 
sukkéi igyekeznek kicsalni fillé
reinket zsebeinkből, Tekintve az 
ismétlődést a legerélyesebben 
kell, hogy szavunkat felemeljük 
az ellen, hogy városunk nyugal 
mát, az ünnepeket, a vásárok 
közönségét nyomorultak jajgatása 
és állandó molesztálása zavarja. 
Vannak országos intézményeink, 
amelyek a nyomorultak ellátásá
val foglalkoznak, ezért felhívjuk 
úgy a város vezetősége, mint a 
rendőrség figyelmét erre a társa
ságra. Városunk lakói áldozatot 
hoznak az itteni szegényekért, 
de nem hajlandók arra, hogy az. 
ország nyomorultjait és csavar
góit eltartsák, másrészt nem 
előnyös ez idegenforgalmi szem
pontból sem, mert ezek csak 
akkor jelennek meg itt, ha ün
nep vagy vásár van és a váró 
sunkat látogató idegenek igen 
furcsa képet alkothatnak maguk 
nak a városi szegényt gyről, pe
dig ez az intézmény nálunk igen 
fejlett és egyik büszkeségünk. 
Ne rontsuk tehát a hírünket az 
ilyen nyomorult felvonulások 
engedélyezésével, akik a koldu
lást megszervezve, Üzletszerűen 
űzik.

—  Varost mernöhÖK mohé 
esi k irándulása. Szombaton, la
punk megjelenése napján, a Vá
rosi Mérnökök Szövetsége tagjai 
látogatják nteg Mohács városát. 
A mérnököknek vasárnap Pécsett 
vándorgyűlésük van s előző na
pon a fejlődő Mohács nevezetes
ségeit óhajtják megtekinteni. Autó
buszon délután 4 órakor érkez
nek Szekszard felől. Sorrajárják 
a város u j építkezéseit s ezek 
megtekintése után este 6 órakor 
halpaprikás lesz tiszteletükre 
a partiíürdő vendéglőjében. A 
mérnökök 9 órakor utaznak el 
autóbuszon Pécsre.

— Jun iá lis . A „Mohácsi Föld
művesek Olvasóköre” a kor kert
helyiségében (Jókai Mór u. 28.) 
junius hó 28 án, nagy juniáiist 
rendez, amelyre Mohács város 
közönnségét ezúton is meghívja. 
A közönség szórakoztatására ka
barészámok, szavalatok, mókás 
jelenetek, konfetti és szerpentin
csata lesz. A zenét elsőrendű 
haztzenekar szolgáltatja Kezdete 
de.után 4 órakor. Belépőjegy fel
nőtteknek 40 fillér, gyermekek
nek 20 fillér. A rendezőség.

— Áraipszür.et. Vasárnap reg
gel 3 órától 7 óráig áramszünet 
lesz, a vezeték átépítési munkála
tai miatt.

— Baleset. Bakonyi Marton 
vasúti pályaőr, aki a nagynyáradi 
halaiban teljesít szolgálato', folyó 
hó 21-én feleségevei a kertben 
levő meggyfára másztak, amely
ről mindketten leestek. A „László” 
közkórházba szállítottak. A férfi 
medencecsont repedést, az asz 
szony sarokcsont és bokatőrést 
szenvedett.

— Iposz vándo rgyű lés  Szent 
lő rincen . Az Ipartesiületek Or
szágos Szövetsége vasárnap dél
előtt Szelt lőrincen mintegy két
száz baranyai kisiparos részvé
telével vándorgyűlést tartott, nme- 
ly-.n Mohácsról Schmidt Lajos 
országgyűlési képviselő, Kabint 
József és Páncsics Márk a mo
hácsi ipartestület alelnökei és 
Pataki J zsef ipartestületi jegyző 
vettek részt. A gyűlésen felszó
lalt Schmidt Lajos országgyűlési 
képviselő is, aki általános figye
lem mellett elmondotta, hogy 
rövid időn belül nendeleti utón 
megoldjak az Iparosság adósság- 
rendezésének kérdését, alacsony 
kamatozású és hosszú lejáratú 
kölcsönökkel. Legjobb utón van 
a kisiparosok aggkori ellátásának 
kérdése is. A'talános tetszés kö
zepe.te jelentette ki, hogy a gaz- 
di.adosságok rendezése elsőosz- 
tá ljU  állampolgárokká léptette elő 
az őstermelőket, szemben azok
kal, akiknek terhein eddig nem 
volt haj.andó könnyíteni az állam. 
A vándorgyűlés résztvevői az esti 
órákban utaztak el Szentlőrincről.

— A Két pécsi ezred em 
lékünnepe. Vasárnap ünnepi 
külsőségek mellett emlékünnepet 
tartott a volt 52 gyalogezred és 
a 19. honvedezred, amelyen az 
i zr d volt katonai szép számban 
j e m e g .  Mohácsról Stran- 
czinger S o d o r vett reszt az ün
nepélyei’ . A Széchenyi térén tar
tott impozáns gyűlés után a baj- 
tarsnk közös ebeden vettek reszt 
a katolikus körben.

— ftiega trü it az e ltűn t. Meg
írtuk, hogy Kálmán Istvanné mo
hácsi lokos eltűnését jelentette be 
férje a tendőrsegen. Kálmdnné a 
múlt té t végén visszaérkezett 
csaladj.hoz. Tavolléte alatt Bu
dapesten tartó kodott.

— A Dunába akart ugrani. 
F. hó 19-en de után 7 óra felé a 
Cigány zátonnyal szemben, „a vá
rosi parton vizes ruhában találta 
az órszemes rendőr özv. Oszvald 
Adamnét. A rét.dór keidésére 
Oszvaldné elmondotta, hogy a 
Dunaba ugrott, de egy férfi ki 
mentette és utana eltávozott. A 
rendőr intézkedésére az életunt 
fia kocsival jö tt érte es visszavitte 
lakására.

— A Duna első idei áldozata. 
Kozmann József szénmunkás 
szombaton délután 5 órakor a 20. 
sz. széntelepnél a Dunaba ugrott, 
hogy úszva érjen le lakasaig. 
Rozmann kitűnő úszó volt s ezert, 
m ikor a 13. sz. telepnél a viz alá 
ineiü it, a parton haladó barátja 
abban a hiszemben volt, hogy 
alábukott, vagy tiéfal. Miután 
azonban percekig nem jö tt tel a 
feiszinre, a keresni kezdtek, de 
nem talaitak. Hétfőn délelőtt 11 
órakor ugyanazon a helyen felve
tette a víz hulláját. Rozmann, aki 
a fürdés előtt való nap ivott s 
általában nehez munkát végzett, 
valószínűleg szívgörcsöt kapóit 
úszás kózoen.

— Helyreigazítás, a Szent 
Antat tbedjevel kapcsoiatb in irt 
közleményünket helyreigazítjuk 
annyioan, hogy özv. Kozbora Jo- 
zsetne 20 db kenyeret adott, tehat 
nem kapott 20 kg. lisztet.

— Balé et. Hergenrőder Já- 
nosné 02 majsi lakos cseresznye- 
szedés közben leesett a fáról és 
jobb karját törte. A László kór
házba szállítottákt

— Feljelentés két pofonért. 
Soós Gyula 24 éves mohácsi la- 
kós feljelentést tett a rendőrségen, 
hogy Apdri Júlia Rózsa u. 4 sz. 
fllatii lakos a városházán dr. Bar
tók Lajos aljegyző hivatalos he
lyiségében, kétszer pofo: ütötte. A 
feljelentés folytán az eljárás meg
indult.

— Nyomozás egy revo lve r 
gazdá ja u tá n . Még f. hó 4-én 
Baján egy forgópisztolyai főbe
lőtte magát Kovács Károly 20 
éves borbélysegéd. A bajai rend
őrség megállapította, hogy Ko 
vácsnak nem volt fegyvertartási 
engedélye s állítólag a feg vert 
egy mohácsi barátjától kapta. A 
bajni rendőrség megkeresésére 
ntegit dúlt a nyomozás, azonban 
n .n i sikerült a forgópisztoly gaz
dáját megtalálni. A nyomozás 
annyit megállapított, hogy Kovács 
egy hasznavehetetlen forgópisz
tolyt akart Bezerédy István me
chanikusnál megjavitta'ni, miután 
azonban közben öngyilkossági 
terveket hangoztatott, Bezerédy 
nem vállalta a javítást. A valószí
nűség az, hogy Kovács Baján 
szerzett fegyvert.

— Hétvégé a ren dő rségen . 
A rendőrség a közönség figyel
mébe ajanlja, hogy szombat déli 
12 órától hétfő d. e. 10 óráig 
hétvégi szünet van a hivatalban. 
Ezen idő alatt csak ügyeletes 
szolgálat van s csak a sürgős 
ügyeket intézik el.

— V tlág iükör. Ezen a címen 
egy uj társadalmi, kultúrpolitikai 
és közgazdasági folyóirat indult 
Bornemisza László és Bolváry 

i Ferenc szerkesztésében. Az uj 
lap első cikkében azt a felada
tot állítja maga elé, hogy a ma 
világának akar tükre lenni. Ezért 
megkeresi a világ eseményei 
közül mindazokat, amelyek a ma 

j kulturemberét érdeklik. Az élet, 
a kultúra, a közgazdaság esemé
nyeiből állít tűkről, amely meg
mutatja ennek a forrongó világ
nak igazi arcát. Szép gondolat s
ha a szerkesztőknek sikerül cél 
jukat elérni, a nagyközönség 
érdekes, élvezetes és tanulságos 
lapot kap. Az első szám ízelítőt 
ad a kitűzött programmból és 
érdekes cikkekben mutatja be a 
forrongó Palesztinát, bemutatja 
Franciaország mai képét, szétfut 
tekintete végig a világ esemé 
nyein egészen Amerikáig s min
dent eredeti, céltudatos szem 
pontból tárgyai A mohácsiaknak 
közelebbi nexusuk is van a lap
pal amennyiben, hogy Bolváry 
szerkesztő mohácsi születésű, 
rokoni kapcsolatok kötik hozzánk 
s hisszük, hogy a nívós lapnak 
sokan lesznek olvasóivá.

Ü z l e t á f t v é t e í .
Dr. Szücsy Ferencné „C orvin" illatszertárát átvettem és folytatom. 
Kérem tisztelettel Mohács és környéke nb. közönségét, a szín
társulat művésznőit és művészeit, hogy szükségleteik beszer

zésekor szíveskedjenek megtisztelni.
□ ’O rsay , T o k a io n , Coty stb  készítm ények
A m a tő rö k  I Fényképészeti anyagokból állandóan friss rak 

tárral és szakszerű útbaigazítással állok rendelkezésre. 
Előhívás, másolás, színezés k i f o g á s t a l a n u l  és olcsón.

Szives pártfogást kér
S O Ó S  G Y Ö R G Y

„CORVIN ' ILLATSZERTARA

— Vásári kim utatás a f t
junius hó 22-én tartott allatva- 
sárra felhajtott és eladott állj 
tokról. Szarvas narha telhaitatott 
919, eladatott 476; ló feli: ajtatot’ 
871, eladatolt 270 ; juh és m-y 
felhajtatott 451, eladatott 29; 
sertés és malac 1373, e .dato--

í 499.

— Adakozás a belvárosi 
róm. kát. tem plom  festésére
Az Urinők Maria Kongregációja 
gyü|tőivein 1935 bői: Frank Mj.

; ria 50 P , Erős József 20 pengé 
' Gelencsér Janosné, Leovits János 

a 12 P, Bognár Antalné, Kiss
, Aurél, özv. Kovacsevics Józsetné 
i Köpf Gusztáv, Lipokatics János'

Schmidt Karoly, Sziebertii Ferenc 
10— 10 P, özv. Árpás Jinosné, 
Dankó Ignác, Faragó G tbor, vi.ez 
Horvatth lvan, Kiss B;:a. özv. 
Kló t.bauer Alajosné, özv. Marton 
János é, Mcnczinger József, \||. 
holek Magda, Müller Nővérek 
Német Károlyné, Papp József es 
neje, Paar Mthályné, Pakusz 
Karo ly, P twald csalad, Pálos 
Józsefné, Sepacz József, vitéz 
Szőnyi Alajosné, Szírt Karoly, id. 
Tóth József, özv. Tóth Lajosne, 
N. N. 5— 5 P, Arató János, dr. 
Csauscher Jakabné, Faragó Já- 
nosné, Ferenczy Gyuláné, Gelen
csér Teréz, Keész Józsa, Kiss 
Ferenc, Lartger Alajos, Leovits 
Margit, vitéz Merzay Laszlóné, 
dr. Oszvald Józsefné, Kémény 
Mária, Petrovics Karoly, Takács 
Józsefné, vitéz Tóíalvy Ágoston, 
Varga Katalin, Vörös Imre, olvas-

I hatatlan alairas (XV. ive i) 4—4 
j pengő. Bárdos Dezső, Csongor 
[ Istvánná, özv. Dzsinits Istvanné, 
J Gu yas Ferenc, Kieberc Jozseíne, 
! Marton Imre, Pauer E miiné, Pav- 
' kovics Anial, Seregly Erzsébet, 
: Visy Pál 3— 3 pengő. Mohos Jó- 
I zsetne 2.50 P. Alföldi Ferenc, 

özv. Bartos Józsefne, Btu.-r Ka
roly, Banfay Józsefné, Benedek

j Józsetné, 2—2 pengő.
— Anyakönyvi bejegyzések

| szerint 1936. évi junius hó 
19 tői 1936. évi ju iiu s  ho 26-ig.

J Születések: Ötvös Miklós Endre, 
Joó Árpád, Schneidl Mária, Gye- 
nis János. Házasságkötések: 
Hegedűs Nándor és Városi 
Leona. Halálozások: Benhardt 
Márton 58 éves, Hornung János 
67 éves, özv. Dorn Pélerné 75 
éves, Rozmann József 34 éves,

[ Szemelácz Katalin 68 éves, Ko- 
J roknai Józsefné 35 éves.

NYAROZSOT
magas napi áron 
veszek, Dr. Auber
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Panasz az Árok utcából.
Igen tisztelt Szerkesztő Ű r t  
Városunknak több olyan ut

cáia van, amely szebbnél szebb 
crággal van díszítve, viszont 
olyan utcái is vannak, ahol reg ■ 
géltől estig szüntelenül a seprüt 
kell igénybevenni, hogy az em
ber háza előtt a gyalogjárót tisz
tán, rendben tarthassa.

Ta'sn emlékszik Szerkesztő Ur 
arra, hogy amikor nagyközség 
vo unk, nap-nap után lehetett 
Iáim. amint utcaseprő nk egy két 
g>ertk segítségével falkaszánua 
hajtották be a községháza udva- 
raba egyes utcákról és az akkori 
vásártérről az ott legelésző libá 
kát stb., amit gazdáik csak egy 
bizonyos összeg lefizetése elle
nében kaptak meg és hajthattak 
haza

M ndenki tudja, hegy hol keil 
a sertést, libát és egyéb baromfit 
-ar.ani, nem az utcán, hanem az 
írre a célra szolgáló udvarban, 
illetve ólakban s most, hogy 
vaios vagyunk, még nagyobb 
síi yt kell fektetnünk a rendre 
és tiszt? ságra, ha azt akar,uk, 
hogy a nálunk megforduló ide
g tű ik  megdicsérjenek minket. 
?ajnos azonban, még mindig 
varnak a fő utcák közelében 
olyan emberek, kik szomszédjaik 
bosszantására és a város kárára 
egész éven át az utcán nevelik 
fel a sertést, libát, kacsát és a 
kiscsirkét is, a kiköltöt kotlóssal. 
Sem elég a járókelőknek ma
gukra és embertársaikra vigyázni, 
a járdákon és egyéb úttesteken, 
hanem még ki vannak téve an
nak, hogy egyik oldalon egy ve
szedelmes sertés, a másik olda
lon egy libáit féltő gúnár tamadja 
meg és teszi tönkre ruháit, eset
leg magát az embert.

Ha az ember kocsin vagy ke 
rékpáron megy, akkor pedig arra 
kell vigyázni, hogy valamely ár
tatlan baromfinak ne vegye el az 
életét, mert ha az előfordulna, 
úgy a károsult tulajdonos kárté
rítési pert indít ellene és azt 
sajnos, simán nem lehet elkerülni.

Előfordult az utcánkban, hogy 
egyik másik háztulajdonos, (kik
nek szintén van baromfiállomá
nyuk, de az udvarban és az arra 
alkalmas ketrecben) a háza előtt 
kaparászó tyúkokat és az ott 
piszkító libákat onnét elhajtotta, 
mire a tulajdonos, vagy annak 
családtagja az illetőt ezért durva 
szavakkal illette és ennek ellenére 
ismételten oda visszahajtotta, ami 
által utcai botrány keletkezett.

Hogy minden előre nem látott 
bajt és kárt el lehessen kerülni, 
ezúton hívja fel az illetékesek 
figyelmét. Tisztelettel

Eperjessy Ferenc.

SPORT-
Kétnapos ingyenes labdarugó 

mérkőzés.
Junius 28 án és 29-én vasár- 

nap és hétfőn végre megvalósul 
a régóta tervezett labdarugó kör
mérkőzés, amelyen Mohács ősz- 
szes számottevő futbalistái po
rondra lépnek.

Az érdekesnek és szépnek ígér
kező körmérkőzés megmozgatta 
és élénk érdeklődést keltett a 
'• áros sportközönsége és a sporto

lt köreben, akik kíváncsian

várjak a körmérkőzés kimene
telét. A résztvevő csapatok a leg
erősebb összeallitasban veszik fel 
a küzdelmet a körmérkőzéseken 
és titkon mindegyik csapat re
méli a győzelmet és az ertekes 
díj elnyerését.

A körmérkőzés rendezői a hé
ten megejtették a sorsolás’, amely 
szerint az első napon, vasárnap 
délután 4 órai kezdettel a két 
levente csapat „A * és ,B " válo
gatott ütközik meg egymással, 
ezi követi 3 ,6 órakor a .H e ly
őrségi* válogatott és az AlTE I. 
csapatának mérkőzésé. Másnap 
Péter-Pálkor délután 4 urakor az 
előző napi vesztesek, míg a 3 ,6 
Órakor a győztesek döntik el az 
elsőséget. A körmérkőzésen reszt 
verő csapatok közül a levente- 
valogatottakat, a levente bajnok
ság alapjan állítottak össze, amely 
ben az M TE összes leventekö
teles játékosai szerepelnek es Így 
mindkét csapat nagy játékerőt 
képvisel. A leventék között szá
mos ifjú játékos szerepel, akiknél 
játéktudásuk réven nemsokára az 
M TE első csapatéban találkozunk. 
A .Helyőrség* vaiogaiott csa
pata is kitűnő játékosokból áll, 
amit az „ F I I "  biztos legyőzésé
vel is megmutattak es Így a 
torna titkos favoritjának tekintik. 
A nagyszerű csapatból kiemelke
dik a centerhalí Berta, Mecseki, 
Zsemberi I I , Bencsik stb. A torna 
négy résztvevője közül a varos 
aktív csapatának az M TE nek, a 
körmérkóses favoritjanak kellene 
lenni, ha csapatabui a többi részt
vevők nem vittek volna el játé
kosokat s igy a torna kimene
tele teljesen nyíltnak latszik. 
Ennek ellenere is az M TE meg
felelő csapattal rendelkezik es 
szokatlan, újszerű összealutasban 
áll ki a mérkőzésre.

Természetesen mindegyik reszt
vevő csapat a második napon a 
tartalékjait is csatasorba állítja. 
A körmérkőzésnek meg az ad 
érdekességet, hogy azon részt- 
vesz Sárközy, az M TE uj edzője 
is, aki képét alkothat maganak az 
elkövetkezendő munkájára. Az 
M TE első napi összeallitasa:

Szakái —  Kálmán 1., Zsemberi, 
Baracz, Dettkó, Heti, — Kozma, 
Varga II., Kanyó, Németvarga, 
Ramcs.

A levente „A * válogatott: 
Futz, — Egri 1, Szerdahelyi — 
Pazar, Gruber, Petre — Petrovics, 
Kertész, Kálmán II., Német, 
Koczkás.

Levente „B “ : B renka— Egri II, 
Kutasi — Kelsnien, Szekeres, 
Tóth, — Szajcsan, Doszpod, Ftla- 
kovics, Bubreg, Werner.

A mérkőzésén belépődíj nincs, 
de önkéntes adományokat a fel
szerelés javára köszönettel fogad 
a levente vezetőség.

S p o r t h ir e k .
Vasárnap f. hó 28 an délelőtt 

10 órakor a városhaza tanacs- 
termében fontos tárgysorozattal 
az M TE futballszakosztálya szak

rendszeres edzeseit Sarközy edző 
vezetésevei. Az edzések kedden 
és csütörtökön lesznek. Minden 
csütörtökön este pedig játékos 
értekezletet tartanak, amelyen 
szabálymagyarázatok lesznek.
Sárközy József az MTE edzője.

Hosszas tárgyalás után az M IÉ  
leszerződtette négy hónapra ed

zőnek Sárközy Józsefet a Sabária 
volt nagyhírű játékosát. A hires 
játékostól varja Mohács futball- 
sportjrnak fellendítését.

Az MTE b e a d ta  nevezését az 
1936 37 ba jn ok i évre a ba ja i al- 
osztá ly  első osztály ába.

Az MTE v e z e tő sé g e  a fegyelm i 
elé á llíto tt já tékosa inak amnesz- 
t ’át adott és igy  azok m ár va
sárnap szerepelhetnek Jövőben a 
k ik ü ld ő it fegy e lm i b izottság azon
nal határoz a feg ye lm ije ié  á llíto tt 
satéKo k felett

I GYOZODJON MEG
róla, de minden ismerősét is figyelmeztesse, hogy

LEGOLCSÓBBAN r  
FA- ÉS ÉRCKOPORSÓT
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és minden te netkezési cikket 
a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig 

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

(S zen t István ucca 4 .) 
H ívásra  azonnal jövök! 

R é s z le tfize té s !
Pontos és gyors kiszolgálás!

T artós  ondulá lás!
Értesítem a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy a 

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

ta rtó sh u llá m  szenzációs, 
v izh u llám  d ivatos, ond 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

Szeid l László

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 ÜVEGEK. Bármilyen 
szemüvegre szerelhetők. Továbbá órák, szemüvegek, 

ékszerek dús választékban.
Szív ó s  és R ítte r ó rá s n á l,K irá ly  ut 34.

Ó ra iavltá s  Z év! jó tá llá s s a l.

a
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ó havi részletre készpénzáron
vásárol a

ITELFORRÁS
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n ag yo b b  cégeinél.
Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás- szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén, jelentkezni lehet i

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

A Nagykanizsai ZTE az or
szágos bajnokságban 5.ű-ra v n e  
Kelet bajnokát a Dzbrec-ni 
K ASÉ t.

A II osztály bajnoka címért 
v /vo tt küzdelemben a ZaSE biz 
to-.-an verte a PÁC t és a KR \C  
11.-d és igy elnyerte a II. osztály 
bajnoka cimet.

________  —  -  _  5 -

t-elsiosszerkesztó:
KAN ANDRÁS
LaptulaJdonos és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁRn
H
f
fMÍ

©
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en
en

I

hölgy fodrászata 
Horthy Miklós ut 26.
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A Mohácsi T E labdarugó 
szakosztálya pályázatot hirdet 

klubszolgai és 
pénzbeszedői

állásra. Jelentkezés és 'feltétek ek 
regtudasa: P ap  ís tv O n  
intézőnél, W itt J. Utóda vas

kereskedés.

■Megvételre keresek egy 11 jókarban levő 1
1 prizmas lá tc s ö v e i. ,11 Cím a kiadóhivatalban. |1
Eladó Némelbólyon sarokház,

■
 minden üzletre alkalmas, 

ötszoba, két konyha, pince,

■
 mellékhelyiségek, jóvizü 

kuttal vegy elcserélem

Tóth  János.

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* á ■■ c s i í s i i  n I
RTohács Ú jvá ro s h áza .

Javítást, vésést gyorsan és ölesén személyeson 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.

P i a c i  á r a  k i
13.20 P 
12 50 P 
11.50 P 

9 -  P 
12.— P 
13— P

Búza — —
Zab — —
Rozs — —
Árpa u) — —
Tengeri m.
Bab -

D u nsztba  való
l ^ J S Z I N

kap h ató
Cím a kiadóhivatalban.

AUTÓTÉRKÉP
50 f illé r .

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében 

M o h á c s .

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

A G I L I S , Ü G Y E S
fiatalember vagy fiatalabb 
munkaképes nyugdíjas jutalek 
később flxflzetéses állást kap
hat a Duna Általános Bizto
sító közvetítő űgynökiégénél. 
B á n  h i t e l i r o d a .

T A R J A N  J E N O N E L
TELEFÓNSZÁM: 58.

Cseplési szén m éterm ázsája 2 SO pengő.

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

Jélin Miklósnénál,

Eladó
jó karban levő hármas könyv- 
szekrény, íróasztal, mosdó,, 
képek ész k e r t i  g a r n itú r a .

KIRÁLY UTCA 6

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 nyomtatványrendelásnél tőlem 
is kérni árajánlatot. V ersenyképes á ra k i

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

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Fridrlch Oszkár könyvnyomdája, Moháéi.
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