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1 u n iilsttK ok .
Értjük Heckenberger Kon- 

rád ár aggodalmait, amikor 
a titkos választójog előesté
jén a francia és belga ese
ményekre mutat, osztozunk 
abban, hogy a legnagyobb 
eiővicyazatossággal kell eh
hez a kérdéshez, hozzányúlni, 
de sem a francia, sem belga 
eseményeket nem tudjuk tel
jesen, sem a szélsőségekbe 
kalandozott baloldali demok
rácia, sem pedig a titkos és 
széleskörű szavazatijog ro
vásara Írni.

Ehhez magyar példákra 
hivatkozhatunk, amikor a tit
kos választójog területén is 
jobboldali partok kerültek fe
lül, de a nyiltszavazásos ke
rületekben is akadt talaja a 
baloldali politikának. Minden
esetre le kell annyit szegezni 
hogy amikor az idők szinte 
parancsolóan követelik nálunk 
is, a jelenleginél feltétlenül 
igazságosabb, ideélisabb tit
kos választás bevezetését, az 
előestén, a megvalósítás előtt 
érdemes lenne azon gondol
kodni, hogy tényleg elhozza-e 
majd mindazt, amit reményt, 
jólétet és vágyat hozzáfűz
tünk ?

Ami a francia eseménye
ket illeti, azt hisszük, hogy 
nem tévedünk, ha arra mu
tatunk rá, hogy nem lehet 
egy nemzetnek sokáig a má
sok leigázásából elnyomásá
ból, gazdasági kihasználásá
ból a maga aranykamráit 
töltögetni, felhalmozni kin
cset, vagyont és koldussze
génységre kényszeríteni a 
többit. Amint egy nemzet éle
tében sem kerekedhet felül 
sz egyik társadalmi réteg a 
másik fölé anélkül, hogy en
nek visszahatását maga is 
meg nem érezné, ma ez a 
szabály megáll a nemzetközi 
gazdasági viszonylatban is.

Ha nincs is bennünk kár
öröm, de valami elégtételt 
érzünk, hogv ez a háború 
ütan oly hatalomra, oly ha
talmas anyagi és politikai

csúcsra feltornászott ország 
ma abban a betegségbe esett, 
amely a nyomorult, kizsarolt 
országok népének levegőjében 
kapott először lábra és for
dította fel a társadalmi rendet.

Mi ott keressük valahol a 
békeszerződések körül a hi
bát, amelyek a kártérítések, 
hadisarcok milliárdjait dobál
ták oda, amelyekből aztán 
természetellenes fellendülés, ; 
jólét, gazdagság következett. 
Mindez persze csak addig 
tarthatott, amíg a többi or
szágok annyira el nem sze
gényedtek, hogy hiaba volt a 
prosperitás, nem volt aki fel
vegye, hiaba volt termelés, 
nem volt kinek eladni, mert 
a többiek leszegényedtek, el- 
rongyolódlak koldussá lettek.

A háború utáni világban, 
légkörben keressük a baj ere
deti okozóját még ha csak 
jóval később is vált akut 
betegséggé, mert nem lehet 
egy országnak csak kivinni, 
behozni semmit sem, nem 
lehet az önellátást túlsók íig 
propagálni, ha ugyanakkor 
feleslegeinket máshol akarjuk 
elhelyezni s nem lenet a ma 

I már valósággá vált nemzet
közi életközösségből kiugrani.

Amint fekély az európai 
közösségben a szovjet véglet, 
épugy ártalmára volt a má
sik, a jólét, az átlagnál ma
gasabb életalap. Úgy érez
zük, hogy a háború utáni 
békének politikai és gazda
sági kiegyenlítődést kellett 
volna hoznia, a mestersége
sen felhúzott bosszú határok
helyett, akkor a világ hamar 
kiheverte volna a világégést. 
Ebcen az esetben a tüzet 
csak elfojtottak, de nem ol
tották el s csakhamar min
denhol utat keresett a kitö
résre s az az ország volt 
szerencsés, amely ezt a ki
törést olyan nemzeti és em
beri alapra tudta levezetni, 
amelyből nemegyesekgazdasá

| ga növekedett, nem az egyéni 
| vagyonok nőttek hatalmasra,

hanem általános szociális 
jólétet és munkát jelentett.

Nagy része van a mnstuii 
eseményekben az a anyborju 
imádatának is, a megcsökö- 
nyósödött aranyelméletnek, 
amely most önmagát e nész.ti 
és pusztít el értékeket.
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A képviselőtestület m egszavazta 
a kompüzeni m odernizálását.

Széleskörű vita a polgármesteri jelentéssel kapcsolatban 
Napközi otthon —  Meglesz a tűzoltók autója.

Mohács megyei város képvi
selőtestülete szépen látogatott 
közgyűlést tartott pénteken dél 
után. Dr. M argitay  Lajos pol
gármester nyitotta meg a köz
gyűlést, amelyen a napirend 
előtt elparentálta Zdillár György 
ny, földadó nyilvántartót s be 
jelente k , hogy Virág Ferencet 
10 éves püspöksége alkalmával 
üdvözölte a város nevében, 
amelyre meleghangú választ ka
pott, amelyet felolvas.

Jánity Antal a helypénz eltör 
lése miatt interpellál, amit a vá
ros már régen elhatározott, de 
tovább is szedik. A polgármes
ter közli, hogy a határozat a 
miniszteiiumkat járja, ahol azon 
bán nem akarják jóváhagyni, 
hogy a helybeliek kevesebbet 
fizessenek, mint a vidékiek.

Ezután a polgármesteri jelen 
lés volt soron i  melyhez első
nek Ciupits  Lukács szólt hozzá, 
aki azt kereste, hogy a közterü
letek burkolásánál megmaradt 
5700 P hova lett felhasználva ? 
Kifogásolja a külvárosi iskola 
melletti utat, ahol a terméskő 
járdát felszedték és salakot tet
tek le nyáron, amikor az nem 
tud elsimulni. A Kórház utcai 
ovoda elhelyezése iránt érdeklő
dik. Kifogásolja, hogy a jőve 
delmi adót, amelyet már eltöröl
tek, az idén ismét kivetették, sőt 
olyanoknál is, akiknek azelőtt 
nem volt. A városi adóhivatal 
infotmálja az államit

Vida Dezső a tűzoltóság 
szükségletének kielégítését sür
geti. kifogásolja a városháza be
járatát, sürgeti a Mészáros és a 
Malom utca kövezetének kiépí
tését.

Dr. Schwara Béta kifogásolja, 
hogy a polgármesteri jelentés
ben nincs a szegényügytöi szó, 
pedig ez gyönyörű intézmé 
nye a városnak. Elragadtatással 
beszél az apácák működéséről.

Mindenesetre nagy tanul
ság ez most nekünk, figye
lünk csak oda, okuljunk be 
lőle és keressük meg a nagy- 
tömegek igazi boldogulásának 
utjá', mert csak ez vezet az 
e nberek és társadalom igazi 
békéjéhez.

A tűzoltóság fe'szerelésének k i
egészítését sürgeti és az annyira 
szükséges autót. A > László* 
kórház építkezési hozzájárulás 
100 ezer pengőjéből 97 ezer 
Mohácson marad, amit örömmel 
kell tudomásulvenni.

Dr. Fischer Ernő a külvárosi 
iskola járdáját kifogásolja, Káldor 
Oszkár az átkelési pénztár mel- 
letti illemhelyeket teszi szóvá, 
W clf Ödön a város forgalmát 
pontosabbnak szeretné, Stolldr 
Ferenc a városi ingaltanok tata
rozását sürgeti.

Tihanyi János kifogásolja, 
hogy a gazdasági iskola hittan- 
oktatására beállított összeget tö 
rölték. A városnak kötelessége 
gondoskodni, hogy ebben a 
korban levő fiatalságot is oktas
sák a hittanra.

Pet'ovics Károly a cigányis
kola szükségességéről beszél, 
mert lehetetlen, hogy ennek tö
megeivel árasszák el a többi 
elemi iskolákat. Kéri, hogy leg
alább addig tartsák fenn, amíg 
a nagyobb tömegű gyermek el
megy.

A polgármester válaszolt ez
után sorra a felszólalásokra. A 
külvárosi iskolánál elkészítik a 
járdát, a Kórház utcai ovoda 
épületét nem fogják elbontani, 
elismeri, hogy a tűzoltóság fel
szerelésében hiányosságok van
nak, mert kevés az egy mótoros 
fecskendő. Az a u tófecskendő 
meglesz, mert arra feltétlenül 
szükség van. A többi felszóla
lásra is megnyngtató választ ad.

A közgyűlés ezután a gimná
zium tanárait választotta meg. 
A latin német szakra Kövesi Jó
zsef, természettan vegytan-föld
rajz szakra Köm yetVilmos lettek 
megválasztva, m'g a testnevelési 
tanári állásra uj pályázatot hir
detnek.

Ezután a gőzkompüzem mo
dernizálásának ügye következett.



2 MOHÁCSI h í r l a p 1936 julius 5

amelyet Fehérydry István mű
szaki tanácsnok ismertetett rész
letesen

Csupics Lukács érdeklődik, 
hogy mire lesz fordítva a 110 
ezer pengő s megnyugtatást kér 
arra, hogy az átkelési dijakat 
nem emelik.

I ida Dező felszólalása után 
dr. M argitay  Lajos polgármes 
tér válaszol, hangsúlyozva, hogy 
a fő cél a gy orsaság megoldása 
Országos tervpályázat lesz s va 
lószinüleg motoros megoldás, 
bár ezt bizonyosra nem lehet 
venni. A kölcsönt csak akkor 
veszik fel, ha a niegfeelő terv 
pályázatot a képviselőtestület el
fogadta. A képviselőtestület ez 
után a modernizálást egyhan
gúlag eliogadta.

Fehérváry 'stván ezután a szi
geti és a kölkedi utak ügyét 
referálja, a lapunkban már ismer 
teteit tervek szerint Fiach István 
és Csupics Lukács felszólalása 
után elfogadták a tervezetet.

Széleskörű vitát keltett a MFTR 
raktár és kerítés ügye. A MFTR 
szép kivitelű rácsos kerítésre 
kötelezte magát s most olcsóbb 
mego'dasra hajlandó csak. Vida 
Dezső, dr. Schwartz Béla, Hírig 
Dénes, Petrovics Károly, dr. 
Fischer Ernő és Rubint József 
szólallak hozzá, nagyobbrészt 
oly irányban, hogy a MFTR t 
kötelezni kell, hogy szép meg
felelő kerítést éj raktárt építsen 
Az ebben az irányban mngin 
du ó tárgyalások befejezéséig az 
ügyet levették a napirendről.

A következő tárgy a napközi 
otthon felallilása volt, amelynek 
eszméjét a Mohácsi Hírlap ve 
tette fel. A közgyűlés Krisztus 
Kiráiy Szövetség oblátá'nak ha 
sonlo intézményét fejleszti és 
támogatja, évt 240 pengővel já 
rulva hozzá a fenntartásához és 
az átalakítási költségekhez is 
segítséget nyújt.

Dr. iszablár István városi adó 
liszt kérelmére a közgyűlés ki
mondotta az előléptetést, majd 
több kisebb ügy elintézése után 
bezárták.

A Magyar Nemzeti
Szo»eiseg közgyűlése,
A Frontharcos Szövetség he

lyiségében tartotta meg vasárnap 
a Magyar Nemzeti Szövetség 
közgyűlését.

Schmidt Lajos elnök üdvö
zölve a megjelenteket, röviden 
összefoglalta az egyesület célját 
melynek főcélja a trianoni béke
szerződésnek mielőbbi megvál 
tozfatása meilett, partikuláris cél
kitűzései is vannak, igy a jugo 
szláviából kiutasítottak anyagi és 
erkölcsi segélyezése, a sváb fal
vak lakosaiban a nemzeti érzés 
és öntudat állandó emelése és a 
legújabban kialakulóban levő 
barátságos irányzatú jugoszláv- 
magyar viszony elősegítése s 
ezzel a baranyai háromszög 
mielőbbi területi viszszacsato'ása. 
Az elnöknek minket mohácsiakat 
érdeklő beszédét nagy tetszés
sel fogadta a hallgatóság.

Dr Vitéz Horváth Kázmér 
titkári jelentésében vázolta az 
egyesület évi működését, indo
kolta a tiltakozó gyűlés elmara
dását, amelyeket külpolitikai

okokból az országban sehol sem 
tartottak meg Majd előterjesz
tette a vá'asztmány indítványait 
melyek szerint 1687 évi augusz 
tus hó 12 én szabadult fel vég
leg Mohács a török hódoltság 
alól, miért is az 1937. évet a 
város közönsége avassa ünnepi 
esztendővé s a török hódo tság 
alóli felszabadulás 250 évfor
dulójának napján avasssa fel a 
város az oiszágzászlókkal szem
ben a török hódoltság alóli fel 
szabadulás emlékművét s ezen 
emlékmű kivitelezésére válasszon 
szoborbizottságot. A bizo'tság 
feladata az emlékmű külsőjének 
vég eges megállapítása és ahhoz 
szükséges anyagi erők előterem 
tése. Kerestessenek meg az ősz 
szes környékbeli városok és 
községek, hogy a jövő év aug. 
12 tői augusztus 29-ig rendez
zenek mezőgazdasági és ipari 
kiállításokat. Az ünnepség kere
tében rendezzen a város na 
gyobbszabásu kulturnapot, amely
nek keretében a szomszédos 
községek németajkú if.usága is 
közreműködne s azon községek 
ifjúságát és tanítóságát, amelyek 
a magyar kultusz terén a leg
több eredményt produkálják, ju 
talmakkal serkentse a további 
munkára

Az inditványokat a közgyűlés 
nagy á talánosságban elfogadta s 
felhatalmazta az elnökséget, az 
indítványnak a város képviselő 
testületé elé való terjesztésére.

Schmidt Lajos elnök ezután 
hálás köszönetét fejezi ki dr. 
Horváth Kázmérnak az egyesü 
let fej esztése, különösen pedig 
az elhangzott indítványokban ki 
fejtett e gondolások keresztülvi 
tele érdekében kifejtett munkás
ságért s azon véleményének adott 
kifejezést, hogy a felszaba fulási 
emlékmű fe állítása eltekintve 
attól, hogy teljessé teszi majd a 
teret, Mohács megyei város éle 
lében ismét egy olyan momen
tum lesz, mely országszerte ta 
nuságot fog tenni Mohács város 
kul urális fejlődéséről s a város 
közönségének lüktető hazasze 
retetéről

A közgyűlés, Himnusz hangjai 
val záródott be „Sz. <jr.“

Mohács vaiosi gimn zium 
értesítője.

Mennyi küzdelem, mennyi vita, 
munka, számitgatás, tervezgetés 
előzte meg, mennyi kétkedőt 
kellett megnyugtatni, mennyi tú l
ságosan reménykedőt lehűteni, 
míg azutan valóság lett a város 
legújabb kulturális büszkesége, 
a városi gimnázium, amely most 
első évét zárta le. Ezt az első 
évet ismerteti az iskola értesí
tője amely méltó az uj iskolá
hoz, nívós, tartalmas és tanul
ságos.

Az értesítő elején dr. M a rg i
tay Lajos polgármester arcképe 
van, megörökítéséül annak, hogy 
mennyi érdeme van az iskola 
felállításában A bevezetőt is dr. 
M argitay  Lajos polgármester 
irta, amelyben a kultúra erejét, 
tárgyalja |nemzeti szempontból, 
mert a »maroknyi magyar nem
zet azért tudott fennmaradni 
idegen népfajok közé ékelve ezer 
esztendőn át, mert lépést tudott

tarteni a nyugati fejlődéssel* — 
mondja cikkében.

• Mi rendületlenül bízunk a 
magyar szellem teremtő akara 
tában, bízunk a magyar kultúra 
diadalában, várjuk törhetetlen 
hittel, elpusztíthatatlan ősakarás
sal egy boldogabb nemzeti élet 
hajnalhasadását* — fejezi be a 
polgármester magas nívójú elő 
szavát.

Huber Ferenc tanár „A  meny- 
nyiségtan jellemnevelő értékei" 
címen irt cikvet, amelyben fejte 
geti, hogy a mennyiségtan logi
kai törvényszerűségével a gyer
mek lelkében is kialakítja azt a 
felfogas1, hogy eredményt csak 
törvényszerűségek felismerésével 
csak heyes utón érhet el s

i ennek felismerése rávezeti a 
gyermeket az igazságosság és 
igaz'elküség erényére.

M után a mennyiségtani mű 
veletek végrehajtásánál pontos 
ságra, gondosságra és biztos 
ságra van szükség, ez a jellemre 
is hat, önérzetét fejleszti a tanú 
lónak, önkritikára szoktatja

A nagyon érdekes és értékes 
cikk okfejtéseit ajánljuk a na 
gyök figyelmébe is.

Gabi Endre tanár a modern 
vakációról ir. A modern iskolákban 
ayakációnemazt jelenti, hogya két 
hónap alatt az iskola felfüggeszti 
a gyermek nevelésére vonatkozó 
gondokat, hanem ezen idő alatt 
is irányítja A nyári sportok mel 
lett, amelyekre Mohács helyzete 
oly sok alkalm t nyújt, az olva 
sast ajánl a, főleg olyan műveket 
amelyekkel az elmu t és megta
nult anyagot gyakorolják Idegen 
nyelvek gyakorlását, idegen nyel
veit való társalgást Fontos a 
tanulók esztétikai nevelése, amit 
a vakáció alatt a rajz, a zene 
művelésével érhettünk el.

Kuzmics Ferenc igazgató a 
gimnázium történetét ismerteti, 
v sszatekintve 1816 ig, amikor 
királyi engedéllyel négy osztá 
lyos gimnáziuma volt Mohács
nak, majd a mai intézet felálli 
tását megelőző ismert lelkes 
munkásságot vázolja.

A szakismertető rész képet ad 
a tanári kar szakműködésén kí
vül irodalmi és társadalmi mun
kásságára, majd az iskola elmúlt 
évének történetet adja, ismer
tetve az erkölcsfegyelmi, tanul 
mányi és egészségi alapot A 
tanulók névjegyzéke és érdemje
gyei u'án egyes statisztikák, majd 
a jövő évre szóió tudnivalók 
fejezik be a nivós értesítőt

— Helyettesítések a város
házán. A varos közgyűlése dr. 
Bartók Lajos 1. oszt. aljegyzőt 
az arvaszéki elnök, dr. Gyarmaty 
Imre ti oszt aljegyzőt az árva- 
széki ülnök s dr. Schmidt Miklóst 
az arvaszéki ügyé z helyettesíté
sével megbízta. A varos ne: m un
kás érdemes tisztviselőjét es volt 
ügyészet erte a megérdemelt kitün
tető megbízatás.

— Megrugta a ló. Még ápri
lisban történt, hogy Rumnel- 
hardt József németmároki gaz
dasági cselédet a ló befogás 
közben bal kezén megrugta, 
amitől a karcsont eltörött. Rum- 
meíhardt akkor nem jelentkezett 
orvosnál s a törés azért nem is 
gyógyult. Most a »Lász.ló> kór
házba vétette fel magát, ahol 
rendes orvosi kezelés alá került.

A polgári iskola 
értesítőié.

A mohácsi m kir ál'anr po|. 
gári fiú- és leányiskola 64 o'da- 
las, tartalmas értesítőben «zá no|* 
be nagyértékü mu’t évi mu -<áj. 
ságáról, Kecskés Lajos h íjSí . 
gató szerkesztésében

Az értesítő bevezetőjében méltó 
formában örökíti meg Vitéz nagy. 
bányai Horthy M klós kormány, 
zónák Kecskés Lajos h igazgj. 
tóhoz intézett szavait, a negyeket 
ma különösen, nagyon fontos a 
köztudatba vinni és megtartani-

— Nálunk — mondotta a kor
mányzó — nem ment még a 
köztudatba, hogy ha valaki pél- 
dáu' érettségit tett, az vissza is 
mehet az ekeszarvához és nem 
kell az á la ntól állást várnia. 
Nézzük a nyugati államokat  ̂
hogy mi'yen műve't ipaosaik,’ 
kereskedők és gazdáik vannak. 
Ezt a célt igyekezzünk mi is 
elérni!

A kormányzó bölcs szavai 
szellemében Íródott Kecskés La
jos h igazgató bevezető cikke 
is „A  polgári isko'a a cyakor- 
lati élet iskolája" címmel

»Az élet kapui ma az iskolák 
— Írja a szerző — melyen át 
széles országút vezet a munka 
az érvényesülés s az emberi 
megelégedés, boldogság felé.»

Ezután a polgári iskolát, mint 
a gyakorlati élet iskoláját ismer
teti, aminek annakidején alapí
tották, hogy a nagy tömegeket 
elbíró gyakorlati életnek neveljen.

A mohácsi polgári iskola ezt 
a célt tartotta sze nelátt minden
kor és ehhez simul a tanterv is, 
amely mindenben azt 'tekinti, 
hogy művelt képzett iparosokat, 
kereskedőket és gazdakat adjon 
a magyar nemzetnek.

Kecskés cikke ú tin  a múlt év 
története következik, amelynek 
elején megállapít,a, hogy a gim
názium fe'álhtása nem csökken
tette a polgári iskola tanú óinak 
számát, mert a mohácsi szülők 
azon része, akik a gyakorlati 
életre szánták gyermekeiket, ide 
íratták be

A múlt év történetének ismer
tetése tanulságos bepi lantásf 
nyújt a L n ti célokhoz alkalmaz
kodó tantervbe, amely hazafias 
alapon, a testi és lelki nevelés 
minden tényezőjét igénybevette 
céljának elérésére.

A tanári kar és munkásságá
nak ismertetése után az iskola 
növendékeinek névsora, érdem
jegyei, statisztikák, tanu.ási ered
mények és a jövő évre vonat
kozó értesítés egészítik ki az 
értesítőt.

Befejezésül elismerésünket fe
jezzük ki az iskola igazgatósá
gának és tanári karának, hogy 
az uj mohácsi iskola, a gimná
zium mellett helyesen fogta fel 
az iskola célját. Meg vagyunk 
győződve arról, mint annak ide
jén hirdettük is mindig, hogy 
mindkét iskola megfelelően be
népesül és igy Mohács város 
szülői gyermekeiket oly iskolába 
irathatják be, amilyen pályára 
szánták. Mindkét irányban ki
tűnő, jól vezetett iskola áll ren
delkezésükre.
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Fővárosi mérnökök 
mohácsi látogatása.

mbaton délután 4 órakor 
j(i autóbusszal mintegy 30 
tagú kiránduló társaság érkezett 
m i.csra a Városi Mérnökök 
0  gos szövetsége rendezésé
ben \  kirándulók legnagyobb 
re- t fővárosi mérnökök voltak, 
de Szeged, Baja, Rákospalota, 
D récén és Peslszenterzsébet is 
kép\ selve volt.

A mérnöklátogatók sorrajárták 
u iib középületeinket, az épülő 
fogadalmi templomot, az átala
kítás alatt álló . László" közkór- 
hazat s végül a Hősök em’ék- 
mü'. ben gyönyörködtek el, amely 
•mr.denki tetszését megnyerte 
s az ország egyik legsikerültebb 
h. s emlékművének vallották, az 
építészeti megoldások között.

A irándulók csoportját Fehér- 
váry István műszaki tanácsnok 
kalauzolta s ezután a motoroson 
a parii fürdőre mente . ahol dr. 
Afavg’/fay Lajos polgármester 
fogadta a vendégeket. Néhányan 
megfürödtek, a legtöbben, kü lö
nösen a hölgyek a bográcsot 
állották körül, ahol a po'gár- 
mester személyes irányítása mel
lett, dr. Bartók Lajos segítségé 
vei csakhamar forrt a halpapri 
kás. A két előkelő és széleskor 
ben ismert szakácsnak sikerült 
is kitűnő halpaprikást készíteni, 
amely láthatóan Ízlett a vendé
geknek, mert csakhamar eltűnt a 
bográcsból.

A kitűnő halpaprikás mellé 
Róheim féle elsőrangú bor ke 
rüit, amely csakhamar az amúgy 
is v dám hangulatot még jobban 
eme'te és a jelenvoltak táncra 
perdüllek. A szigeti fűzfák han
gos jókedvtől, muzsikától vi sz- 
hangzottak. A gyönyörű est a 
szigeti parton mindenkit meg
fogott és csak nehezen búcsúz
tak a vendégek. Ugyiátszik a 
vendégek tiszteletére, vagy Huth 
Dez.ó talált fel valami szert, a 
vac;cra alatt még nagyon kelle 
mei t kedő szúnyogok később 
eltűntek.

A vacsora alatt dr. M argitay  
Lajos polgármester mondott fel 
köszöntőt a vendégekre, akiknek 
nevében Berzenczey Domokos 
szegedi főtanácsos mondott kö
szönetét a vendéglátásért.

Az ízléses terítés, a gyors ki 
szolgálás H uth  Dezső érdeme 
volt.

1936. julius 5.

A Mohácsi Polgárok 
Olvasóköre

házszentelése.
Vasárnap délelőtt díszközgyű

lés keretében avatta fel és szen
teltette fel uj házát a Mohácsi 
Po'gárok Olvasóköre. Az egye
sület zászló alatt, testületileg vett 
részt a 10 órai szentmisén,majd 
a székházba vonultak, ahol az 
udvaron felállított sátor alatt 
volt a díszközgyűlése.

Schmidt Lajos elnök, ország- 
gyű ési képviselő, nyitotta meg a 
közgyűlést s visszapillantást vetve 
az egyesület történetére, a há
borús és utána következő idők 
zavaraiban állapította meg az 
okot, hogy a szép muitu egye-

sülét csak most jutott hozzá, 
hogy saját székházában folytat
hassa kulturális működését Igaz 
hogy még most is teher marad 
még a vételárból, de a tagok 
összetartása az egyesület szere
l t e  és támogatása lassan letör- 
leszír majd ezt az adóságot Az 
egyesületi élet jelentőségét ismer
tette, amelynek keretében tiszta 
erkölcsi alapon álló szórakozást 
talál úgy a tagok idősebb része 
mint a fiatalság, majd felkérte

F rig y e s  és A lb re ch t k ir .  hercegek 
az O m nia  m ozgóban.

A fohercegi család megtekintene a sátorhelyi ünnepség felvételei,.
Hétfőn délután előkelő vendé 

gei voltak a mohácsi Omnia moz
gónak, amelynek bejárata ez al
kalomra ünnepi külsőt vett fel, 
amennyiben virágok, délszaki 
növények szegélyezték az utat a 
terembe.

Frigyes királyi herceg és csa
ládja részére délután 4 órai kez
dettel külön, rövid mozielőadás 
volt, amelyen a nemiégen le 
zaj ott sátorhelyi ünnepségekről 
felvett filmet mutatták be.

D. u. fél 4 óra után egymásután 
érkeztek a íohercegi uradalom 
tisztviselői, akik családjukkal 
megtöltötték a hátsó két páholy- 
sort. Valamivel 4 óra előtt autón 
érkezett meg Frigyes főherceg 
és kíséretében Albrecht kir, her
ceg, Christa főhercegnő, vala
mint Waldbott báró és csa
ládja. A mozgó előtt vitéz Szi
lágyi Imre uradalmi jószágigaz
gató fogada a fenséges urat, 
majd a mozgó bejáratánál Fischl 
Sándor igazgató üdvözölte.

A mozielőadáson Mohácsról 
dr. M argitay  Lajos polgármester 
és neje, valamint Horváth Miklós

Az éves, hosszú szünet után, 
szombaton újra k ig u lta k  a mo
hácsi Színkör lámpái, jeléül an
nak, hogy T iia lia  papjai friss tü 
zet gyújtottak, a színi kultúra 
oltárán.

Fodor igazgató, az „A k i mer 
az nyer” című operettel mutatko
zott be a város közönségének, 
azzal a sikerrel, amelyet a gon
dos Szinpártoló Egyesület vart és 
amelyet a gazdag tehetségű tár
sulat biztosítani tudott.

A megnyitó eloádást a Him
nusz ébitatos hangjai vezettek be, 
majd nehány pillanat múlva a 
színek és játékok skálája kelt 
éjeire a színpadon. Az operett, 
a divatos bán < témák ötletes es 
ügyes színpadi elgondolása, a 
szereplők — általában — a bo 
szorkányos tánctudomány kris
tályai, a szó igaz értelmében. 
Bakó Babában az akroba laus 
táncművészét olimpiai szintjét cső 
dá tűk meg különösen, partnerei 
vei együtt, L'rmössy Magda, D i
ruváry Marika produkciói a nagy

Tihanyi János plébánost, hogy 
áldja meg az épületet.

Tihanyi János plébános az 
egyházi szertartás után lelkes 
beszédet mondott és Isten áldá
sát kérte az egyesület működé 
sére most már saját hajlékában

Délután és este az egyesület 
sikerült juniálist tartott, amelyen 
tekeverseny is volt, este bárány
pörkölt várta a tagokat, a fiatal 
ság pedig táncolt, mulatott a 
késő éjszakai órákig.

járási főszo'gabiró és neje, mo 
hácsi Német Kálmán dr. uradalmi 
ügyész és a helyi sajtó képvi 
selői vettek részt. A megjelentek 
felállva fogadták a főhercegi csa
ládot, majd Frigyes főherceg el 
helyezkedése után megkezdődött 
az előadás. Néhány érdekesebb 
esemény után megjelentek a 
vásznon a sátorhelyi felvételek. 
Újra felelevenedett a tábori mise, 
a tisztelgések, a katonaság elvo 
nulása, köztük a mohácsi front
harcos szakasz és a Hősi em
lékmű megkoszorúzása. Frigyes 
főhercegnek láthatóan tetszettek 
a felvételek.

Rövid egyfelvonásos bohózat 
zárta le a műsort, amely után 
Frigyes főherceg felá lt és kísé
retével kivonult. Kifelémenet 
megszólította Fischl Sándor igaz 
gatót és kijelentette, hogy na
gyon tetszettek neki a képek. 
Albrecht kir herceg is elisme
rését fejezte ki. Frigyes főherceg 
hosszabban elbeszélgetett rno 
hácsi Német Kálmán dr ügyész- 
sz I, Vitéz Szdágyi Imrével, az 
után autóba ült és visszatért a 
karapancsai kastélyába.

színpadok ritka élményeit bizto
sítják, a szinpatikus Andrá-i M ir
tó: n ti, Ratkay Istvánnál es a mi 
régi kedves Szabó Ernőnkkel 
együtt. T u .yoghy  Peter meleg 
hangja sokat ígér, Bende L iszlo  es 
Oroszlán György jatéka stílusos 
és megnyerő, Koltay figurája de
rűs

Vasárnap, a régi béke idők 
örök szép operettje, a „Bob her
ceg” került színre Harcos Irén 
felléptével- Az a sok elismerés, 
melyben Harcos Irén a mi szín
házunkban mar részesült, felfo
kozva szólal meg bennünk most 

, a kellemes és örvendetes viszont
látáskor. Színe, ereje, tempera
mentuma van művészetének, me
lyekkel tetszése szerint játszik. 
L’ rmösy Magda baja, nagy vonzó 
ereje, Tunyoghy elegáns megje
lenése, szép hangja és jateka hó
diló volt, Danis Jenó a jellem 
ábrázolás igazi mestere, Szabó 
Err.ő a humor arisztokrataja volt-

Hétfőn, egy tipikusan nyári v i
dám operett, a Debreceni 2 es 
huszárok előadásával ért sikert, a 
pécsi vendígl-rsulat. Ez az ízig- 
vérig katona operett, a szórakoz
tatni akaras minden eszközevei, 
sok humorával es romantikájával 
célt is ért: a színházi közönség 
kacagott, mulatott az előadáson. 
Tunyoghy Peter alakitasa vo.t a 
d.rab lírai prím szólama, Ormösy 
Magda izmos tehetsege, Szabó

1

Ernő kifogyhatatlan és egész** - 
ges mókája sok tapsban nyert el
ismerést. Bakó Biba, Daruvary 
Maria, Kolbay, Danis, Oroszlán 
maraJeknélküli teijcsitmenyc ga 
rantalta az est sikerét.

Kedden, a prózai együttes de
bütált az *Fgy asszony hazudik- 
itnú bűnügyi árama elöaJisaval. 

Egy asszony leiek viharzasat, ter
hes titkát, a jelen féltését és tra
gikus kirobbanás it, Székelyhidy 
Adrién finom Jisztingvait művé
szettel érzékeltette. A férj szere 
pében Oroszlán György ne nes 
vonalú alakítást nyújtott; B n d :  
László színész egyénisége lebüin-
cselöen hatott, D in is Jenő rövid 
szerepében is művészi ihlett csil
logott. Szabó Ernő, Koltai Gyula, 
Egry Berta, D iruvary Maria ja 
téka egészítette ki az előadás si
kerét.

Szerdán az „ Aki mer az nyer*
reprize volt.

Csütörtökön maradéktalan szin- 
művészetet kaptunk a prózai együt
testől az „É-ettségi” bentutatójtn. 
Most ismertük meg teljes igaz i
ban Fodor társulatának művészi 
erejét. Ezzel az e ló a jiss ii 
meghódította az együttes a mo
hácsi közönségét, Harcos Irén ez
úttal drámában mutatkozott be es 
itt ep olyan tökéletes jatéaot adott, 
in :it amilyent operettben láttunk 
tőle. Bmcze László gimnáziumi 
igazgatója a kiforrott művész já 
tékát adta es a többivel is, kiket 
nem emelünk ki, mer: aakor m in
dé Hit kiemelhetnénk. Csak any- 
nyit: S rtak a színészek es köny- 
nyek között tapsoltuik mi is, a 
közönség es regen volt ilyen

rró színházt estje a Thaiia mo- 
h esi öreg templomiban.

A színház heti műsora :
Vasárnap délután filléres hely

árakkal serül színre a három órás 
sacagast jelentő Debreceni 2-es 
huszarok szépzenéjü, hangulatos 
nagyoperett.

Vasárnap este szintén filléres 
helyarakkal az „A k i mer az nyer” 
nagysikerű évadnyitó operetluj- 
donsag szerez mindenki szamara 
igen kellemes ünnepi hangulatot 
L '.nössy Magda, Daruvary Maria, 
Bende L szó, Szabó Ernővel a 
főszerepekben.

Az Ú r katonái — hétfőn este. 
A v.lagirodalom ragyogó alkotása, 
országosán elismert mesterproduk- 
ciojaa színház együttesének, amely 
az évadnak méltán kimagasló 
eseménye. Stílusos kiállítás, mely 
értékű rendezés a kísérői szrne- 
szetnk megrazoan emberi alakítá
sainak. Jegyeket előre biztosítsunk.

Liszt rapszódia — kedden este. 
A Becsben es Nápolybán diadal
mas sikerrel bemutatott Liszt rap
szódia kerül kedden este — szin
tén csak egyszer — műsorra A 
világhíres L'szt-melódiak csendül
nek fel ez estén egy bajos, poé- 
tikus szerelmi történet kereteben. 
A főszerepekben Ürm issy Magja, 
D iruváry Maria, Tunyoghy Peter, 
Szabó Ernő, Oroszlán György 
brillíroznak.

Szerdán este drámai szenzá
ciója lesz a heti műsornak. Meller 
Rrzsi, az „Ír ja  hadnagy” szerző- 
jenek megrazoan erdekes dramaja 
a „Vallomás” kerül bemutatóra — 
csak egyetlen esten — Székely- 
h i jy  Adriennel a legjobb szere
peben.
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K.atz bácsi — csütörtökön este. 
Szivet gyönyörködtem, könnyezve 
kacagtató színjáték ez a Katz 
bácsi, énekes, zenés színjáték. 
Szabó Ernő, a mohácsiak régi 
kedvencének legjobb szerep,', a 
címszerep.

— Esperesl kinevezés. Virág 
Ferenc megyéspüspök Uiváry 
Oézát a németbólyi esperesi ke 
rület esperesét saját kérelmére, 
előrehaladott korára való tekin 
tettel, tisztségétől felmentette s 
helyébe esperesnek Bock József 
kér tanfelügyelőt, németbólyi 
plébánost nevezte ki, míg a ke
rület jegyzője Mayerho/ Péter 
szajki plébános lett.

— Járást t.szt. orvosi k ine
vezés. A belügyminiszter elő 
terjesztésére a kormányzó dr. 
R üll Miklóst a mohácsi járás 
tiszti orvosává nevezte ki. Dr. 
Rüll Miklós eddig is mint he
lyettes töltötte be ezt a tisztet.

— Halálozás. Szírt János ny. 
MÁV. főfelügyelő, életének 75-ik 
évében Pécsett elhunyt. Az e l
hunytat, aki Pécsét! es Mohácson 
is közbecstilésnek örvendett, szom
baton délután 4 órakor temetik. 
Halálát leanya Horváth Miklós 
járási főszolgabíró neje gy«s ólja, 
akinek gyászában Mohács város 
közönsége igaz részvéttel osz
tozik.

— Kinevezések a k lr  adó 
h iva ta ln á l. A kormány zó Pakusz 
Karoly állampénztari tanácsos, 
adóhivatali főnöknek az állam
pénztári főtanácsosi címet és jel
leget adományozta. A pénzügy- 
minis tér dr Dravetzky István 
p. ü. fogaltnazóg. akornokot pénz
ügyi fogalmazóvá, Langer A. 
Antal állampénztári tanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott állam- 
pénztári főtisztet, r.llampenztari 
tanácsossá, Moser Rizső es Arató  
János allampenztari főtiszti c m 
mel es jelleggel felruházott I. o. 
állampénztari tiszteket pedig állam- 
pénztári főtisztekké nevezte ki.

— Segédlelkész á ihe lyezesek 
Virág Ferenc megytspüspok 
Lsemet István segtdlelkeszt Nagy
nyaradról Szakasra, Weiszenbur- 
ger József himeshazi segedlel- 
készt Püspöknadasdra, Szelte 
András kővagószólősi segedlel- 
készt Himeshazara, Csigi Imre 
dr. segedlelkeszt Gödréről Nagy
nyaradra helyezte at.

— E lő léptetés és nyuga lom - 
bavonulas. A kozoktalasügyi m i
niszter Rosenthal Rezsőt, a mo
hácsi izr. iskola tg. tanítóját a V ili 
fizetési osztály 1. fokozatába ki
nevezte s egyben sajat kerelmere 
szeptember hó 1-vel nyugalomba 
helyezte. Rosenthal Rezső példás 
munkásságát az isí-olajáDÓl kike
rült nemzedékek tud..sa dicséri. 
Tanítói értékénél csak szerény 
sege volt nagyobb s nyugalomba 
vonulása vesztesege a mohácsi 
pedagógiai karnak.

— Kinevezés. A m. kir. posta 
vezérigazgatóság Márton  Imre 
tisztviselőt segédellenőrré nevezte 
ki a X. fizetési osztályba. A k i
nevezés a posta egyik szerény, 
munkás tagját érte.

— Elveszett a lánycsóki vám
tól a Kazinczy utcán át a bel 
városi iskoláig egy barna bőr 
tárca, körülbe'ül 130—135 P 
készpénzzel. Tekintve, hogy az 
illető egész havi fizelése veszett 
el, kéri a becsületes megtalálót, 
hogy a belvárosi iskolába adja 
át ahol i lő jutalomban részesül.

— Kinevezés A kormányzó 
Brenner Kálmán vármegyei szám
vevőségi I. o. főtanácsosi cím 
mel és jelleggel felruházott II. o. 
főtanácsost, 1. osztályú főtaná
csossá nevezte ki a VI. fizetési 
osztályba való sorozással. A k i
váló tisztviselő elől- ■ *ése mo 
hácsi tisztelői és baratai körében 
is ötömet keltett.

— Ányos Laci Mohácson 
Néhány nap óta kedves Vendége 
van Mohácsnak. Ányos Laci az 
őrs: agos hnü dalköliő és ze te 
szerző pihen ket hetet varosunk
ban, ahova Sfe/tff Antal ny. igaz
gatóhoz fűzik rokoni kötelékek. 
Ányos Laci nevéhez sok sok szép 
dal, kidvcs magyaros szöveg, 
bűbájos melódia fűzi az utolsó 
békeévek fiatal nemzedékét. Sok 
szép órát, hangulatot szerzett 
mii,dannyiunknak s örömmel tát 
juk varosunk falai között

— K ertm egnyitó  az Iparos- 
kór éti. Az Iparosok Olvasóköre 
folyó hó 5 én vasárnap nyitja 
hivatalosan gyönyörű kerthelyi
ségét. A kertmegnyitóval kap 
csoiatban tekeverseny lesz érté
kes nyereménytárgyakkal,
amely már délelőtt kezdődik, 
azonkívül a nagyközönség szó
rakoztatásáról Pataki, Fiihrer,

\ Ébert és Dettkó, a kiváló mű
kedvelők, gondoskodnak. A nagy
szerűnek ígérkező megnyitónak 
bizonyára nagyszámú közönsége 
lesz.

— A cséplss szabályozása. 
A belügyminiszter rendelete ér
telmében belterületen csépelni 
csak a községi elöljáróság enge
délyével lehet. Közös szérűt csak 
az érdekeltek kérelmére és tűzbiz
tonsági szempontból kifogástalan 
helyen lehet felállítani. Beitetüle 
len a iiázaknál csak egy kocsi 
szalmát vagy takarmányt lehet 
tartani. A hordás, aratás, cséplés 
alatt minden gazda házában egy 
hordó víznek kell készenlétben 
állam.

— Uszóverse i.y. A Mohácsi 
Torna Egylet úszószakosztálya 
folyó hó 26 an rendezi nagysza
bású folyambajnoksagat, amelyen 
a környék összes úszói reszl- 
vesznek. A verseny 4 km tavon 
kerül lebonyoiitasra, mig az ifjú 
ságiaké 2 km-en. A verseny rész
leteire majd legközelebb vissza
térünk.

— Kinevezések a ni. k ir .  
pen iügyöri szakasznál. A pénz
ügyminiszter Húsz Jenő és Afa- 
darász Sándor 1. o vigyazokat 
fővigy azokká, Györgyi Antal és 
tnue  József II. o vigyazokat I. o 
vigyazókka nevezte ki.

— Uj be tegségb iz tos itó . Jú
lius hó 1-evel az egesz ország
ban megkezete működését az 
Országos Rendőrlegény segi Beteg- 
segelyzö Alap, rcv.den OKBA, 
amely a rendoriegényseg gyógy- 
kezeies.t latja el. Az OKBA sza
bályai szerint a rcndőrlegénység 
fizetésének 2°í0-at fizeti le járulék 
címén cs ezert orvosi ellátást, 
korházi ápolást es egy eb segeiyeket 
kapnak a tagok. Uj elgondolás

az OKBA szervezetében az, hogy 
bevezették a háziorvosi kezelést. 
A háziorvosi teendőket jegyzékbe
foglalt orvosok végzik s ezek kö
zül a családfő maga választja ki 
háziorvosát. Mohácson még ez 
ideig az orvosok nincsenek meg
választva, azokat a rendőrlegény 
s-eg kiválasztja es bejelenti. A 
szakorvosokat azonban a belügy- 
mi .iszteriu n fogja kinevezni, ami 
még szinten nem történi meg.

— Ip a r i k iá llí tá s  Péc ett. A 
pécsi Iparstü let felszazados fenn
állásának évfordulóját a pécsi 
iparosság nagtszabisu ipari kial- 
litássaal készül megülni. Ennek 
előkészítésére Alorvay F -renc ipar
testületi elnök es Frdősi E nil 
iparlestüeti főjegyző vezetésevei 
előkészítő bizottsaq alattuk, 
amelynél márts szép számnál 
jelentkeztek kiaiiitó iparosok. A 
kiaiiitas augusztus hó 28 -  an 
ny ink  és szeptember hó 6-ig tart.

— Nem a ka rna k  d o lg o zn i a 
m u n k a n é lk ü lie k ?  A napokban 
szavahihető helyről kaptuk azt az 
értesítést, iiogy valaki munkást 
akart felvenni s a Szenthárom
ság sarkon levő munkás gyüle
kező helyen álló munkanélküliek
nél érdeklődött. Kiderült, I ogy 
senki sem akart inunkat vállalni. 
A munkáskereső 1 P. 60 f. nap
számot ígért, ami a m ti napszám 
nak fel meg s amennyiért a va
ros összes napszá nosai dolgoz
nak. Érdemes lesz ennek a hir 
nek utánanézni és megjegyezni 
azokat, akik a kínálkozó munka 
a lka lm it nem fogadjik el. Eze.te. 
aztan a kü ónfele támogaiasna , 
segélyezési akcióknál es a nép
konyha akciónál e ész egyszerűen 
ki keil zárni. Nem mondjuk, hogy 
az 1 P. 60 f. olyan nagyon sok 
napszám, de ilyen bérek vannak 
kialaku.va s ez az összeg is több, 
mint semmi s aki komolyan akar 
dolgozni, vállalkozik is ennyiért 
munkára.

— Zárszámadás vizsgálat. 
Brenner Kálmán vármegyei szám
vevőségi főtanácsos és dr Hecken 
berger}mos számtanácsos hétfőn 
Mohácsra érkeznek s az 1935 
évi zárszámadást vizsgálják felül. 
A feiü.vizsgálat egy hétig tart.

— Lesz e óra a belvárosi 
templom tornyában ? Amióta 
megkezdődtek a belvárosi temp 
lom külsejének renoválási mun
kálatai és a toronyóra lapját is 
átfestik, a belvárosiak azon törik 
a fejüket, hogy lesz-e óra is a 
toronyban ? Már akad lelkes 
hivő, aki azt ajánlja, hogy ind ít
sanak gyűjtést az órára is, hogy 
ha már megvan a lapja, legyen 
magja is és mulassa és kongassa 
a pontos időt. Az eszmét az 
agilis Tihanyi plébános figyel
mébe ajánljuk.

— Ism e re tle n  hu llá t fo g ta k  
k i Mohácson. Az elmúlt héten 
egy ismeretlen férfi hullát vetett 
ki a Duna. Ruházatában semmit 
sem találtak, amiből személy
azonossága megállapítható lett 
volna. A nyomozás megindult, 
hogy személyazonosságát meg
állapítsák.

— Aöa ozás a belvárosi 
rom. kát. iem p lom  festésére.
Sch.mdt Karoly gongra 85 P, 
Kiss Ferenc gyűjtése 62 10 P, 
Templom festési persely 27.10 P, 
Szrimác Peterne, dr. Schmidt 
Miklós, dr. Rüll János, Magos 
Sándor, Gadanyi Marton családja,

Horváth Jánosné, Verbán J '- 3»f 
10— 10 P, P. M. 7 P, Gadanj-j 
család 6 !', Iloskics Ann i 5.;j-;p 
La-nbert Károlyné, Kovács L i 
kacs, T liü rr  G yu’a, Veszel: Aon: 
M-nczinger József, Kuzniics p4’ 
renc, özv Mayer Nándorné, \ 
József, Szabó J:nos, Katari An- 
tál, Balazs Teréz, Tadics K 
5 —5 P., Bories Mrria, Se B:- 
nedek III rendje 4— 4 P., P i1JS 
Józsefné, Pakusz János, Br.i 
Andrasne. H. O , Varga Ka:a.;o 
Bakó Mihály, Bories M arit 3—3 
pengő, Krosics Iion-ta 2.50 P 
Csan\i Istvánná, B-'glovics l:nre  ̂
ifj. B ignar Antal, ÁOraham Jj. 
zs.-f, Seh. J., Szép Lajosié, özv. 
Láng Maria, Heinrich ü  t i, Pe- 
csuvácz József, Isztl Simon, Gov- 
nik csalad, Fre.sz Cecília, N. N 
Cseiinácz Peter, özv T  > h II es íe 
Gál Ka.mán, özv. Bernat Györgyne, 
Boda Isvanná, Ce.tl Istvánná, 
Csongor E ek, D a id t János, Feigl 
Mihálynó, F ö .k :- Janka, Fii.öp 
Jolán, özv. Gaai Is vinné, Gerdei 
Ignácné, Hajdinák János Heil 
János, Hoffmann G .u la , dr. H jr- 
vath Istvan, Horváth Jozse , Huba 
Janosné, özv. Ivsovits Ferencné, 
Jahoda Ede, Jahoda N., özv. 
Kappeter Ferenc ié, Kemény Gi- 
borné, Köbér Józsefné, Krosiss 
Ilona, Krosits János, Kugyeray 
Teréz, Kuthy Istv.anné, Láng Ab
dámé, Lehman.i Lajosné, Lipcsei 
Maria, Mayer Józsefné, Mayer 
Károlyné, Merkner Lambériáé, 
Mezei József, Muró Péter, ifj. 
Mutavcsics Ma yásne, Müder Mi- 
ria, Neneth József, Pam »i yi 
János, 1 etricsevics Lajo3, Pozsgai 
Paine, Pora János, öz e. Puppi 
Jánosné, Rubint Lajos Ferenc, 
Sepatz Istvánná, Stranczinger 
Károlyné, Schleich Ferenc, özv. 
Szajkó Janosné, Schmidt Maria 
Anna, özv. Szeidl Jánosné, dr. 
Szlávi Kornél, Szkladany. Fe
rencné Toldy G yu'á lé , dr. Tót.'] 
János, T nür Gyuiané, Ugrósdy 
Belane, dr. Vatlay Aibertné, Win- 
d.sch Antónia., W itt József ne, 
N. N , N. N , N N ,  N N., 
N N. és N. N. 2— 2 pengő
Ceernics Márton, Szabó Istvánná 
1.50— 1.50 P., Sós Lajos, özv. 
Sós Lajosné, Gerdei Ignác, Szei- 
fért András, N N., Budzsas ; i 
Marton 1 — IP .,  Msrschlitz Eteiaa 
60 fillér, Bódi János, Btracz Ja
kab 50— 50 fillér.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi juaius hó 
26 tói 1936. évi ju 'ius hó 3-ig. 
Születések : Bogdán Margit, Leli- 
maiin Éva Margit, Szabó Ilona, 
Karapandzsi Katalin Erzsébet. 
Házasságkötések: Makai Ferenc 
és Petz Ilona, Balatinac Mátyás 
és Bosnyák Katalin, Seregelyi Jó
zsef es Benedek Katalin, Weithoiier 
B ilin : és Faulstich G.zeila. Halá
lozások-. Horváth András 20 eves, 
Kőnig Konrad 21 éves, Pál Istvan 
11 eves, Ismeretlen ferfihulia a 
Dunából kifogva.

____1936. julius 5.

1 L ) Ö J Á  K Á S
-A. m o h á c s i  m .  l c i r .  tó l í  

g a z d a s á g i  i s l e o l a  m o t o o -  
r o l ó g i a i  á l l o m á s a  j e l e n t i  
1936. jun. 26 tói 1936. jul. 3 ig

Mohácson
ahőmérsékleti maximum -j- 32 : CU 
a hőmérsékleti minitnu n -j- 15 ‘ C0

csapadék 5.J mm. volt.
ILxAíCZjtAT'ÓtSÁCJ

tud..sa


1936 julius 5. __________________ MOHÁCSI HÍRLAP

Az Ingyenes s tra n d  és a 
vs-.ftrnapi á tke lés. Mint lapunk 

.5 helyén írjuk a város kijelölte 
ingyenes partfürdő helyét.

■u'.an a város ezt a szegény- 
>_>gnek szánta, komikumként 
|. . d mellette a vasárnapi draga 
aiaeles díj. A szegény ember 
uu'anis hétköznapon dolgozik,

. . űrnap ér ra fürödni, de 
r meg 16 fillér az átkelés, 

vi mindössze 4 fillért taka- 
i m-. g a díjas parifürdővel

- ; - ji- . Ha a varos azt akarja,
• szegények látogassák az 

. en s [ art ürdőt, akkor most 
s ik más ervhez a szociál s

is csatlakozik s követeli
. LÖen vasárnapi átkelés d.j 
ói eszaliittSá! I 
A Dunába fű lt .  Vasárnap

: á dozatot követelt a Duna 
f\ Konrád bubatczi asztalos

d ót társával a Cigány zá 
• y melleit fürdött. Az egyik

a fuldokolni kezdett, mire ő 
; . nségére sietett, de mentés 
k /ben maga merült el és meg
fulladt.

K ije lö lték az ingyen- 
stta  dót. A varos az átkelés 
k-zcleben, a műit é 'i  helyen is

kijelölte az ingyenes perli 
helyet. Ezen a helyen ál

dván kijelölik a nem úszók
- ere való helyet s állandó 

i :o szó gáláiról is gondoskod-
A varos azonban azt a ke- 

et terjeszti a közöl ségkez, 
ezt nagyja azoknak, akik-

- tényleg nag\ pénzt jeniet a 10 
r, illetve 20 filter. A varos

é, ha johbmóduak a díjas 
:tfürdot látogatnak s ez  a sze-

. \s g fürdője lenne.
-  Szaivasmarha h zlalás. A 

Hangya szövetkezet, kizáróag 
k -gazdák részére szarvasmarha 
nz-alási akciót szervezett be. 
Lnnék keletén belül a jószágot
- Hangya veszi meg és adja át 
nizlalasra a gazdanak, míg a ta 
ka mányt a gazda adja. Ha a 
gazdának nincs takarmánya 7°/o- 
os kamatú kölcsönt nyújt a ta- 
< omany beszerzésére. A hizlalás 
közös számlára megy Az almot 
a gazda adja, ezzel szemben a 
trágya az övé Vannak közös 
üa.on való hizlalások, amelyek 
a gyakorlatban kitünően beváltak
s egyéni hizlalások. Az Alsó- 

dunántúli Mezőgazdasági Ka
mara felhívja erre az akcióra a 
. zdák figyelmét s ha bárhol 
komoly szándék mutatkozik, a 
kamara készséggel áll a gazdák 
nellé a hizlalás bevezetésére és 
megszervezésére.

-  Csaa hivatalosan enge 
délyezett helyen fü röd jünk  I 
' idei fürdő szezon meg alig

i.any hetes s maris két áldoza
téit a Duna. Mindkettő 

i|- an helyen fürdött, ahol ez 
sagilag tiltva van s ahol nincs 

i -g v elő vedeleniról gondoskodva.
4 varos — mint máshol közöljük
— ismét kijelölte az ingyen 
= randot, ahol teljesen díjmentesen 
ehet fürödni s ahol állandó mentő 

szolgálat van, tehát, ha baj van, 
-cgilség a közelben van. Minden

■ rdözönek tehat erdeke, hogy a 
latoság rendelkezéseihez alkal-
■ tzkodjék es csak engedélyezett

helyen fürödjön.' ______
— Talá lta to tt .egy keztyü, 

gazolt tulajdonosa Szent István 
l 5 sz. alatt átveheti.

— Panasz a Diófa utcából. 
A D.ófa utca kövezetének utolsó 
részét építették most, amely 
munkával kapcsolatban egy ol
vasónk felhívja rá az illetékesek 
figyelmét, hogy mintegy 60 kocsi 
követ hoztak oda, amiből csak 
az egyharmadát használták fel s 
a többit megint tovabbvittek A 
kő szal.itása közben törik és a 
törmelék értéktelenné válik s ha 
olvasónk észrevétele igaz, akkor 
a varosnak kara szármázik belőle. 
Érdemes lesz kivis gíln i, miu'án 
i ekü ik  nem volt módunkban a 
panasz heyességét megállapítani

— Olcsóbb le t t  az u tá nvé 
telezést díj. A kereskedelmi m i
niszter a belföldi utánvételezés! 
díjszabásban uj közbeeső < sz- 
szeget a. itott be 20-50 I’ -;g, 
amelynek utalvány dija 40, ú tin - 
vételi d a pedig 45 fillérben lett 
megállapítva.

bH O K  l •
Fölényesen nyerte az MTE 

az edzömérkőzést.
A kétnapos ünnepen végre le

zajlott a régóta vart körmérkő
zés, amelyre azonban rányomta 
bélyeget a nagy meieg, ami úgy 
a játékban, mint a közönség lá
togatásában ereztette hatasat. 
Mindenesetre a kívánt célt meg 
szolgálta az edzöbevezető, mert 
Mohács összes számottevő fut- 
bal istái felvonultak a mérkőzé
seken ts  láthattuk, hogy kik jö 
hetnek számításba az ószre vo
natkozólag és kik jelentenek u'.an- 
pótl sí.

Az e ső napi mérkőzés beve
zetője a levente „A *  es „B " va 
lógatott megütközése volt, amely 
sajnos gyengén sikerűit, mert a 
második garnitúra gyenga ellen
lelnek bizonyult és igy az első- 
vonaibtiiek lépésben nyerlek 6:0 
aranyban és biztosítottak magu
kat a döntőre. A kővetkező mér
kőzés azonban a körmérkőzés 
legszebb ts  legjobb sportot nyújtó 
meiköztse volt. Igaz, ho ,y  a 
S ark iz ite l megerősített M TE biz
tosán győzőit a Helyőrség válo
gatott csapata ellen 6:2 re, mégis 
az első telidében meg kellett dol
g o t; i a győzelemért. Sárközi cen- 
teihalíjaieka nar ysztrű  passzolá 
saíval nagy piuszt jelentett az 
M TE nek és igy a csatárok gó
lokat tudtak rúgni.

A mesnapi n ű.orbcvczető a 
Helyőrség váltogatott csapatának 
mérkőzése vo.t az MTE 3 tarta- 
lékjavai megeiősitett levente ,B “  
válogatottal A mérkőzés a kato
nák megérdemelt 4:1 aranyu győ
zelmét hozta. Ezután került sor 
az edzómerkőzes döntőjére az 
M TE és a levente „ A “ váloga
tottal mérkőzésére. Az első per
cek játéka ut?n azonban kiütkö
zött az idősebb játékosok rutinja 
és nagyobb labdakizelese es tel
jesen kezükbe vették a játék irá
nyítását. Az első félidőben meg 
volt játék, bar az M TE 4:0 ra 
nyerte ezt a félidőt. A második 
felidőben azonban az MTE telje
sen leállt es igy unalmassá vált 
a játék és végeredményben a 6;1 
arányban nyerte meg a mérkő
zést és vele együtt a kitűzött 
dijat. A mérkőzésen látott játék 
alapjan nem lehet kritikát mon
dani a játékosokról, mert teljesen 
edzés nélkül álltak ki, de minden
esetre Sárközi edzőnek sokat kell

2 gy 4 p 12:3
i gy •> p 7:6
i gy 2 p 6:7

— gy — p 1:10

tanítani, hogy csapatunk megfe
lelően állja meg a helyét az 
őszre, az első osztá'yban.

Az edző körmérkőzés végered • 
ménye:

1 MTE
2 Levente A
3 Helyőrség
4 Levente B

S p o rth íre k .
Délnyugat bajnoka a Nagyka 

nizsai ZTE az országos ybajnok- 
ságért vívott küzdelemben su yos 
10:1 arányú vereséget szenvedett 
Közép bajnoaatól a Szolnoki 
MAV-tól es igy Kiesett a további 
küzdelemből.

OLCSON! SZÉPEN !

F É R F I I N G
és fehérneműt, pizsamát, h izitab itot, 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 rrás"  B evásárlás i S zervezet 
tag ja i ré s zé re  6 havi rész le tfize tés .

V0RISEK LAJOS
fehérnem ükészitő  és d lv a tá ru k ere sk ed ó , Ó városháza.

PO N TO S A N ! GYORSAN!

Tartós ondulálás!
Értesítem a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy a 

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

tartóshullám  szenzációs, 
v izh u llám  divatos, o nd u lá lás  ta rtó s . 

Olcsó b é rle t re n d s ze r!
T artósh u llám ot G P-től garan ciáva l k észít

S ze id ! L ászló

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

napvédő' szem üvegjeim et.
Legújabb színekben. ELÖTET L - EGEK Bármilyen 
szemüvegre szerelhetők. Továbbá órák, szemüvegek, 

ékszerek dús válasziékban.
Sz ív ó s  és R itte r ó rásn á l, K irá ly  ut 34.

Ó ra ja v ltá s  /  é v i J ó tá llá ssa l.

6 havi részletre készpénzáron
vásárol a

ITELFO RRÁS
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város legnagyobb cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás11 szervezetet. 

Tagja lehet minden hitelképes egyén. Jelentkezni lehelt

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.

A levente bajnokság hátra
levő mérkőzéséit őszre halasztot
ták és igy csak akkor dől el, 
hogy melyik évfolyam lesz a 
bajnok.

Sárközi edző a héten meg
kezdte az edző vezetéseket, kedd 
és csütörtöki napokkal, míg szer
dán és pénteken az utánpótlást 
jelentő gimnazistákat, polgarista- 
kát és kólykóket tanítja a futball 
abc-jere.

k 'elelosszerkesztő :
BÁN ANO RA S
Laptutajdonos és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

hölgy föd  rá  s za ta 
H orth y M iklós u t 26.



M O H Á C S !  H Í R L A P ^ 1936. jultus 5.

Megvételre keresünk 2 drb 
hasznait, de jokarban levő 
cca 50 hektoliteres

Vörösboros kádat
Cím: B a r i G azdasag 
B a r, Dnriszekcsö mellett

J é g s z e k ré n y
két szárnyas, eladó. Bővebbet

Czigler üvegüzletben.
Ugyanott egy TA N O N C  vagy 

KIFUTÓ felvetetik.

AUTÓTÉRKÉP L

FIG Y E L E M !

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P á ii r  m i I h ii á I
M ohács Ú jváro sh áza .

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

Búza — —
Zab — — 
Bozs — —
Árpa ni — — 
Tengeri m.
Bab — —

h e t i  p i a c i . .  
13.40 P 
1 3 -  P 
11.— P
8.80 P 

11.80 P 
13—  P

A G IL IS , ÜG YES
fiatalember vagy fiatalabb 
munkaképes nyugdíjas jutalek 
később flxtlzetéses állást kap
hat a Duna Általános Bizto
sitó közvetítő ügynökségénél. 
B á n  h i t e l i r o d a .

Ve?«ix é s  e la d
mindenféle hasznait bútort 
uj munkát o l c s ó n  vállal
W É B E R  A D A M
asztalos, Horthy M. u. 10. sz

50 fillér.
Kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papukereskedésében

M o h á c s .Gazdasági helyiségek:
Istállók, raktárak, fészerek

albérbe vehetők
Kossuth Lajos ucca 87. számú házban
Dr, SzíY ér L a jo s  ügyvédnél.

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

TARJAN JENüNEL
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 50 pengő.

Vendéglősök 
figyelmébe!
P a p írs z a lv é ta , m in
den nagyságban és 
á rb a n  legolcsóbban  

k a p h a tó :

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedesében

Mohács.

Nem

Teiefón 67

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

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

Soha
sem mellőzze nyomtatványrendelésnél tőlem 
is kérni árajánlatot. Versenyképes á ra k i

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

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.
11

Pndrich Osxxar kőnyvnyomdéja, Mohács.
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