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V a h á r i i  a p.
Vasárnap, a hétköznap | szobában 

mind forgalmasabbá levő vá- | mert féltek 
rosur.k felveszi ünnepi kön
tösét: c-endbe burkolózik.

maradt a család, 
a melegtől, nap- ' 

szúrástól, talán még a víztől | 
is. Nézzük meg a mostani I 
és az akkori csónakázókat Ki 
mert volna azelőtt ily lélek- j 
vesztőbe ülni, amilyen most 
százával szeli a Dunát. Ki 
engedte volna el igy a gye- I 
rekét és ki ment volna el 
könnyen maga is néna, a 
csak pár ujjnyit a vízből ki- j 
álló alkotmányokban a hűl- j 
lámzó Dunán? Kibeszél ma ; 
napszurasról, hol van a régi 1 
felfogás, amely félt a naptó', j 
amelyről ma már tudjuk, 
hogy az egészség megőrzője 
és sok sok betegség gyógyí
tója és minél szabadabb test
tel fordulunk hozzá, hogy 
beteljen vele egész héten 
görnyedő, fáradt testünk.

Az egészséges élet, a für
dő és természetkultura ezen 

; fejlődését hivatalos tényezők 
úgy, mint az élet megnyil- 

I vánulásainak figyelői, csak a 
, legnagyobb örömmel vehetik 

tudomásul. Uj, egészségesebb 
. világ alakul ki körülöttünk, 

amely bizonyára erősebb lesz 
az élet viharaival és csapásai
val szemben is.

Ezt a dicsérendő folyama
tot azonban nemcsak tudo
másul venni, hanem minden 
eszközzel támogatni is kell. j 
Ilyen, hogy elsőnek mondjuk, 
a közlekedés olcsóbba tétele. 
Értve alatta nemcsak a va
sutat, hajózást, hanem a 
helyi közlekedést is. A va- I 
sárnapi átkelési dijak leszál
lításának szükségességét elis
merik már a városházán is, 
de ugylatszik őszre hagyják, 
vagy talán télire. Támogatni 
keil propagandával. Az ipa- , 
rosság, a munkások között 
szélesebbkörü propagandával 
híveket kell toborozni a sza
badlevegőnek, de nagyon di
cséretes lenne, ha akadna 
oly hős közéleti vezető, aki 
meg merné monnani a gaz
dának is hogy egész Péten
agyondolgoztatott testenek

A reggeli órákban csak a piac 
környékén van élet, máshol 
üres utcák, némasag jelzi, 
hogy a hetedik, a pihenő 
nap van.

Néhány óra múlva azon
ban megváltozik a kép. Ha 
nem is veszi fel a város hét
köznapi külsejét, mégis élén
külő forgalom indul, amelyet 
részben a kiránduló mohá
csiak. részben az ideránduló 
idegenek alkotnak. A délutáni 
fürdőzés mellett már szokássá 
vált a reggeli kezdet, az 
e.. ipos zöldbe ruccanás, 
egésznapos nap- és vizfür- 
dőzés és mire a délután kö
zepébe érünk a Duna partja 
egész hosszában tele van 
sétálok sál pihenőkkel für- 
dozőkkel.

Meg kell állapítani, hogy 
ma már az állandó propa- 
gar.dn es Mohács város ter
mészeti szépségei nagyon 
sok idegent vonzanak ide és 
vasárnaponként a sétányokon, 
a szigeti oldalon a partfür
dőn végig, annyi idegen arc
cal találkozik a szemlélő, 
hogy elcsodálkozik rajta. 
Mar majdnem kimondhatjuk, 
hogy fürdőváros vagyunk, 
mert észrevették bennünket, 
jón ck hozzánk. Most már a 
lej ,.és szinte önmagától kö
vetkezik. Persze ezt nem 
szc d úgy értelmeznünk, 
hogy ezután mar nincs pro- 
F-g : dára szükség, sót teljes 
erővel kell folytatni, hogy 
a megkezdett utón tovább 
fejlődjön nemcsak az idegen
fór mm, hanem a város la- 
kosM.gának rendszeres irányí
tása a szabadtéri szórako
zások felé.

Ez utóbbit illetőleg csak 
gondoljunk vissza a valami
kori vasárnap délutánra, ami
kor sűrűn elfüggönyözött 
ab.cnok mögött otthon, a zárt

mily frissítő lenne egy vasár
nap délutáni fürdő.

Ezen a téré1, még nagyon 
sok a tennivaló. A vasár
napi fekete ünneplőt le 
kell édesgetni szép szóval, 
magyarázattal és a dolgos, 
izmos gazda testet is rászok
tatni a vasárnapi fürdőzésre. 
Kezdjük a fiatalokkal, ha 
már az öregekkel nem lehet 
s ha az idősebb nemzedék
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Hálaadó ünnepi szentmise 
az ujjászépült belvárosi tem plom ban.

A héten a külső munkálalok is befejezésre kerülnek. 
Nyolc és fél ezer pengő gyűli össze a templom festésére
„Ég a vágy bennünk Uram, a 

Te házad szépségéért1 volt a 
vasárnapi belvárosi nagymise 
szentbeszédének jeligéje. Tihanyi 
János plébános, aki Mohácsra 
érkezésekor első feladatai közé 
sorolta a templom átfestését, 
ujjászépitésél, mondotta ezt a 
szentbeszédet s ez az idézet 
találó és jellemző volt az egész 
akcióra, mert a mohácsi katoli 
kus hívek valóban lelkes áldozat 
készséggel, dicséretreméltó itt 
buzgalommal siettek az Ur há
zának szebbé tétélére

Az ünnepi szentmise prediká 
cióján Tihanyi ismertette a temp
lom történetét is Az első bel
városi katolikus templom a Ba 
ross utcában volt, amelyet 
azonban a török hadiárat rommá 
rombolt össze. A másodk 1718 
évben épült fel a mai helyén, ez 
azonban leégett A mostani temp- 
loml77S-ban épült és 1814 ben 
nagy revonáláson ment keresz
tül. Az akkori plébános építette 
a ma is meglevő s most restau 
iáit szép főbejáratot, de még 
egy nagy munkája derült most 
ki. Ugyanis a templomfestés 
megkezdésekor az egyk vakolat 
alól gipszvakolat tűnt elő. Ami
kor aztan tovább vakarták le a 
régi festéket, kiderült, hogy

az egesz templomnak 
gtpsziakolata tan s így 
az uj festésnek így nagy
szerű alapot kaptak.

Erre aztan kazeinktverékkel 
vegyítették a festéket s ez is 
egyik tényezője annak, hogy oly 
szép lett az átfestés.

Tihanyi János plébános aztán 
ismertette az egész festést és |

nél már is tudjuk elérni, a 
későbbiek megfelelő propa
ganda munka után néhány 
év múlva természetesnek és 
szükségesnek fogjak tartani, 
hogy vasárnaponkint a Duna 
hüs habjai között frissittsék 
fel egész héten annyit fáradt 
testüket.

Ugye mily groteszk eszme, 
de biztosan érzi mindenki, 
hogy mennyire helyes és jó.

annak jelentőségét, amelyből — 
a már ismerteiteket kihagyva — 
az alábbiakat közöljük.

A főoltár fölött Krisztusi és 
az Anyaszentegyházat jelképezve 
egy pelikán madár van, ahogy 
saját testéből táplálja fiait. A 
szentély menyezetén Oraits 1SQO- 
es évből való kompozíciója van, 
amely a hit, remény és szeretetet 
ábrázolja.

Restaurálásra került a főoltár
kép is, amelyet nagy hozzáértés
sel és szerencsésen ifjú Fundsch- 
ler Móric végzett. Ez a kép 
Ouido Reni híres olasz mester 
képének utánzata, kitűnő mester 
kezétől. Még két falikép van 
Oraitstól, sikerültebb müvek, fe- 
létük most idézetek vannak 
festve, diszes keretezésben idéze
tekkel a szentirásból.

A diszes diadalíven szőlő és 
buzakalász között az Oltáriszent- 
ség van ábrázolva. A hajó első 
menyezetén a már ismerteit 
nagy kép körül a négy sarokban 
felírást tartó angyalok vannak 
festve, idézetekkel a szentirásból 
a kép témájához alkalmazkodva. 
A kép baloldalán egy angyal át
ölelve a magyar címert tartja, a 
hazaszeretet je képezve, jobbra 
angyal karddal, melyre Isten 
ujja mutat az isteni gondviselést 
jelképezve. Az első iv baloldalán 
angyal az oroszlánnal az erő, 
jobbra angyal a mérleggel az 
igazság jelképezése.

A következő menyezeten a 
szelőző nyitást elfedő rácsra a 
Szent Lélek került sugarakkal, 
amely igy diszes és egyben he
lyes megoldása a templom szel
lőztetésének. Hasonló megoldás 
van a Jézus szive kápolnában is. 
A menyezet balolda'án Szent



MOHÁCSI HÍRLAP

Imre a jobboldalon pedig Bol
dog Mór, a pécsi egyházmegye 
védőszentjének sikerült mell 
képe van, mindkettő gyönyö
rűen sikerült. A második ivén 
angyal a zablyával a mérsékletet, 
jobbra egy'angyalka mécsesének 
lángjára vigyázva az okosságot 
jelképezi.

A kóruson két zenélő angyalka 
van festve.

A két uj freskóról már irtunk, 
de n ég rá kel mutatnunk arra, 
hogy mindkettőnek mohácsi vo
natkozása idegenforgalmi szem 
pontból is értékes, amellett a 
festői előadás könnyedségével, 
a kompozíció és formakészség 
fölényes biztonságával a hozzá 
értőt is elgyönyörködteti és áhi 
tatot kelt a templom csendjében 
imádkozóban

A két mester, mezőkövesdi 
Takács István festőművész és 
ifjú Fundschler Móric a dekora 
tiv rész bámulatos technikájú 
festője, minden elismerést meg
érdemelnek s ezzel egyébként, 
most már harmadik templomunk 
díszítése fűződik nevükhöz.

A terrp omfestés céljaira egyéb 
ként 8553 P. 85 fiié r gyűlt 
össze Ebből az egyházhözség 
adott 960 pengőt pénztárából, 
1800 pengőt pedig kölcsönből 
adót1, amelyet a Kálvária temp 
lom alapból vettek kölcsön s 
három év a!att adnak vissza A 
templompénztár 625 P. 84 fiilér 
rel járult hozzá a festéshez, mig 
a gyűjtés 5166 K  01 fillért ho 
zott össze Jelenleg az akciónak 
215 P. 67 fillér maradványa 
van, de erre szükség van, mert 
még kisebb nagyobb uj beszer 
zéseket terveznek így ezüstözött 
füstölőt, kelyhet. a gyűjtés tehát 
még nem zárult le s kérnek és I 
háásan megköszönnek minden 
további uj adományt.

Meg kell említeni külön, hogy 
a Benedek III Rendje gyűjt a 
Jézus szive kápolna uj szőnye 
gére ami 58 pengőbe kerül. 
Bognár Antal három oltárra 
összesen 9 drb Kánon táblát 
vett, Mayer Ferenc igazgató pe 
dig a szentélyablak függönyét, 
felszerelve, adományozta a temp 
lomnak.

Újítás a templomban az örök
mécses uj elhelyezése, amelyet 
Tihanyi plébános elgondolása 
alapján Predács Antal készített. 
Egy szép mécses tartó készült 
s az oltár mellett van felállítva.

A gyóntató székeket hátra vit 
fék a kórus alá, ahova egyéb 
ként uj szenteltvíz medence is 
került, ameyből a hívek minden 
kor hazavihetnek szentelt vizet 
A kórus szegélye uj zöld mű
kő fedőt kapott, amely így 
hosszú időkre végleges elinté 
zést nyert.

A temp omfestéssel és újjá 
szépítéssel kapcsolatban nagy ér 
demeket szerzett Hoffmann 
Gy ula templom gondnok, Bognár 
Antal, a Benedek I I Rendje és 
•lágyon sokat dolgozott Mohos 
József és Markovtcs Mihály.

A külső festés is szépen ha 
lad s hamarosan elkészül Igen 
szép diszkrét szint kap a temp
lom, amely szépen kiemeli di 
szeit s színtartó zölddel festet 
ték be a toronyzsalukat, A fel 
használt cink zöld előnye, hogy 
nem fakul meg s üde zöld ma

rad hosszú évtizedekig. Bronz- 
színre ujjáfestették a külső szob 
rókát is.

Befejezésül elismeréssel kell 
adózni a katolikusságnak, amely

A folyó évi május 5 iki sze
gény gondozó bizottsági gyűlésen 
külön megvitatás tárgyát képezte 
az a kérdés, hogyan lehetne az 
adakozók létszámát és adomá 
nyaik mértékét fokozni, tekintet 
tel arra, hogy még körülbelül 
60 o van ellátatlan mohácsi sze
gény van, akiknek gondozá-áról 
gondoskodni kellene, de fedezet 
hiányában ezt a szegenygondozó 
hivatal nem teheti.

P. Unyi Bernardin házfőnök 
plébános ur ajánlotta, hogy az 
adakozók névjegyzékét és adó 
mányaik összegét nyomtatott 
fűzetecskében juttassák az ada
kozókhoz, mert szerinte Ame 
rika is igy serkinti fösvényeit 
és a nemes versengés lehet 
csak itt is az adakozás fokozója

A bizottság, több más javas 
lat elfogadása után a fenti javas
latot megvalósítja s Kecskeméten 
, .fekete /ZsZd“ -nak, Veszprémben 
a ,,kőszivek szégyenlapjá" nak, 
Egerben „jósrivek erníéklapjd" 
nak nevezett füzetek mintájára, 
Mohácson is kinyomtatják az 
adakozók névsorát, adományaik 
összegével,, mohácsi tükö’ "címen.

A bizottság mégis a kinyom 
tatás előtt, módott kíván nyúj
tani mindenkinek, hogy vagyoni 
viszonyaihoz mérten adjon a 
szegényeknek s ezért lehetőséget 
nyújt, hogy augusztus végéig 
mindazok, akik maguk belátják, 
miszerint anyagi viszonyaikhoz 
mérten eddig tulkeveset adtak, j 
mulasztásukat póto hassák és í 
havonkénti adományaikat föl 1 
emeljék

Minden ily irányú kedves be
jelentés megtehető a gyűjtő ked 
vés nővéreknél, a gyűjtő höl
gyeknél, vagy telefonon is a 
Szegény gondozó Hivatalnál (T e l: 
141 sz)

Szives tájékozásul közli a sze
génygondozó hivatal, hogy a 
legszegényebb nénosztály jószi- 
vüeinek, 20—40—60 fillér havon 
kénti adományaikkal eddig is 
tiszteletreméltó jószívűséggel vet
ték ki részüket az adakozásból, 
de ugyanez nem mondható el a 
tehetősekről.

Vannak érthetet en és vissza
taszító visszahúzódások, feltűnő 
szükkeblüségek, amikor a tehe 
tősek, vagy egyáltalán semmit, 
vagy nevetségesen keveset aján
lanak fel és adnak.

A ,,mohácsi tükör", az ada
kozók összegszerinti fetsorldsa I 
előtt, azok névsorát fogja első |

„Mohácsi lükül" a sze-én;gondozás szolgalHaban.

— Társasutazás Bécs Badenbe.
Dr. Fejes György a pécsi mú
zeum kiváló igazgatójának ren
dezésében társasutazás lesz Pécs
ről Bécs Badenbe Indulás Pécsről 
julius hó 15 én reggel 4 órakor. 
Az útvonal: Keszthely, Sümeg, i 
Sárvár, Sopron, Wien, Baden, i 
Wiener—Neustadt, Semmering, j 
Kőszeg, Szombathely, Zalaeger- :

plébánosa hivó szavára készség
gel sietett a segítségére s közös 
lelkesedésük eredménye a szép, 
fényes és díszes belvárosi 
templom.

sorban hozni, akik s é m iit sem 
adnak

Vannak cégek és magánosok, 
akik azelőtt havonta 12 —15 pen 
gőt osztották ki koldusoknak és 
most 1—2—3 pengőt adnak ho 
lőtt a nagyobb kiadás mellett a 
foytonos zaklatástól is megvan 
nak kiméivé.

Orvosok, ügyvédek egyesei 
noha társadalmi osztályuk leg
többje 3 6 —8 pengőt is juttat 
— 1—2 pengőt ad c-ak, sőt 
van, aki 20 fillért adományoz csak.

A tőkepénzesek is vezetnek a 
ridegségben. Sőt egész osztályok 
vannak akik folyton követelőz
nek a szegénygondozó hivatal
nál, de adományt alig, vagy ép 
pen nem adnak. A szerbek úgy 
szólván semmit nem adnak pe
dig 3 szegényük van gondozás 
bán A református fertály noha 
12 gondozottal szerepel, össze 
sen nem ad annyit, amennyi 1 
gondozott költségét fedezné és 
nagyon kevés, szinte számba se 
jöhető a sokac ,polgárság ada 
kozása is pedig közel 30 gon
dozó tjukat kell ellátni

A „mohácsi tükör" összeállí
tását a szegénygondozó hivatal 
szeptember 1 én kezdi m íg. 
Hogy a kívánt adatok legyenek í 
benne fölvehetők, a mohácsi sze
génygondozó hivatal, tisztelettel 
felkéri Mohács lakosságát, hogy 
eddigi adományaikat vegyék re
vízió alá és a föle nelés felaján 
lást mielőbb jelentsék be.

Mindent a kormányzat és a 
város nem adhat s ezt a szép 
eredményt felmutató, elismerést 
érdemlő uj intézményünket nem ! 
szabad lezüllesztenünk. A lég- j 
kisebbektől, a legkissebb adó- I 
mányi is szívesen fogadjuk, de 
a tehetősektől is felajánlást ké- ! 
rünk. Más városukban kis tiszt- í 
viselők, kisiparosok 1—2 pengőt, 
főtisztviselők és nagyobb iparo 
sok 3—5 pengőt, kiskereskedők 
2—4 pengőt, nagykereskedők 
6— 10 pengőt, földbirtokosok 
8—10 pengőt, magánzók 4—6 ! 
pengőt, takarékok és gyárak vala- í 
mint uradalmak 20—30 pengő J 
havi adományt szoktak juttatni | 
a helyi szegénygondozás szükség ! 
letére. Hol van ezektől a szép pél
dáktól a mohácsi jótékonyság, 
ahol egy este elkártyáznak, elrö- - 
miznek 15—20 pengőt, de ugyan- 
akkor 20 fillért dobnak egy hó- I 
napra koldulás megváltásként. 
Amíg pedig egyetlen ellátatlan 
szegény nyújtja a karját alamizs 
náért, az ilyenek lelke egy p il
lanatig se lehet nyugodt.

szeg, Balatonkeresztur, amely 
helyeken a társasutazás részvevői 
megállnak és megtekintik a vá
rosok nevezetességeit. A gyö
nyörű ut 26 pengőbe kerül 
Jelentkezni lehet Fejes György 
dr. muzeutn igazgatónál, Pécs, 
aki bővebb felvilágosítást is 
nyújt. Az utal társasautóval te
szik meg.

A kűrházépitkezés 
bokréta ünnepélye.

A „Lász'ó" közkórház kibő 
vitési munkálatai annyira előre 
haladtak, hogy a felhúzott f." 
lakra felkerült a tetőszerkezet 
ezért az építés vezetősége 
múlt szombaton bokréta ünneDS 
séget tartott. Az ünnepség y, 
csora keretében volt megtart,,, 
amelyen mintegy negyvenen vet 
tek részt a szigeti partfürdő ven
déglőben. A vacsorát Márovits 
Andor és Visy Zoltán adták 
ezen Pécsről és Mohácsról dr 
Pékár Mihály orvosprofesszo- 
felsőházi tag, dr. Krisztus Sán’ 
dór egyetemi tanár, dr. Grosch 
Károly miniszteri tanácsos, dr 
H a l József varmegyei tiszti fő' 
orvos, dr. Igaz Lajos vm. má 
sodjegyző, Kalenda Lóránt pécsi 
műszaki főtanácsos, Dulinszky 
Sándor mérnök, Osváth I-nre a 
pécsi viilamos vasutak cégveze
tője, dr. lobst Valér pécsi tiszti 
főorvos, H éjj Gyula államépité- 
szeli főmérnök, dr. Nagy Győző 
pénzügyi titkár, Miltényi László 
a Dunántúli Bank rt. cégvezetője, 
ifj. Nendtvich Andor pécsi épí
tész mérnök, dr. M ihályji István 
kórházi igazgató főorvos, dr. 
Bartha Imre egy. magántanár, 
főorvos, dr. Bakó Géza és dr 
Németh J mos orvosok, Éra 
László és Vitéz Szönyi Alajos 
városi tanácsnokok, dr. Rüll 
Miklós vármegyei, dr. Vas Jenő 
városi tiszti orvosok, dr. Bartók 
Lajos I o aljegyző, Hergel
Zoltán főszámvevő, Kiss Ferenc 
üzemigazgató, Kemény Gábor 
műszaki tiszt és még számosán 
a város és Pécs vezetőiből vet
tek részt.

A kitünően síkéi ült halpapri 
kást dr. Bartók Lajos főzte s a 
hangulatos vacsorán sok felkö
szöntő hangzott el. Felszólaltak 
H éii Gyula, dr. Pékár Mihály, 
dr. Knsztics Sándor, Grosch 
Károly, Visy Zoltán.

A vacsora kitűnő hangulatban 
a késő éjjeli órákba húzódott.

____________ 1936. július 12.
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A kivételes sikerű Érettségi 
pénteki reprize után Szombaton 
a „Budapest— W ien” c operett 
került színre Kevés tánc, kevés 
fülbemászó muzsika, de annál több 
merészség az operett összetétele. 
Vezető szerepeiben Ürmösy Magda 
Daiuváry Mária, Bende László es 
Szabó Ernő tették derűssé az 
előadást — bár, a különben kitűnő 
Szabó, a vonat rázását a való
színűtlenségig túlo ta

Vasárnap filléres helyárakkal 
a Debreceni 2-es huszárok és az 
„A k i mer az nyer“  operetteket is
mételte meg a társulat, a bemu
tatók sikerével.

Hétfőn, a színpadokon eddig 
szokatlan szerkezetű drámát mu
tatott be a társulat: Az Ur kato
nái cimen. Csupa nehéz filozófia 
a lelki mélységek és magassá
gokban való elmélyülés a világ
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zajm ak kísértése, sokszor a rob- 
ts g (elduzadt puszta emberi
ességnek a hittel és a rendi el
lő i.izetlséggel való viaskodása 
es i hit fenségesen magasztos 
guzi.m e viharzanak végig a 11 
ie :etre osztott drámában.

Eg -egy mondata, egy-egy gon- 
de.-.-a egy egész életre va ó ta- 
r.c .anyt rejt magában. Nem 
égi1 mházi estére szánt költői 
ke;z -’ t nyilatkozik meg benne, 
ha - a lélek problémáinak bizo- 

.egrazkódtatassal járó, vagy 
a:. fenyegető realitása1, melyek 
se nőt, sok tanulmányt és el-
::.t est követelnek. Alapeszméje:
az ... zernek és aszkétanak, a kül- 
v, .i rohanó emberiességnek
es a rend csendjében megpihent

ek fel-fel lobbanó kUz- 
de ea krisztusi hit örök megin- 
ga italian győzelméért.

Kukái Gyula művészi alakítása 
férc.:, erőt, meggyőződéit sugár
zóan világította meg a költői 
kepzelet szépségéit. Vártuk a je 
lene-- , lestük a szavait, amelyek
kel filozófiai superlativusokat 
bor.cuit és analizált vergődő rend 
tarss; un és önntagaban egészen 
az a! atos megnyugvásig. A hit 
fenségét Rátkay es Maray játéka 
igazo.'.a meggyőzően. Bende 
Laszió hígad, ts  bölcs házfőnöke 

Tutyogi, Sirváry, 
Oíoiay, Oroszlán es Danis stílu
sos alakításai adtak mindvégig 
inéi..isztult levegőt az előadásnak. 
Jtn.niy szerepét a n.űkedvelő 
Lauy Lacika meghatóan es sok 
gyermek tudássahöitötte be.

Kedden egy sokat ígérő dal
játék, a „L iszt Rapszódia" volt 
n.úsoron. A vonzó cím azonban 
nem teljesen igazolta önmagát és 
k-.se vérszegény képet nyújtott.
A szereplők dícsér.tes igyeke
zetei mindent elkövettek a siker 
Érdekében, igy fokozott clisme- j 
rést érdemeltek ki.

Szerdán ismét egy bűnügyi 
dráma, a Vallomás került bemu- 
tatasra. A nagyszámú k.zönség 
rn : üvegig feszült figyelemmel 
hallgatta végig a gördülékeny 
szép előadást, melyet Székely- j 
hidy Adrién ragyogó művészete 1 
tett ünnepivé legelső sorban. M aj
thényi Gabi Trudéja vonzó es 
szimpatikus, mint amilyen szim
patikus színésznő Majtényi maga, 
Bende László méltó partnere volt i 
SzékelyIndynek, a remek orgá- 
nun.u es tehetségű Koltay Gyula 
most is egészet nyú jtott, Danis, 
Oroszlán, Rátkay ügyes oszlopai 
voltak az előadásnak, v. Hajmasy 
Lajos megérdemelt nyiltszini táp- ' 
sót kapott pompás Schilovitz f i
gurájáért, Sárvári és Marai érde
kesen világították bele a bűnö
zök pszihejebe.

Csütörtökön ismét telt ház volt.
A „Katz bácsi" zenés vígjáték ) 
ment. Egy kicsit tendeciózus a 
darab, de azért igen jó szórako
zás: nyújtott azoknak, akik meg
nézlek. A címszereplő Szabó 
Err.C. egyik „nagy sláger" alaki- 
tasat adta. Méltó partnere volt 
Egty Berta zsidó asszonya. Kol- 
laJ. Oroszlán, a bájos es tehet
séges Majthényi Gabi —  akit 
nagyobb szerepekben is szeret
nénk látni —  azután a mohácsi 
" ;s gyermekszinészünk Lauly 
*-*ci es a többiek Bakó Baba,
•’■■■ ü hozzájárultuk ahhoz, hogy 
sikerre vigyek a darabot és kel- 
‘emes estet adjanak a Katz bácsi 
‘tant érdeklődő közönségnek.

MOHÁCSI HÍRLAP

-— ••■'-k, uugy natto- 
másunk szerint L'rmössy Magda 
"M v á lik  a társulattól. Sajnálattal 
vesszük ezt tudomásul, mert 
Lrmossy Magda vonzó egyéni
sége, játéka, sok fényt adott a 
^ p á d n a k  és ezzel a közönség 
□L.'so &n **Z Ó kedvéért lato- 
keítm o “  sz,nházat> épp ezért 

újük, tortént-e gondoskodás 
Urmossy Magda pótlásáról és tá
vozása a mi színházi idényünk 
közepén, nem lesz e karos az
előadások nívójára.

Színházi iroda hírei.
, Ú r katonái — filléres hely 

árakkal. Vasárnap délután dóra
kor az altalános tetszést aratott 
Urjratonai színjáték van műsoron.

Katz bácsi — vasárnap este 
Filléres hely árakkal kerül bemu' 
tatóra a könnyesen kacagtó Katz 
hacsi énekes vLjatékujdonság.

Az orvos. Hétfőn este ismét a 
a prtza i együttes országosán el
ismert elsőrangú, fővárosi szin 
vonalú teljesítménye, Az orvos 
bemutatója kelt méltán szenzá
ciót. A várható nagy érdeklő

Fényes ünnepi keretek  között, a 
főhercegi csalad részvételével szen
telték  fel a debrinai levente zászlót.

Waldbott báró: „Bécsü.etes ma
gyar levente mu ikaval szolgálja
tok az uj zászlót" jel mondattal 
vertek be a zászlós-eget, majd 
Frigyes főherceg, Albrecht kir. 
heiceg zászlószegít v.rte be s 
utana hatóságok képviselő: és a 
magánosok nagy számban követ
keztek sorra.

A zászlószegek beverése köz
ben gépmadár jelent meg az ün
nepély résztvevői felett.

Üt tiszteletkori irt le a 
repülőgép és leszállt, 
majd Albrecht kir. her
ceg és Bánhidy Antal 
egyet, megántamir leplek 
ki belőle.

A gép Albrecht kir. hercegé s 
Bánhidy híres gépéi a Gerlek kö
zül való s „Gerle lő  “ a jelzése.

A repűiogep tiszteletkórei k i
emelkedő részé voltak a ünnep 
súgnék. A „Gerle," a magyarság 
nak anny i dicsőséget szerzett gép 
rnadar tala.kozasa volt ez a magyar 
leventével, akinek kezebe van 
leteve a jövő magyar dicsőségé

A zasziószegek beverese u.an 
a levelitek Gruoer levente íook 
tató parancsnoksagaval és a mo
hácsi leventezc.iekarral az é.en 
elvonultak a zaszíóanya, Gabri
ella főhercegnő es a fenséges 
csalad előtt.

Az elvonulás után Frigyes fő
herceg magához kérette az elő
kelőségeket, akikkel eloeszelgeiet, 
Gruber József parancsnoknak es 
Városi M ihály  karmesternek pe
dig elismerését fejez e ki nagy
szerű teljesítményükért.

A hivatalos ünnepély után 
Frigyes tőherceg a megjelent h i
vatalos vendekeket ebédre, vend3 
gül latta, a leventék pe jig  Debri- 
nan kaptak nagyszerű ebedet, 
majd utana tánc következett, 
amely késő délutáni óra.kba ny últ.

A lélekemelő szép ünnepély 
sokáig marad a megjelentek em
lékei kozot.

Frigyes főherceg debrina pusz
tájának leventéi vasárnap fényes 
ünnepi keretek között szentelték 
fel zászlójukat a karapancsai 
kastélyparkban. Az ünnepség tá
bori misével kezdődött délelőtt 10 
órakor, amelyet Faludi Adóm 
nagynyaradi plébános celebrált. 
A szentmisén és az ünnepségen 
Frigyes főherceggel az élen reszt
vett a fenséges csalad : Gabriella 
főhercegnő, aki a zaszlóanyai 
tisztséget vallalta, Alice főherceg
nő és Waldbott báró.

Az uradalom összes pusztáiról 
a többi leventecsapatok diszszá- 
zadot alakítottak, amely Gruber 
József levente főoktató parancs- 
noksaga alatt vonult el és feszes, 
tiszteletteljes vigyázzban állott fel. 
Frigyes főherceg tetszését nyerte 
el a kitünően fegyelmezett disz- 
század és gyalog ellepett előttük.

Az ünnepélyen a hatóságok 
részéről a járási testnevelesi 
fe lügye lő ; Horváth M iklós fő
szolgabíró képviseletében Csida 
Sándor dr. szolgabiró es Ete 
/únos körjegyző jelent meg. Az 
uradalmi tisztikar részéről Vitéz 
Szilágyi Imre jószágigazgató, 
Oszelzky Pál főintező, Köry /ó- 
zsef es Kozma Józs-’f  intézők, 
Pfeningberger Félix es Lostorjer 
Rezső foerdómernökök voltak 
jelen.

Mohácstól a mohácsi levente 
zenekar vett reszt Városi M ihály  
karmester vezetésével.

A szentmise után Faludi Adám 
megáldotta a zászlót es az első 
szeget verte be. Ltana 
Frigyes főherceg következett, aki 
„G lória Dei" jelmondattal verte 
be a zaszlószeget. Gabriella fő
hercegnő, zaszíóanya, a követke
zőket mondotta:

„Legyen e szent lobogó 
hazánk iránti hűségünk 
magasztos jelképe."

Alice főhercegnő: „Kötelesség- 
tudással lstener és Hazaér",

désre va.ó tekintettel a pénztar 
kér; a közönséget, hogy jegyei
ket már a vasárnap folyamán 
kiváltani szíveskedjenek.

Kölcsönkért jelesés: — operett 
bemutató. Kedden este a Köl
csönkért feleség operett-bohózat 
raK5 ogó előadása kelt elismerést. 
A főszerepekben Szabó Ernő és 
éasi Irma briliáns alakításai ka
cagtatnak. Andrási Márton a nép
szerű táncoskomikus is ez esten 
aratja legnagyobb sikerét.

Méltósdgos asszony, Harczos 
íren felléptével. Szerdán este 
Harczos íren elragadóan értékes 
művészété nyer tag teret az ér 
venyesülésre a Meítósagos asz- 
szony címszerepében. A gyönyörű 
vígjátékra szívesen hívjuk tel a 
közönségünk figyelmét, ennél is 
inkább mert, hiszen es a vígjá
ték a főváros ezé.i legnagyobo 
prózai sikere volt.

Csütörtökön este, Katz bácsi 
filléres helyarakkal.

Pénteken este a Házasság 
vígjáték szerez igen kellemes szó
rakozást szellemességevel, bonyo
dalmaival és bajos hangulataival.
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— Montenuovo herceg Honsz 
k itüntetése. A Honsz M onte
nuovo Nándor herceg, német- 
bólyi földbirtokosnak a Honsz 
díszjelvényt és díszoklevelet ado
mányozta, a hercegnekja hadi- 
rokkantakkal szemben tanúsított 
szeretete és támogatása elismeré- 
seképen A kitüntetést kedden 
déli 12 órakor a pécsi Honsz 
elnökség adta at Montenuovo 
hercegnek, ünnepélyes keretek 
között A herceg biztosította az 
elnökséget, hogy továbbra is a 
legmesszebbmenő pártfogásába 
veszi a hadirokkantak ügyét.

E lő léptetés a rendőrsé
gen. A belügyminiszter Gálszécsy 
I  ivadar kir. rer.dőrfeiirgyelőnek 

a IX . fizetési osztály jelleget ado
mányozta. Az előléptetés a mo
hácsi rendőrség agilis, közbecsü- 
lesben a ló felügyelőjét érte meg
érdemelten.

— Kinevezés. Az igazságügy- 
miniszter dr. Margitav Iván 
ciró.-agi joggyakornokot b.rusagi 
fogalmazogyakornokka nevezte ki. 
Dr. Margitay Iván Kinevezése 
egdigi müiödése alatt bébizonyi- 
to'.t tudisanak és munkásságának 
eredménye. — Az igazságügy- 
miniszter Harsányt Mátyást, 
a mohácsi jarasbirósag, mint 
telekköny vi hatóság vezető telek- 
könyvvezetőjét a iX . fizetési ősz- 
talybalepteue elő.

— A tem p lom  rend je . A 
belvárosi templom ujjászepilésé- 
vel kapcsolatban Tihanyi János 
plébános arra kéri a híveket, 
hogy ne égessenek gyertyát a 
padokon, mert legtöbbszörkiégetik 
azokat. Kéri a nőket, hogy ne 
foglaljak el a ferfioldal helyeit s 
csak a baloldal padjaiban üljenek 
le. Általában a templomban min
denben a rendet tartsa mindenki, 
viselkedjék Isten hazahoz méltóan.

— Kinevezés. A kormányzó 
dr. Asztalos Józsefet, néhai 
Varga Zsigmond re!, lelkész ne
velt tiat, miniszteri tanácsossá
nevezte ki.

— Negyedszázados isko la - 
tá rs ! ta lá lkozó. A pécsi püs
pöki tanítóképző intézet 1911 
évben végzett növendékéi folyó 
hó 2-án negyedszázados iskoia- 
társi találkozójukat tartották Pé- 
ssett. A háiaaaó szentmisét egy
kori osztályfőnökük Kdpo.riay 
Zsigm ond dr. mondotta A k ö 
zös ebéden Póhli Ferenc her- 
cegtőttósi igazgató tanító m on
dott többek között hatásos fel- 
köszöntőt.

— A lo rvos! kinevezés. Vitéz 
Horváth István főispán Németh 
János dr., a mohácsi „László" 
kőzkőrház ideig,eries alorvosát, 
vegieges alorvossá vevezte ki.

— Repülőgép a város fe le tt. 
Szerdán de.után fél 3 urakor egy 
sport lepu.ógep repült et a varos 
fc.ett s mintegy 150—200 meter 
magasságban több kört irt le. Az 
alacsonyan repülő gépnek nagyon 
sok nézője akadt az utcán. Érte
sülésünk szerint a gép Albrecht 
kir. hercege volt s o is ült benne.

— T a lá lta to tt. Egy drb. sapka 
találtatott, igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságon átveheti,
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— Halálozás Súlyos gyász érte 
Schweissguth Pál mohácsi gyógy
szerészt. Édesatyja, Schweissguth 
Pál 68 éves veprováci lakos ez
előtt 8 nappal Mohácsra érkezett 
fia látogatására. Az idősebb ur 
már otthon betegeskedett, de ja
vulóban volt s mohácsi tartóz
kodása alatt vált ismét súlyosabbá 
állapota s érte utol a kérlelhetet
len halál. Holttetemét Veprovácra 
szállították és ott helyezik el 
őrök nyugalomra. A gyászbabo 
rult család iránt városszerte 
őszinte részvét nyilvánult meg.

— A megyéspüspÖK jóvá
hagyta a fogadalm i templom 
Idei terveit. Az elmúlt hét 
csütörtökén Tihanyi János p ebá- 
nos és Vitéz Horváth Kázrnér dr. 
a fogadalmi templom épilőbizott- 
ság főtitkára, kihalgatáson jelen
tek meg Virág Ferenc megyés
püspöknél, ahol előterjesztették 
a fogadalmi templom idei épít
kezési terveit s egyéb tee ndit. 
Virág Ferenc megyéspüspök az 
előterjesztéseket jóváhagyta.

— Jönnek a pécsi vasutasok 
A pécsi Vasutasok Otthona az 
idén is megrendezi az évente 
szokásos s mindig nagyszerűen 
sikerült mohácsi kirándulását. F. 
hó 12 én, vasárnap érkeznek 
Mohácsra 9.30 órakor s utána 
átmennek a szigetre. A pécsi vas 
utasok az egész napot Mohácson 
töltik és este 10 órakor indulnak 
vissza Pécsre.

— Várm egye i k lsgyü lés. Ba- 
ranyvarmegye kisgyülese kedden 
tartotta rendes ülését, amelyen 
tudomásulvették, hogy Kölked 
község községház céljaira ingat
lant vásárolt, továbbá, hogy Mo
hács megyei város ingatlant en
gedett át a .László" közkórház 
céljaira. Tudomasulvette, hogy 
Dunaszekcső nagyközség a Ste
fánia Szövetség fiókja részére 
helyiségeket bérelt. A kisgyülés 
jóváhagyta Mohács megyei város 
képviselőtestületének határozatát, 
amely néhai Lippóy /dnos beteg
ségével felmerült költségek meg
térítését határozta el.

— Hollandi ú jságírók Mohá
cson. Kedden reggel négy hol
landi újságíró érkezett Mohácsra, 
akik Magyarország nevezetesebb 
városait látogatják. A hollandi 
újságírók Bajáról érkeztek s meg
tekintették a város nevezetes
ségeit, majd továbbutaztak.

— Kerékpár összeütközés. 
Hétfőn délután 4 órakor Róka 
Lajos újságárus az uj városháza 
előtt egy kocsit akart előzni ke- 
rékpá on. Ugyakkor szemközt 
Kovács Ferenc jött kerékpáron 
s az ut közepén összeütköztek. 
Róka kerékpárja súlyosan meg 
rongálódott, ö pedig a fején 
szenvedett komoly sérüléseket. 
A nyomozás megindult, hogy 
kit terhel a felelősség.

— Érdekes epizód a kara- 
pancsai zászlószentelésen. A 
vasárnapi karapancsaí levente 
zászló szentelésen a tábori mise 
alatt az oltár bal és jobb olda
lán az uradalom erdőörei állottak 
sorfalat. Köztük a 76 éves Kis 
János erdcőr is. Amikor Frigyes 
főherceg meglátta az idős erdő
őrt állni, fölkelt és személyesen 
tett oda egy széket és leültette 
A fenség figyelme igen kellemes 
benyomást keltett a jelenvoltak- 
hoz.

_ Nagymosás a Dunaprton.
A minap derült látványosságban 
volt része a dunaparti járó-kelők
nek. Iázss Irma, a pécsi színtár
sulat drámai művésznője és a bá
jos titkárné felöltözve paraszt 
menyecskéknek, felszerelve mosó- 
paddal, sulykolóval és egy csomó 
ruhával a fejükön, elhatározták, 
hogy a Dunában nagymosast 
rendeznek, ők is komolyan be
álltak a mosóasszonyok közé és 
megindu't a .nagymosás"! Hátra 
kötött fejjel, mezítláb, feltúrt szok
nyában, megindult a munka. Jó 
szögedi tájszólással beszélgettek, 
kacaráztak hozzá. Később az 
igazgató és még néhány társulati 
tag is eljött, hogy megnézze a 
„mosónőket"! Az ott mosó asz 
szonyok szentül megvoltak arról 
győződve, hogy igazi szegedi 
paraszt menyecskék, akik itt szol
gálnak. Később tudták meg, hogy 
bizony úri nők, sőt az egyik 
kivaló drámai művésznője a 
pécsi színtársulatnak és lapunk 
munkatársának, Teleky Ilonkának 
meg rokona. Akik akkor velük 
együtt mostak, bizonyára büsz 
ken emlegették az esetet a szom
szédoknak. A ruha kérdés sem 
volt probléma mert a művésznő- 
ruhataraban a királynőtől a paraszt 
ruháig minden megtalálható. Be 

annyit, hogy a 
tréfa mosásból komoly mosás lett 
s a két „menyecske" ragyogó 
arccal vitte haza fehérre vált 
ruhákat.

— Mohácsi frontharcosok 
Baján. Vasárnap a DÓT. hajó
val az Országos Frontharcos 
Szövetség mohácsi főcsoportja 
elnöksége és intézőbizottsága 
Vitéz Horváth Kázrnér dr. és 
Láng Aladár vezetésével Bajára 
rándult ki. A bajai állomáson 
Vitéz dr. Hódsághy Béla a bajai 
csoport elnöke és dr. M ajor Jó
zsef vezető tiszt várták a mo
hácsi bajtársakat és üdvözölték. 
A mohácsi frontharcosok megte- 

i kintették Baja nevezetességed, a 
Hősök emékművét és egy kel- 

1 lemes nap emlékével tértek 
vissza az esti DÓT. hajóval.

— Nyolc hónapja nem működik 
egy közkút. Panasz érkezett a 
szerkesztőségünkbe, hogy a 
Munkás utcában levő közkút, 
amelyből a Zenész utca, Munkás 
utca és Rákóci utca lakóinak kel
lene vízzel ellátni magukat már 
nyolc hónapja nem működik. A 
város figyelmét felhívjuk erre a 
tarthatatlan állapotra, hogy a ku
tat mielőbb hozzák rendbe.

— T ilto tt visszatérésért 8 
nap i fogház. Szabó Mihá'y nagy 
becskereki születésű 30 éves 
gépkocsivezetőt a rengőrség el
fogta, mert ki van tiltva Magyar- 
országból. T ilto tt határlépés 
miatt indult meg az eljárás el
lene s ezért 8 napi fogházra 
Ítéltek. A büntetés kitöltése 
után átteszik a határon.

— Mezőgazdasági szakta
nácsadó állomás. A téli gaz 
dasági iskolák, amelyek a magyar 
gazda képzés leggyakorlatibb is
kolatípusát képviselik, most még 
szorosabban, illetve külsőben is 
bekapcsolódnak a gazdák neve
lésébe A földmivtlési miniszter 
rendeletére már régebb idő óla 
működnek az iskolák mint a 
gazdák szaktanácsadói s ezen 
tevékenységük szélesedik ki és 
kerül kifejezésre azzal, hogy a

miniszter rendeletére a téli gaz- i 
dasági iskola a „mezőgazdasági 
szaktanácsadó állomás11 címet is 
felveszi. Ezzel kapcsolatban az 
alispán közli, hogy a téli gaz 
dasági iskola, mint mezőgazda- 
sági szaktanácsadó állomás min
den hétköznapon reggel 8 órától 
este 6 óráig ad szakügyekben | 
tanácsot a hozzáforduló gazdák
nak, természetesen díjmentesen.
— A mohácsi téli gazdasági is i 
kóla ezenkívül, szinten dijmente 
sen végez tejzsirvizsgálatot és I 
borvizsgálatot maligánfokra a j 
hozzáforduló gazdáknak.

— K iu ta lták  a lo rnacsarnok | 
építést segélyt. A Budapesten , 
tartózkodó dr. M argitay  Lajos | 
polgármester táviratilag közölte : 
a várossal, hogy a kultuszmi
niszter a beígért 10 ezer pengős 
tornacsarnok építkezési segély 
kiutalását aláírta. A segély első 
részét most, a másodikat pedig 
jövő év júliusában kapja a város.

—  V asú ti ba leset. Folyó hó 
8-án reggel a Pécsről indult sze
mélyvonat a n ohacsi vonalon el
kapott egy hajtányt, amelyen i 
Horváth János es Trinter A n ta l 
pályamunkasok ültek. A vonatot i 
sikerült idejében megállítani s igy 
a munkásoknak semmi bajuk 
sem történt, csak a i ajtany sérült 
meg kissé.

— M ega laku lt a Csepba. A 
rendőrségi betegbiztosító után 
most megalakult a Csendőrle 
génységi Ellátásban részesülők 
Betegsegélyzési alapja, amely a 
rendőrségi mintára betegség ese
tén orvosi kezelésben és egyéb 
segélyekben részesíti tagjait.

—  Baleset a sz ig e ti Kender 
g yá rb a n  Súlyos baleset történt a 
mohácsi szigeti Kendergyárban. 
Húszak Józsel gyári munkás a 
fogaskereket zsírozta s munkája 
közben elcsúszott es kezével bele
kapott a kerékbe, amely össze- 
ronc?oita kezefejét. A baleset 
ügyében megindított nyomozás 
megállapította, hogy senkit sem 
terhel felelőség a balesetért.

—  A m ozi és a színház 
egyezsége. A kiiünő pécsi tár
sulat mohácsi szezonjának sikere 
érdekében a Szinpartoló Egye 
sülét vezetősége tárgyalásokat 
felytatatott Fischl Sándor jigazga- 
tóval. A tárgyalások eredménye- 
képen a mozidirektor kötelezte 
nragat, hogy a színházi idény 
alatt nem ad magyar filmet, 
nehogy a közönséget elvonja a 
színháztól és h ítkö .n p  is ritkítja 
előadásait. A nemes elhatározás, 
amely természetesen anyagi áldo
zattal is jár, mindenképpen dicsé
retes és elismerést érdemel.

— Értesítés. Az ács és kő
műves iparosok va amint ezen 

I iparokhoz tartozó segédeket érte- 
I sitjük, hogy a munkabérmegálla- 

pitó bizottság, Baranya, Somogy, 
Tolna vármegyék területére a 
munkabérekét megállapította. Mo- 

[ hacs város területere az órabér: 
i 1. Ácsoknak és kőműveseknek a 

felszabadulástól szamito’ t két 
even belül 44 fillér, 2. Ácsoknak 

j és kőműveseknek a felszabadu
lástól számított két éven túl 48 

| fillér, 3. Férfi napszámosoknak 
■ 26 fillér, 4. Nőnek és 16 éven 

a.uii flatalkoruakbnak 20 fillér, 
A mohácsi jarasban Nemetbóly 

! és Dunaszekcső kivételével: 1.
Kőműveseknek és ácsoknak a fel- 

j szabadulástól számított két éven

belül 34 fillér, 2. Ács és kőmű
veseknek a felszabadulástól szá
mított két éven felül 38 fillér,
3 Férfinapszámosoknak 22 fillér’
4 Nőknek és 16 éven aluli f;g. 
talkoruaknak 18 fillér. A munka
bér megállapító határozat ellen a 
m. kir. iparügyi miniszter u-hoz 
címzett felszólalásnak van he ve. 
Az érdekeltek a határozat ellen 
esetleges felszólamlásukat folyó 
hó 14 ig benyújthatják az ipar
testület irodrjaban. Az ipartestü
let elnöksége.

— Anyakönyvi bejegyzéseit 
sze rin t 1936. évi julius hó 
3-tól 1936. évi ju lius hó 10-ig. 
Születések: Horváth József, \'e- 
metvarga Ferenc, Kovácsics Ist
ván, Brumbauer Péter, Kunovszki 
István, Lacher Éva Maria. Há
zasságkötések: Fóris József es 
Szősz Julianna, Pribil József es 
Leiszter Magdolna. Halálozás: 
Schweissguth Pál 75 éves.

J H iv t le s e i i  rí
M o h ács i H írlap b an !

Riport a riportról, . ,
Mohács város fejlődése 

idegen szemmel-
A Nemzeti Uiság egy munka 

társa kopogtatott be szerkesztő
ségünkbe azzal, hogy riportot 
szeretne Írni Mohácsról. Megje
gyezte, hogy lapja az egész Du
nántúlra küldte ki, sorra járja a 
városokat s most Mohács városa 
van soron, a polgármesterrel 
szeretne beszélni.

Kiderült azonban, hogy a pol
gármester Budapesten van, a fő
jegyzőhelyettes szabadságon s 
délután 5 óra lévén, hamarosan 
nem tudtunk senkit sem mon
dani, akihez fordulhatna, igy 
kénytelenek voltunk a kalauz 
szerepét vállalni.

Kezdtük a városházán, ahol 
az épület külső bemutatása után 
a szép közgyűlési termet mutat
tuk meg. Amikor ebben vendé
günk elgyönyörködött, kérdezte, 
hogy az épülő fogadalmi temp
lom ügye hogyan áll. Megmond 
tűk. Szorgalmasan jegyezte a 
számokat s örömmel állapította 
meg, hogy úgyszólván a sem
miből mily gyönyörű és hatal
mas templom emelkedett fel a 
Széchenyi téren.

— Úgy tudom — mondotta 
ezután — hogy a „László11 köz
kórház átalakítása van most so
ron s nagy összegű befektetést 
jelent.

Elmondtuk erről is mindazt, 
amit mi tudtunk s a mohácsiak 
is tudnak.

— Más különösebb, nagyobb 
építkezés, vagy esemény néni 
volt mostanában ? — kérdezte 
ezután.

— Attól függ, hogy hány 
évre visszamenőleg gondolja?

— Mondjuk tiz év.
— Akkor akad — volt a vá

lászunk — egy és más irnivaló.
Aztán elmodtuk a posta fel

építését, az adóhivatalt, a határ
őrsági laktanyát, a múlt évben 
elkészült Hősi emlékművet, 
amelyről egyébként már hallott 
Pécsről, ahol lelkesedéssel be
szélnek róla.

— Valami mezőgazdasági in
tézmény? kérdezte utána.
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Az is van Itt a léli gazda
sági iskola, amely már évek óla 
példás agilitással neveli a jövő 
gazdáit.

Az újságíró ceruzája ismét 
szorgalmasan járt a papíron és

:a az elmondottakat.
Kulturális intézmény?

- Az is van — feleltük — vá-
- gimnázium, most nyitja meg 

:,;abb két osztályát, most költö
zik be uj hajlékába.

Itt aztán megint számokat 
mondottunk, megjegyezve a tor- 

-<>rnok építést, hozzátéve, 
ezzel aztán a rendőrség

! haj ékta'anná s ezért a vá 
isháza negyedik sarkát épít

jük be . , .
Most azonban közbevágott: 

Kérem, hát ez mind gyö-
. , írü, hamarosan nem is akad 
;am olyan városra, ahol ily ha
talmas fejlődés lenne. És mi 
vau a pótadóval.

-  Jelenleg 48 ’/„, a legmaga 
i!)b 50 o volt.
Valahogyan kétkedve nézett 

ink, meg kellett ismételni. El
hitte most már, de megjegyezte. 

Barcson jártam legutóbb,
-,'io! a lakosság száma csökkent 
visszafejlődés van minden olda

lt ,  nincs semmi uj építkezés.
Egy halaira ité t magyar hely, 

•n-yet Trianon teljesen tönkre- 
icti. Mohácsnak ugylátszik nem 
a ott az hogy határváros le lt . . .  

Dehogynem — válaszoltuk 
hiszen, ha nein szakítják el a 

déli községeket, akkor nézné 
meg ezt a várost, vagy ha tény- 
lég visszakapjuk, akkor jöjjön el
pár év múlva. Mi lesz i t t !

Egy kis csend után ismét
megszólalt.

Egy kissé kényes kérdés:
A Kolozsváry ügy miatt volt-e 
nagyobb károsodás, kiheverte e
a város

Hát itt bizony nehezebb lett 
volna mindent magyarázgatni, 
egész egyszerűen rámutattunk a 
mar két oldatnyi jegyzetre

-  Amint a jegyzetek mutat
ják, kihevertük . . .

Van még valami, amit ér
demes megírni? Például közgaz
dasági jelentőségű: Gyár vagy 
ilyesmi.

-  Az is van. A Mohácsi Se
lyemipar r t. hosszabb szünet 
után megkezdte munkáját 140 
munkásnak ad kenyeret. Tényező 
a munkás kérdésben és a város 
forgalmának kia akulásában.

— Most már aztán nincs 
semmi? — érbeklődölt moso
lyogva s megjegyezte, hogy ré
gért kapott ily hatalmas riport 
anyagot egy város fejlődéséhez.

Hát tényleg mi sem tudtunk 
hamarosan semmit sem mondani 
mert hiszen az ember elfelejti 
azt ami már elmúlt. Könnyen. 
Ahogy azonban sétaközben a 
• árost néztük kiderült, hogy van 
még sok minden. így vágóhíd, 
jéggyár építési a Speyer külcsön 
visszavás árlása, ami persze ha
talmas vagyoni megerősödést 
jelent. Aztán itt van a járdaprog- 
ramm, a Király utcai villanyve
zeték átalakítása, az Erzsébet 
tér rendezése.

A ceruza és a papír ismét elő
került s ugyláttuk már a negye
dik olpait szántja végig a fekete
írón.

Na, most már aztán igazán 
nincs semmi.

Dehogy nincs. Amikor vissza
jöttünk, kiderült, hogy éppen a 
legfrissebb eseményt nem mon- 
dottuk e l: A kompüzem moder- 
nizálását. 110 ezer pengős köz
munka, nagy előny a gazdáknak. 
Ki is mentünk, meg is mutattuk 
a mostanit s elmondtuk, hogy 
mit várunk mindent ettől is.

Hát ilyen feledékeny az ember!
—Jövő remények tervek? — 

volt az utolsó kérdés.
— Még csak az van igazán. 

Itt nincs megállás — jegyeztük, 
mert itt mindig vannak tervek s 
mindig valami meg is valósul.

így aztán sorra kerültek a szi
geti ut, a téli kikötő, a transitó 
forgalom előmozdítására szánt 
sokacrévi szabadkikötő,a bátaszéki 
vasút, a MPV. megváltás és . . .

— Most már nem tudok több 
anyagot felvenni — vágta el a 
tervek özönét — nincs több 
hely. Majd egyszer máskor újabb 
riport keretében ezek is sorra 
kerülnek

Aztán elkezdte nézegetni a 
sok jegyzetet és töprengett, ho
gyan fogja ezt mind egy cikk 
keretében feltálalni. Ne legyen 
hosszú, hja, mert a hely kevés 
mindig és mégis benne legyen 
minden, mert, mint mondotta, 
ezt a fejlődést meg kell szépen 
Írni.

Nem is kell mondanunk — 
azt hisszük — hogy valami kis 
büszkeséggel váltunk el. Amikor 
már tiz lépésre volt utánaszóltunk.

— Még valamit elfelejtettünk, 
nnpközi otthont szavazott meg 
éppen az utolsó képviselőtestü 
leti ülés, — de erre már nevetve 
befogta a zsebét, nehogy a ce 
ruza ismét előkerüljön, mert 
már félt attól, hogy még valamit 
találunk. Aminthogy biztosan 
akadna is még . . .

Nekünk mohácsiaknak pedig 
azzal fejezzük be, hogy lám még 
se kell szedni mindig ezt a vá
rost, vézetőségét, közönségét, 
politikusait, sok mindent csinál
tak, amivel eibüszkélkedhetünk !

Az o lim p iás rra  benevező fut
ballcsapat keretébe k ét délnyu
gati játékos is bekerült, Bérezés 
(Bedekovics) PVSK és Kalmár 
(Krivitz) DVAC játékosa, szemé
lyében.

Az MTE futballszakosztálya 
julius havában vasárnapor.kint 
kétkapus edzésekkel tartja előké
születeit az őszi szezonra, mig 
augusztus hónapra nivós műsort 
igyekszik összeállítani és ebben 
az irányban több egyesülettel 
targvalast folytat.

Vasárnapi futballmüsor.
Vasarnap ismét felvonulnak az 

összes mohácsi fu'ballistak ko
moly edzőntérkőzések keretében. 
A műsor a következő: dílután 4 
oiakor a mohácsi .Diák váloga
tót.” és a .Levente" válogatott 
mérkőzik, míg ezt követi 5 ,6 
órakor az MTE és . F I I *  csa-

*' 7«lelos.ciertce,itó:
BA.W ARORAS

Lapuit^.’donos és kiadd-
FR IO R lC H  OSZKÁR

patanak megütközése.

IB o r c lu r iu s

e

P ó k  a > iié

N Y Í L  T T É R
Az esen rovatban fogig.'lakért r&r* v Mia) 

WelrSs^eget a szer k e n tő n r t .

Búcsúszó.
Mindazon jó barátainknak" 

és kedves ismerőseinknek, ak iitő l 
Mohácsról történt eltávozásunk 
alkalmából elbúcsúzni nem vo<t 
módunkban, ezúton mondunk 
Isten hozzádot és kérjük tartsa 
nak meg szives jóindulatukban.

Mohács, 1936. julius hó 10

R É D E ! FER EN C
és családja.

Értesítem t. vevőimet, hogy e 
hó végéig szőlőmben — Jeney 
hegy 319 —  tartózkodom s 
kitűnő boraimat hordó tétel
ben is készpénz fizetés  
m elle tt e l a d o m .

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

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

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

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

S ze id l L ászló hölgy fo d rá sza ta  
H orth y M iklós u t 26.

SPORI.
S p o rth íre k .

Vasárnap dé lu tán  nagy két 
kapus edzést tartott az MTE 
Sárközi edző vezetésével, ame 
lyen a játékosok nagy szam
bán vettek részt. A javu'ó játékot 
szép számú közönség nézte 
végig.

Vasárnap fe jezték be a pécsi 
első osztály 12 helyére jogosító 
osztályozó mérkőzést, amelyen a 
Pécsbányatelepi DPAC, a Me- 
csekszabolcsi SE és a Kaposvári 
TSE vett részt s amelynek ered
ménye alapjan gólaránnyal a 
Kaposvári TSE maradt az első 
osztályba.

A pécsi első osztá lyba, a 
bajai első osztályba beosztott 
Dombóvári VOGE, a Szekszárdi 
TSE és a Nagymányoki SE he
lyett, a Pécsi AC, a Zsolnai SE 
és a Barcsi 1OK került.

A m egcsapant két pécsi má
sodosztályt valószínűleg egyesitik 
és beosztják hozza a két sziget
vári csapatot s Így egységes erős 
pécsi másodosztályt hoznak össze.

Az országos b a jn okság o t a 
Szombathelyi MÁV csapata nyerte 
meg és igy bekerült a Nemzeti 
Bajnokságba

I
i n

Cm

i - i
H

Nézze meg 
d iv a to s , o lcsó , íz lé s e s  

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

ékszerek dús választékban.
Szívós és R ítte r ó rásn á l, K irá ly  ut 34.

Ó ra ja v ltá s  I év / J ó tá llá ssa l.

L

GVOZODJOiN MEG
róla, de minden ismerősét is figyelmeztesse, hogy a

LEGOLCSÓBBAN 
FA- ÉS ÉRCKOPORSÓT

és minden te ítélkezési cikket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig

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

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

R é sz le tfize té s !
Pontos és gyors kiszolgálás!
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MOHÁCSI HÍRLAP_ 1936. julius T2

1Megvételre kere <ekegy1 jóksrban Levő

1 pnzmás l?Jcsövet. 1
Cím a F isdóblntólban. 1

J é g s z e k r é n y
kel szárnyas, eladó. Bővebbet

Czigler üvegüzletben.
Ugyanott egy TA N O N C  vagy 

KIFUTÓ felvetetik.

P i a c i  á r a k i
Búza — — 15.— P
Zab — — 13 30 P
Rozs — — 10 50 P
Árpa ul — — 8.80 P
Tengeri m. 12.— P
Bab — — 14— P

AUTÓTÉRKÉP t

Ó r á t ,  arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  á  i i  c s i l s i i  á  I
M o h á c s  Ú j v á r o s h á z a .

Javítást, vésést gyorsan és ölesén személyeson készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s illá r ,  
rád ió  és v illa n y s ze re lé s i anyag kaphatók.

J

A G IL IS ,  Ü G Y E S
fiatalember vagy fiatalabb 
munkaképes nyugdíjas jutalek 
később flxflzetéses állást kap- 
hat a Dnna Általános Bizto
sító közvetítő ügynöklégénél. 
B á n  h i t e l i r o d a ,

B
é s  e la d

mindenféle hasznait bútort, 
u] munkát o lc u r t u  vállal
W É B E R  A D A M
asztalos, Horthy M. u. 10. sz_

50 fillé r .
Kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

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

albérbe vehetők
Kossuth Lajos ucca 87. számú házban
Dr. Szí v é r  L a jo s  ügyvédnél.

Nem

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

TARJÁN JENONEL
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 Ö0 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
könyvkereskedésében

Mohács. Telefon 67

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

Nem
fogja sohasem megbánni azt, ha összes 
nyomtatvány szükségletét nalam 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.

Prldrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.
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