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A iib í reiiK  i i i x
Kiragadott mondat egy be- | hizlalnak 

szélgetésből, amely élénken | adasra, 
jel emzö mindenre, ami'körü- inatra,
, Ütünk van. Jelem zö a ma-
gyár életre, a magy .r viszo
nyokra a magyar bánatra, 
erőmre, amely mindig és 
mindenkor a magyar földből 
indul ki és oda tér vissza.

Azt mondottak, hogy a 
búza jó termést adott, a ten
geri nagyon szépnek Ígérke
zik, a szőlő gyönyörű s ha 
mindezt megtartja az Isten, 
akkor itt szebb, jobb élet 
következik . . .

Igen, a búza szép tér nést 
adott. Jóval jobb a közepes
nél s az ára az amerikai 
rossz terméseredmények foly
tan emelkedik. Amerika, a 
hírek szerint az idén nem 
exportál, tehát a magyar bú
zának nagy kilátásai vannak. 
A mi, kitűnő minőségű, ba
ranyai búzánknak az idén 
nagy kereslete lesz, mert hi
szen elsősorban a jobb mi
nőségű búza kiviteléről le
het csak szó. Sokat okulhat
nak majd az idén mindazok 
a gazdak, akik a varmegye 
agitációjára, kezdeménye
zésére jó minőségű búzát 
vetettek, hogy mégis milyen 
jó az, ha a hatóságok gon
doskodnak, mert sajnos, a mi 
tálán magyar viszonylatban 
is kihangsulyozottan kon- 
servativ gazdáink, önmaguk- 
tol sohasem kezdték volna 
el a minőségi búza ter
melését.

igen, a tengeri is szépen 
fejlődik. Dús levélzetben, 
pon.pazo zöldben Ígéri a jó 
termest, ha az időjárás to
vábbra is kedvező marad s 
ha elemi csapás nem éri. A 
búza mellett a legfontosabb 
terményünk, mert a legtöbb 
gazdanal ez jelenti a pénzt 
ezen a vidéken, ahol legna- 
gyobbiészt kisgazdák vannak, 
akiknek búzából a legtöbb
ig or csak árny í terem, ameny- 
ryit n.egeszik a csalad. A 
tengeriből azonban jószágot

s marad még el
jut belőle adón. ka
talán még törlesz

tésre is.
Lehetne mén hozzátenni, 

hogyha az időjárást ne ti is 
tudjuk szabályozni, talán le 
hetne állami álla ános és kő 
telező, de a mainai olcsóbb 
jégbiztosítást bevezetni, hogy 
legalább olyan karok ellen 
biztosítva legyen a gazda, 
amelyek ellen lehetséges a 
védekezés.

A harmadik reménység a 
bor Pestiesen mondva .jói 
jön* a gazdának. Jó lesz ne
héz munkája után egy po
hárral, kettővel meginni, de 
jó lesz eladni és az árát fel
használni. Természetesen itt 
is hozzátéve, hogyha szűre 
tig megmarad, mert a szőlő 
a leghosszabb érést követeli 
s még rengeteg veszélynek 
van kitéve.

Ezek a mi reménységeink. 
Mondjak, hogy közben Pász- 
tón választás volt. írtak az I 
újságok mindenfélét, lehet, 
hogy el is olvasták a gazdák 
a jó és rossz híreket egy
aránt, egészen biztos azon
ban, hogy legfeljebb csak 
vasárnaponként. Ilyenkor tér 
més érlelő nyárban más 
gondja, gondolata van a gaz
dának. Ilyenkor odakint a 
mezőn a szeme, a szive és 
az esze. Ilyenkor jöhetnek j 
igen fontos és még fontosabb 
külföldi konferenciák, súlyos 
külpolitikai fellegek, a mi 
gazdánk nem lát, nem hal, í 
csak a földet nézi.

Micsoda szép dolog lenne, 
ha a politikát is igy lehetne 
a földhöz, a munkához vissza 
vezetni. Micsoda nyeresége 
lenne a világnak, ha egyszer 
ezt a politikát tartanék szem 
előtt, amit a békés munka 
nyújthat és beszüntetnék a 
halalgy arakat, megszüntetnék 
a torzsalkodásokat és a gaz
dával, a termelővel, a mun
kással és minden mukással 
kezetfogva keresnék az utat

czy szebb vi ág felé. e ’t már remélni se n mer-
Olyan szép leme ez, h o g y  jilk! . .

X X  X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X X X  X X XUtazás a cukor ar, a cukrászok, a gyüwölcster- nieles és a háziasszonyok befőzési gondjai körül.
A cukür nem luxus, hanem komoly tápértékét képviselő 

élelmiszer. Érdekes a számok cukor arának kialakulása körül.
A gyümölcsösökben dús ter

mettel roskadó fák mutat|ák a 
Teremtő gondoskodását A gaz
dak nem győzik alátámasztani a 
teher alatt alácsüngő agakat A 
piacon annyi a gyümölcs, hogy 
egyes gyümölcsfajták fillérekért 
ke nek el. Annyi a gyümölcs, 
hogy az olcsó ár melleit sem 
fogy t i  frissen s önmagától ki 
ná kozik a gondolái, hogy ezt 
az értékes éle miszert el kell 
tenni a télire,

Amikor aztán idáig jutottunk, 
akkor olyan akadaly elé jut min
denki, aki el akar télire lenni, 
amely a legtöbb cselben szinte 
lehellenné teszi a konzerválást. 
Ez az akadály a cukornak vala
hol a sliatoszférai magasságban 
trónoló ára, amely dacol minden 
olcsósági hullámmal és ugylát- 
szik époly gondosan őrzik az 
árát, mint a bankok páncélszek
rényeiben az értéktárgyakat. Ne 
hogy kára legyen belőle, nehogy 
valahol letöredezzen kis élték s 
nehogy véletlenül a szegény 
néposztályok is abba a helyzetbe 
kerüljenek, hogy cukrot vehes
senek.

Ezt az árpolitikát seho
gyan sem lehet össze
egyeztetni a hirdetett szo
ciális politikával, mert a 
cukor nem luxus, hanem 
komoly tapertekü élelmi
szer, amelynek minden
hova el kellene jutni.

A cukor ára kicsinyben 1 P. 
40 fillér, nagyban 1 P. 32 fillér, 
exportára 50 fillér, világpiac ára 
pedig 20 fillér körül jár. Kérdez- 
2Ük ezek után, hogy hol van a 
talány megfejtésének a kulcsa 
elrejtve s az első ami megdob 
benli a fogyasztót, hogy a cu
kor árának mintegy 40% át a 
kincstári tészestdés foglalja el, 
amennyiben mirden kiló cukor 
után 54 túlélt kap a kincstár. 
Ha ezt levonjuk a kicsiben! ár
ból, már is olyan számot ka 
púnk, 66 fillért, amely szélesebb 
fogyasztó rétegnek tenné lehe
tővé a cukcrvasarlást.

Ha azonban tudjuk azt is, 
hogy a cukor árát a export üz
letek 50 fillérért árusítják, amely 
árban természetesen kereskedői 
haszon is van, akkor mindenki
ben felvetődik a kérdés, hogy 
tulajdonképen mennyi a cukor 
tényleges előállítási ára ? Ha pe
dig a világpiaci árat vesszük fi
gyelmébe, már tényleg össze 
kell zavarodni az ár kiszámításá
nál, mert nem találunk semmi 
alappontot, amelyből kiindulhat
nánk a kiszámításnál.

Egyet mindenesetre meg kell 
állapítani, hogy a cukor árpoli
tikája sein a mai nehéz viszo
nyokat, sem a szociá'is szem
pontokat nem veszi figyelembe 
s rideg fináncalapon kalkulál.

A másik oldalon áll a gazdák 
gyümölcsértékesítésének kérdése. 
Ha a cukor ára nem lenne ily 
hihetetlen magas, egész biztosan 
rengeteg gyümölcsöt tennének 
el a háziasszonyok télire, de ezt 
tennék a cukrászok, konserv- 
gyárak is és

a gazda minden szent 
gyümölcsét megfelelő áron 
tudna értékesíteni.

A háziasszonyok befőzési 
gondjait mindenki ismeri, hiszen 
a befőzés idején minden család
nál tételt jelent a befőzés és 
mindenhol a cukor ár miatt. Eh
hez csatlakoznak most a cukrá
szok, mézeskalácsosok, akiknek 
iparuk alapja a cukor. A cukrá
szok szeretnék ezt a bő gyü
mölcstermelést kihasználni és 
megfelelő készleteket konzerválni 
a télire, ami a cukrászok iparán 
kivüt a termelők érdeke is. A 
cukrászok most országos akciót 
indítottak s a helyi iparosok 
minden városban a polgármes
terhez beadványt adtak be, 
amelyben kérik, hogy részükre 
kedvezményes cukor kiuta'ása 
iránt tegyen lépéseket a kormány
nál s abban a tudatban indítot
ták ezt az akciót, hogyha min
den városból ily kérelem megy 
fel illetékes helyre, bizonyára 
meglágyul a hivatalos körök
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szive is és olcsó cukorral lehe 
lóvé leszik a nagyobb mennyi
ségű konserválásl s ezzel a 
gazdákon is segítenek

A cukrászok mindenhol a helyi 
sajtót is megkérték kérelmük tá 
mogatására, amit készséggel vál
lal is bizonyára mindenhol a 
közérdekért mindig sikraszálló 
sajtó. -Mi is készséggel megtesz 
szűk de egyúttal

olyan mozgalom megin
dításai szeretnénk látni 
ezzel kapcsolatban, hogy 
az egész cukor árpoliti
kát vegyek revízió alá.

Nem tudjuk e'fogadni azt, 
hogy ily hatalmas összeget te
gyen ki a kincstár részesedése 
ily fontos közelelmezési cikken. 
Apró gyermekek, betegek, láb 
badozók százezeréi követelik a 
leszállítást az egészségesekkel 
együtt.

Hány család mond le a kávé
ról, mert drága a cukor, hány 
családban nem süthetnek süte 
ményt, mert drága a cukor, hány 
helyen kell megvonni a kis cse 
csemőtol, mert nem telik rá a 
szülőnek.

A kincstár keresse meg bévé 
teleit tényleges luxus cikkeken, 
találja meg a módot, hogy on 
nan vegyen e1, ahol bőségesen 
van azonban a cukrot

mentesítse teljesen az 
adótól és a cukorgyárak 
kalkulalációjába bete
kintve tegye lehetővé, hogy 
m indenki hozzáférhessen 
ezen fontos élelmicikhez.

Gazdasági, iparpolitika és szó 
ciális gondoskodás követelik ezt 
és sokáig a kormány nem zár 
kozhat el a cukor árának leszál
lítás elöl

A varos ragaszkodik 
a MFiR. vahalt köíelezoít- 

ségének teljesítéséhez.
Mint a város képviselőlestü 

telének legutóbbi közgyűlési tu 
dósításában is közöltük, érdekes 
vita folyik a város és a MFTR. 
között. A város ugyanis az Er
zsébet liget rendezésével kapcso 
latban a MFTR el úgy állapodott 
meg, hogy a volt deszkaialu 
raktár helyett rendes raktárépü
letet emel, a város állal kijelölt 
helyen az egész területet pedig 
díszes vaskerítéssel veszi körül 
és így eltakarva tartja a most a 
MFTR épület körül szanaszét 
heverő árukat.

A MFTR annakidején vállalta 
is ezt a kötelezettséget, most 
azonban, hogy kivitelre került a 
dolog, olcsóbban szeretné meg
oldani. Az épület ugyan készül, 
de a MFTR a tetejét kátránypa- 
pirral akarja fedni, a város v i
szont palatetőt kér a kerítést 
pedig lécből szeretné készíttetni 
a vállalt vaskerítés helyett.

Ez az ügy foglalkoztatta leg
utóbb a közgyűlést is, de a kép
viselőtestület ragaszkodott az 
eredeti megállapodáshoz. Kedden 
délelőtt ismét a bizottság ülése 
tárgyalta a vitás kérdést. Ezen a 
bizottsági ülésen megjelent 
Crams Béla állomásfőnök, a

MFTR megbízott mérnöke és 
az épitési vállalkozó is. Hosszú 
tárgyalás következett, de a b zott 
ság kimondotta, hogy a város 
feltétlenül ragaszkodik eredeti 
megálapodásához. Egyben k i
mondotta, hogy a MFTR-től 
visszakapott terület fejében a te
rületbérből további 100 pengőiKözel 11 ezer pengő selyemgubó tenyésztésért.
A n ém et k özségek  term elik  a legtöbb  se lvem gu b ót. 

M ohácson csak  33 csa lá d  fo g la lk o zo tt vele.
A term elők  m agasabb  b ev á ltá s i á ra k a t kérnek.

Az utóbbi hetekben a mohácsi 
selyemtenyésztési felügyelőség 
udvarán sok sok kocsi fordult 
meg, mellettük szegényebb em
berek pedig kosarakban hozták 
az idei selyemgubót. Az itt meg
fordult tenyésztők között érdek
lődtünk s érdekes és megszivle- 
lésre méltó dolgokat hallottunk 
fölünk

A selyemhernyó tenyésztése 
ápri is hónapban kezdődik tu aj 
donképen, ain kor a f.-iügyelőség 
a községi megbízottnak kiadja a 
petéket A megbízott aztán ki
tenyészti a hernyókat és dobo 
zonként adja ki a termelőknek 
Ezeket a termelőket ma mar 
verbuválni kell A felügyelőség 
házról-házra jár és rábeszéli a 
szegényebb embereket, hogy fog
lalkozzanak vele. A rábeszélés 
elég nagy munkát ad, mert a 
tenyésztés sok gondot, munkát 
igényel, végeredményben azon 
bán nem a legfényesebb keresti 
lehetőségek közé tartozik.

A hernyókat mintegy 30—33 
napig kei etetni Az első 20 nap 
nem sok munkát jelentenek, a 
család bármely tagja napi két 
órai levélszedé-sel ellátja a her
nyókat táplálékkal, azonban

az utolsó tíz napban 
4 — 500 kg. súlyú eper fa 
levelet falnak fel a her
nyók s akkor már ko
moly és egész napi el
foglaltságot jelent gon
dozásuk.

Miután a kiosztott egy doboz
nyi hernyó 30—33 kg. gubót ad, 
a mai árak mellett, ha I. osztályú 
a gubó ugyanannyi pengőt, a II 
osztályú pedig 80 tillérjével 
24—26 pengő keresetet jelent

Ez pedig nem valami sok, a 
napszám is jelent annyit. Érdé 
kés azonban, hogy különösen a 
reális gondolkozásu németség 
igy is foglalkozik vele, mert hi
szen a szegény család ilyenkor 
aratás előtt ezzel megkeresi az

— A belvárost tem plom  uj 
egyh.zt énekkara A Kát. Le 
gényegylet újonnan megalakult 
énekkara nagy sikerrel szerepelt 
a múlt vasárnapi 11 órás szent 
misén. Az első nyilvános fellépést 
két hónapon keresztül minden 
este tartott énekpróba előzte meg. 
Úgy a lelkes énekes gárdát,mint 
önfeláldozó kiváló karmesterüket, 
Mayer Ferencet, nagy elismerés 
illeti meg. Ezentúl az eddig csen
des 11 órás szent misék alatt ez 
az uj énekkar emeli a hívek 
áhítatát és hirdeti Isten dicső
ségét.

enged s igy MFTR bérlete 
400 P lesz évente.

Az ügy egyébként a szombati 
közgyűlés elé kerül végleges 
döntésre, addig a MFTR nyilat
kozni tartozik hogy elfogadja e 
a város feltételeit, amelyeket 
egyébként annakidején már kö
telezőig vállalt is

aratás alatti élelmezési költségeit 
s nem kell előleget kérnie.

A termelésben jelenleg Versend 
község vezet, utána Németbóly 
következik, aho’ 1 — 1 csa’ád a 
70—80 pengőt is megkereste 
vele Akadnak pe sze kisebb ke
resetek is. 10—20—40 P. de 
van 5 pengős eredmény is.

Az idén közel 12 ezer kiló 
került beváltásra és 11 ezer pen 
gőt jelentett a környéknek, ami 
ben Mohács 30 családdal szere
pel. A magyarság és a sokacság 
alig vállalkozik erre a munkára, 
pedig jelentéktelensége mellett is 
több a semminélj s mindenesetre 
hasznosabb munka mint a 
beton mellett á Idogalni.

Mindenesetre le kell szegezni, 
hogy a beváltási áiakat a ma 
gyár selyemgubó tenyésztés ér
dekében fel kellene emelni, mert 
félő, hogy az amúgy is vissza 

] esett termelés még kisebb lesz. 
Ezen árak mellett csak a leg
szegényebb néprétegek foglalkoz- 

, nak vele, jobb árak esetén azon
ban a kisebb, néhány holdas

i gazdának is kifizetődő lenne.
A selyemgubó beváltási árá 

nak esése összefüggésben áll a 
mindjobban terjedő műselyem 
népszerűségével, amely alzcsony 

l árával sok szegényebb családnál 
' kiszorítja a valódi selymet. Igaz, 
i hogy a olcsóbb ár csak látszó- 
j lag je'ent előnyt, mert a valódi 
! selyem jóval tovább tart, mint

amennyi az árkülönbözet Ma
gyarországon azonban jelenleg 
kevés gyár foglalkozik a valódi 
selyem szövésével s igy a selyem 
fonál exportra kerül. Olaszország 
veszi fel ezt az árut, tehát ennek 
felkínált árai az irányadók. Te
kintve azonban azt, hogy a kis 
egzisztenciák kenyeréről van 
szó, a beváltási árak emelése, 
még ráfizetés esetén is, szociális 
kötelesség lenne, közgazdasági 
jelentősége mellett s az illetéke-

I sek figyelmébe ajánljuk ennek 
| keresztülvitelét.

— Építkezések felülvlzsgá- 
1 asa. Csütörtökön délelőtt Mo
hácsra érkezett Komjáth Sándor 
miniszteri tanácsos, aki a kórházi 
épi.kezes és gimnáziumi átalakí
tást vizsgál a felül. Komjáth csü
törtökön vissza is utazott Buda
pestre.

— Élet a művész telepen. 
A héten a mohácsi művész te
lepre négy művésznövendék ér
kezett meg. A telep az idén a 
gimnázium volt helyiségében he
lyezkedett el s a művésznőven- 

. dékek már meg is kezdték a
i mohácsi tájak, témák festését.

Táplálékainkról és a 
nyári étkezésről.

(Népművelő közlemény)

„A táplálkozás ökonömikus 
és célszerű volta ú. v K 
egyén, mint az egész nem
zet szempontjából a !e». 
nagyobb jelentőséggel bir“

(Dr. Berceller.)
Egy kulturális nemzetnek a 

í világháború alatti és később a
világháború utáni elszigeteltsége 

l önmagára való utaltsága, nagy 
lendületet vitt a modern termé
szettudomány egyik le-újabb 
tudományszakának, a tápszerha-
tástannak fejlődésébe me’ynek 
útja <az Igaztól a Hasznos/ felé 
vezetett Exakt kivitele főképpen 
arra irányul, miképen lehet a 
mindennapi táplálkozást olcsóbbá 
és jobbá, illetve hasznosabbá 
tenm, továbbá hogyan lehetséges 
egyes élettanilag fontos tanszert 
előállítani, pótolni Hazánk 
agrár ország, minőség sze
rint is elsőrangú tápszerek 
termő országa. Mint ilyen inkább 
a tudományos kísérletezők theo- 
retikus próbálgatásainak, kutatá
soknak, adott teret, célszerűbbé 
tette táplálékaink fe’használható- 
ságát és kiaknázását kiszorította 
logikával az ösztőnösséget Igy 
a régi gyakorlati megfigyelések 
tudományos alapokat kaptak s 
ma már tudjuk miért fő eledele 
a melegebb égöv lakóinak a gyü
mölcs és főzelékféle, miért esz
nek annyi zsírt, szalonét az esz
kimók.

Általánosságban tápanyagok
ként a szénhydrátok, zsírok, 
fehérjék szerepelnek, nélkülük 
rendes fiziológiás élet nehezen 
képzelhető el. Fontosságukban 
ezek mögött alig maradnak el a 
sók, a víz, a vitaminok szerepe, 
mint járulékos tápanyagok. Mik 
is ezek?

Szénhydrátok: a cukrok, növé
nyi magvak (gabonafélék) és szár
mazékai, gyümölcs és főzelék
félék.

Fehérjék: Tojás, tej, egyes 
tejtermékek (pl. túró), némely 
húsféle (pl. hal.)

Zsírok: állatiak, amilyen a 
disznózsír, vaj . . . stb, nővé 
nyiek, pl. kóku-zolaj, tökmago- 
laj, stb.

Só alatt nem csupán a köz
használatú konyhasót kell érteni, 
hanem a foszfor, mész, stb. sókat 
is, amihez sorozandók könnyebb 
áttekinthetőség végett az éleihez 
fontos vas, réz, mangan stb. ve
g yü ltek  is

Víz az életnek nélkülözhetetlen 
fontosságú kelléke, nem mint a 
különféle anyagok pl. sók vivője, 
hanem mint H2 O.

Vitaminok az élettani működé
sek jelentős mozgatói, amiről 
„Gyümölcsök és zöld főzelékek 
a vitaminok körében" c. közle
ményemben kimerítően szóltam 
már.

A fentiek csak egy igen röpke 
pillantást nyújtottak a táplálkozás 
hatalmas mechanizmusára, hogy 
innen a gyakorlati életbe lépve 
feltegyük a kérdést; hányszor és 
mit is együnk nyáron. Termé
szetesen a kor és foglalkozás 
lényeges befolyásolója a táplálko
zásnak, mert egészen más a ne
héz testi munkát végző embereit 
(aratók, szénhordók, stb.) elede.e,

I mint a szellemi (pl. irodai; ntdü-
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kasoké, arról pedig nem is kell 
bővebben szólnom, hogy az 
apró gyermekek, pihengelő öre
gek tápláléka mennyiségileg és 
minőségileg is más-más megité 
és alá esik.

Az embernek mint „minden
evő ‘ nek táplálékában egyaránt 
szerepel a húsféle és a növény, 
tizekből válogatja össze a nyári 
menüket, hogy az változatos, 
ízletes, könnyen emészthető 

gyen, a szükséges tápértékét 
ntalmazza, ne legyen túlságosan 

-ok salak termék és a gyomor- 
. e traktusban kóros reakciót 
(pl. görcs, gyulladás, hasmenés) 
ne váltson ki. Fő elv: többször, 
kevesebbet és könnyű ételeket
együnk a nyáron, megfelelő bő 
jegesebb folyadékfelvétel mellett 
Tea, kávé, kakaó, csokoládé, tej 
naponta kétszer is szerepelhet 
menünkben: reggel és uzsonna 
időben, hozzá méz, lekvár, dzsem
mel, esetleg kevés vaj. Tízóraink 
-oványak legyenek : gyümölcsök, 
kis körözött kiflivel, sonkás 
zsemly e, a ludtte j,.. . stb. Dé ben 
leves, főzelékfélék (zöld !), nem 
zsíros húsok, könnyű tészták, 
gyümölcsfélék, adják a menüt, 
tizek az u. n. <hideg vacsorák* 
a ház asszonynak sok lehetőséget 
ad a variációkra: hideg sültek 
körítésekkel, szardínia, (egyéb) 
halak), joghurt, felvágottak tojás 
. . . stb. teával.

Ezekből láthatjuk, a tej és 
termékei, továbbá a gyümölcs 
és zöldfőzelékek, az első helyet 
fogja,ják el nyárt étkezésünkben. 
Miután a tejről éppen a „Mohácsi 
Hírlap" hasábjain nagyon érdem
leges és figyelemre méltó cikkek 
jelentek meg Németh Jenő gazd. 
tanár tollából, foglalkoznom fe
lesleges. Dr. Ónody György

r. egyet. khnik. tanariegtd
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A szombaton bemutatott és 
:: eglehetősen reklanűrozott „Mese 
a Grar.d Hotelben” cimű operett- 
.a z  inkább a csalódások cim illett
volna.

Mtrden igényünk leszállítása 
cs a vendégtársulattal szemben 

if ié it lojalitásunk mellett is ki 
• ell jelentenünk, hogy ilyen ni- 
. illan , gyenge operettelőadást a 
pécsi társulattól nem váriunk. 
Mtrden kelléke hiányzott, ami 
valamikép is elfogadhatóvá tesz 
egy operettet és ezen nem se- 
g. betett már, sem Harczos Irén 
riiiünő qualitása, sem pedig Da- 
mváry Mária táncművészeié. Még 
a szereptudas körül is kínosan
érezhető bajok voltak.

Pénteken és vasárnap délután 
és este, az Érettségi illetve az 
Úr katonái és a Katz bácsi rep- 
rize volt.

Hétfőn Sidney Kingsley szín
játékét az .O rvost” láttuk. A 
szón.báli csorbát köszörűbe ki a 
társulat ezzel a darabbal, mely az 

lei.: színpadi viszonyokat tekin
tetbe véve tökéletes előadásban-
ment.

Ez a színjáték nemcsak mint 
színpadi mű, hanem mint élet-

hlozófiai fejtegetés is értékes.
Tele van mélységes gondolátok
ká', az orvos és orvosok önfel
áldozó munkáját, lelkét, kórházi 
tietet tárja elénk színesen. gon- 
doikoztatóan, tarkítva egy kis 
szerelmi históriával.

Danis Jenő tartotta kezében a 
darabot öntudatos és abszolút 
színművészetiéi a híres sebész- 
tan r szerepének tökéletes ábrá
zolásával. Majthényi Gabi és 
R itkái István voltak a darab fő 
szereplői. Igyekezettel j .tszotta 
nehéz szerepet mind a két fiatal 
színész. 1 ermészetesen messze 
vannak még attól, hogy Igyeke
zetük közben tökéleteset tudjanak 
alku ni. Székelyhídi Adrién, ez a 
kvalitásos és sok drámai erőt 
mutató művésznő rövid szerepé 
ben is nagy alakítást adott.

Oroszlán G .orgy művészi ké 
pessegtk birtokosa, akitől eddig 
me . minden a.kálómmal k nsszi- 
kus alaki:,vs: kaptunk. E u: ai is 
Igen tetszett Andrási j-iteka is 
L.yesen mozgott kis szerepében 
K o ..cs  M;ci es kár, hogy a leg
komolyabb jelenetnél abba a h i
bába esett, mi- t a szombati ope
rett női főszereplője.

Kedden a .Kölesül,!: :rt fe s ig ” 
került szilre gyű  erdeuodes 
inellet'. A d,rab fajára nézve, 
boiiuzat es miegym.s, lajsu.ya, 
ká- iku'ai, elöadasa, az egyes fi 
hu ak szert pubrazulasa kitűnő. 
Vass Irma tökéletes kópiája volt 
esongradvi deki polgarasszony nak. 
Szabó Ernő frappáns maszkja es 
természetes jateka végig derűs 
hangulatot teremtett, And.assy 
Márton színészi soaold.iiu ságit 
mutatta meg Egry Berta, M .-  
hényi Gabi, Daruv.uy Mari , Bánó 
Baba, valamint Bende, Oroszlán, 
Kaikay es Koltay alakításai tel 
t .k  gördülékennyé a : előadást.

Szerdán egy fúv.-rosi kassza 
darab- ak a „Meimságos asszony” 
című vígjátéknak volt sikeres be
mutatója. Az előadás leiken cím
szereplő Harcos kén volt, aki 
tele temperamentummal s jat k 
szirskalaval vitte a darabot a 
niego'das (ele. Daiuvary Maria es 
Oroszlán György groteszk tigu- 
raja sok derűt keltett. Egry B-rta 
Szabó Ernő humora j -  egyes 
túlzásuktól eltekintve — mulat
ságos volt, Katkay naiv fiatal
embere érdekes, a férfi fősze
rep.ő Bende László szimpatikus 
és vonzó volt. Jói illettek a pró
zai együttesbe Danis Jenő, Vass 
Irma, Majthényi G .b i és And- 
raasy Marton. Kar, hogy a darab 
csattanója nem eleg kitejező.

Csütörtökön l armadazori elő 
adasban a .K atz bácsi”  került 
színre.

Színházi iroda hírei:
A búcsúkét műsora :

Vasárnap délntán f leres hely - 
árakkal a Katz bácsi enek.s víg
játék. — Vasárnap este filléres 
helyarakkal keiül színre az évad 
legvidámabb operettbohózata a 
Kocs inkért fel.seg.

Hétfőn este Harczos Irénnel a 
címszerepben. Mo.nar Ferenc a 
világhírű s érző mebrazosn érde
kes színműve, az Ismeretlen lány 
e őadasa emelkedik ki a hét m ű
sorából. Ismeretlen lány szerepé
ben Harcos Irén ragyogó művé 
szeteben gyönyörködhetünk, mely 
ez estén teljes pompájában bon
takozik ki előttünk.

Kedden fiPéres helyárakkal a 
Méltóságos asszony, vigjáték.

Bende Lászlő búcsúja szerdán 
este a Tóvári • cimű szellemes 
vígjátékban lesz.

Csütörtökön Molnár Ferenc 
iegujutb p-uv.'b ’n, n Vígszínház
ban hatalmas sikerrel bemu'atott 
Nagy szerelem cimű vígjátékban 
buesuz k a társualat cg . iltlese a 
mohácsi közönségtől.

— A Szinpártoló Egyesület 
T. ta g ja it  ezu on i- felxérjük, 
hogy szelvényeiket csütörtökig, 
ju 'ius 2 3 ig  feltétlenül bevallani 
sz veskedjenek. Ugyanis a barom 
hétre t rvezett szelvenyérvényes- 
ség bővült, de folyó hó 23 lka 
után e sz Ív.nyék érvényüket 
vesztik.

— Kínévá s. A vallás és köz 
okla'ásügyi miniszter D r Csida 
Sándorné Németh Qizella pol 
gári iskolai helyettes tanárnőt ren
des tanárrá nevezte ki. A mohácsi 
polgáii iskola tanári karának 
egyik legtehetségesebb tagját érte 
a megérdemelt kinevezés.

Áthelve.és. Birtha  Sándor 
adjunktust, Frigyes főherceg ura 
da mainak jószágkormányzósága 
Sátorhelyről Magyaróvárra he
lyezte át A köztiszteletben álló 
adjunktus távozását sajnálattal 
veszi tudomásul] az uradalmi tisz
tikar, mint mohácsi tisztelői és 
barátai.

— Udvari szállító Frigyes 
főherceg Spitzer Dezső villányi 
gazdálkodó, álatkereskedőnek a 
főhercegi udvari szállító címet 
adományozta.

— Adomány a be lváros temp 
lomnak Múltkori cikkünkből 
techn kai hiba folytán kimaradt, 
hogy a főoltárnál levő szép 
hangú, nagy gongot Schmidt Ká
roly gyógyszerész, egyházköz
ségi világi e nők adományozta. 
A hibát ezennel helyreigazítjuk

— Jótékonycélú tombola es 
népünneply. Szent Ferenc III. 
rendje f. év aug. 9.-én, illetve 
15-én a városi sportpályán nagy 
szabású, tombo'ával egybekötött 
népünnepélyt rendez. A tiszta 
jövedelmet a püspök templom, 
valamint a szegénygondozottak 
és az épülő kórház kápolna javára 
fordítja a rendezőség.

— A fogadalmi templom 
építkezés;. Tihanyi János plébá
nos megbízása folytán vitéz dr. 
Horváth Kázrnér, a templom 
építési bizottság titkára Buda
pesten járt, ahol Arkay Berta
lannal tárgyalt. Ennek kapcsán 
bemutatta Márovics Andor és 
Sperl János építkezési vá lalkozók 
ajánlatait a legutóbbi versenytár 
gyalásra Arkay egyik ajánlatot 
sem találta elfogadhatónak. 
Márovicsét azért, mert az aján 
lőtt kő nem felel meg, Sperlét 
pedig drágának találta. A bizott
ság felhívta mindRŐt ajánlattevőt, 
hogy szombatig uj ajánlatot ad
janak be. Az uj ajánlat alapján 
hétfőn tárgyalja meg az építési 
bizottság az ügyet. Az ülésre 
Arkay Berlalan személyesen e jön. 
A budapesti megbeszélésen dr.

Vitéz Horváth Kázrnér megtár
gyalta az árkádsor építés ügyét 
is. Ezt rkay itt létekor kijelölik, 
kiírják rá a versenytárgyalási hir
detményt és augusztus hó 1 én 
megkezdik az építését. Megbe
szélték a további építési program- 
mot is. Ebben az évben sor- 
kenil a kupola burkolására, be
fedésére és az összes ablakok 
belső burkolására, az ablakok 
behelyezésére és néhány peremet 
is elkészítenek A jövő évben 
elkészítik a szentélyt és felállítják 
a főoltárt. Az összköltség mint 
egy 100 ezer pengő, amelyet 
gyűjtés utján hoznak össze

-  Ötéves ta lá lkozó. A Mo
hácsi K a ll Legényegylet volt 
hazizeneáara 5 eves talalaozasa 
alkalmával ismét elővette hang
szereit es folyó íió 19 én nagy 
t.mczenével fog ji várni, úgy a 
regi, valanint az uj tagok tané- 
kedvelő gárdáját. A zenekar 
egyik tagja egyéni bűvész mutat
ványaival teszi változatossá es 
szirakoztatóva az este'. Kedvezőt
len idő esel.n a lánc a teremben 
lesz megtartva. Ha jól akar szó
rakozni, sajat érdekében kérjük 
jöjjön el. Rendezőség.

— A kórház eton m unká
latai. A „Laszió” kozkorhíz 
Kibővítés: munkálatai sorait külb.i- 
eges belonszerkezetek kerül lek 
kivitelre. Ezeknek a beton nunka- 
.átoknak niern ki statikai szarni 
.jsa il es kivi.oiezesi terveit Ihrig  
Dénes a Moaacs- Margitlasz.geü 
Arme.itesiiő szakaszinérnöke ke- 
iz  telte akinek nevehez fűződik 
l i  ,st vinlesmU betonszerkezetenek 
terve is. Ezzel a tervevei az at- 
a.uki;„si munkaiatoa egyik leg
nehezebb problémája mohácsi 
mérnök nevet es munkáját örö- 
km meg.

— Bárt ké rt egy pa rti b ir 
tokos a gözkompúteintöl. 
Magyar János mohácsi lakós 
kérvényt adott be a város pol
gármesteréhez, amelyben utalás
sal arra, hogy gózkompüzein 
gyalogos forgalma fő.djen ke- 
risztül bonyolitódik le, évi 59 I ’ 
bért kér a várostól. A város 
valószínű.eg nen fog bért fizetni, 
hanem megveszi, esetleg kisajá
títja a szükséges területet.

— A belvárosi templom 
órája. Egy o'vasó.nk kérésére 
megírtuk, hogy a hívek közül 
többen szretneié a belvárosi temp
lom toronyórájának kijavittatásat 
s Tihanyi píenános tigyelméae 
ajánlották ötletüket Érdeklőd 
tünk Tihanyi p ebánosnal, aki 
azonban az eszme ellen van, 
mert a toronyórák á tanában nem 
pontosak. Ugyanis többek között 
meg az óramutatóra rászálló 
madarak is befolyásolják a pontos 
idő mutatását s ez sok esetben 
kellemetlenséget okozna. Ezért a 
maga részérói nen ajánlja az 
óra kijavítását

— Mi ez? A Szent János utca 
elején a jarda mellett egy törött 
beton korong van. Jelenleg három
negyed részé van meg, míg az 
egynegyed rész hiányzik. Alatta 
egy ringó' gödör, lehet, hogy be
temetett sut, de bajos hirtelen 
megállapítani. Tény azonban az, 
hogy igen könnyen belelehet esni 
sóletben s ezert a varos figyel
mébe ajánljuk a mielőbbi rendbe
hozatalát.

val%c3%b3sz%c3%adn%c5%b1.eg
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— A kát. magyar bokréta 
Budapesten. A Katolikus Ma
gyar Bokréta meghívást kapott 
Budapestre az országos bokreta- 
flnnepélyre, amely augusztus 15- 
tól augusztus 20-ig tart. 8 férfi 
és 8 r.ö, valamint a kísérőit men
nek fel,'akiknek teljes ellátásá
ról gondoskodnak, megkapják az 
az Útiköltséget és költőpénzt is. 
— A sokac és a református ma
gyar bokréták az idén még azért 
nem kaptak meghívást, mert h i
vatalosan még nem alaku'tak 
meg. Ezt a formálitást az idén 
elintézik s jövőre ezek a bokré
ták is felment ek Budspestre.

— Betörés a Rákóczi u tcá
ban. Szerdára virradó éjszaka, 
eddig még ismeretlen tettes ál 
kulccsal behatolt Herner Balázs 
István kocsmájába és felfeszitve 
a pénztárfiókot, abból 70 pengő 
készpénzt, a kocsmából egy üveg 
rumot és doboz Levente cigaret 
tát vitt el. A kocsmáros előadása 
szerint majdnem éjfélkor záriák 
le a kocsmát és reggel fél 5 
órakor vette észre, hogy a kocs
mába vezető udvari ajtó nyitva 
van. Bement a kocsmába és ak
kor állapította meg a betörést. 
Feljelentésére megindult a nyo
mozás a tettes megállapítására. 
A valószínűség az, hogy a heíyi 
viszonyokkal ismerős volt a 
tettés.

— É le tb e lépe tt az u j Ip a ri no
ve lla . Az 1936 évi VII. t. c., 
amely az ipari közigazgatás egyes 
rendelkezéseinek szabályozása 
címet viseli, julius hó 15 én 
életbelépett Az uj novella szabá
lyozza a társulás kérdését, 
amennyiben csak azonos képe
sítésnek társulhatnak s igy esetleg 
tőkeerős kereskedő nem társul
hat iparossal. Ugyancsak nem 
vállalhatnak a kereskedők ipari 
munkát. Érdekes újítása a novel
lának, hogy a tan.oncnak évente 
két heti szabadság jár, amelyet 
legfeljebb két részletben kell ki- 
fdn i a tan.oncnak. Szabéljozza a 
segédek gyakorlati idejét és a 
mestervizsgát is az u j tövén/.

— Analfabéta tanfo lyam ,
kulturülmek a népművelés szol
gálatában A népművelési bizott
ság szerdán ülést tartott, amelyen 
az 1933— 4 évi zárszámadást tár
gyaltak le és elfogadták. A bizott
ság elhatározta, hogy a jövő év
ben analfabéta tanfolyamot ren
dez, amelyet Topscher Vilmos és 
Dózsa Béla tanítók fognak ve
zetni. Vitéz dr Horváth Kézmér 
javaslatára a bizottság elhatáiozta, 
hogy a moziban filléres helyárak 
kai, 10 filléres belépővel, kultur- 
filmeket adnak elő. A tudomá
nyos irányú filmvetítés Vitéz dr. 
Horváth Kázmér irányítása mel
lett történik. — A bizottság vé
gül elhatározta, hogy a kültelki 
népművelési tanfolyamok részére 
vetítőgépet szerez be, hogy filmek 
és diapozitivek előadásával biz
tosítsa a tanfolyamok látogatott
ságát.

— 0eeass2io árusítás enge
délyezése. A Pécsi Kereske
delmi és Iparkamara leiratban 
közölte a várossal, hogy au
gusztus elejétől kezdődöleg két 
heti occasszio árusítást enge
délyezett a mohácsi kereske
delem részére. A két hét alatt a 
mohácsi kereskedők szezonvégi 
kiárusítást rendezhetnek.

V a sá rn ap i kö rsé ta  a fe jlődő  
M ohács= fü rdőváros á llom ása in . 

Megáztak a pécsiek. —  A vendéglősök válasza: Az egyiknek 
sikerűit, másiknak n e m . . .  Forgalmas az ingyen partifiirdő

A pécsi vasutasok vasárnapi 
mohácsi kirándulása az idén nem 
sikerült. Egyrészt már Pécsett 
nem sikerült, amennyiben csak 
475 utasa akadt a filléres gyors
nak, míg más években megha
ladta az ezret is. A pécsiek vagy 
megérezték, hogy az idő kedve
zőtlen lesz, vagy az előző esti 
zápor, vagy a rádió bemondásai 
rontották a jelentkezéseket tény, 
hogy kevesen voltak. A másik 
vélemény, amely szintén helyt
álló lehet az, hogy Mohács vá
rosának már a pécsi propaganda 
ba bele kell kapcsolódni a vas
utasok kirándulása alkalmával, 
mert ilt kezdődik a siker.

Érdekes megfigyelés volt vasár 
nap az, hogy a filléres gyors 
mellett igen sokan rendes vonat 
tál érkeztek. Lehet, hogy a ké
sői visszaindulás vo't az oka en
nek, meri a filléres gyors csak 
10 órakor indult vissza s igy a 
kései érkezés a kirándulókat a 
rendes s korábban induló vonalra 
terelte.

A vasutasok fél 10 órakor ér
keztek meg s a nagyobb része 
azonnal a szigetbe ment át, mig 
igen sokan először a várost jár 
ták és megtekintették a város 
nevezetességeit,elismeréssel adóz
va a város rohamos fejődésről.

Az idő reggel nagyon szép 
volt, dél felé azonban hatalmas 
zápor kerekedett. Patakokban 
omlolt alá az égi zuhatag s a 
pécsiek közül azok voltak szeren 
esések, akik hajlék közelében 
voltak, vagy a partifürdőben, mett 
ezek nem áztak meg. Akik azon
ban sétára indultak, csurom 
vizesre áztak.

Délután azonban kiderült az 
idő s ha bár kissé hideg is volt 
az eső után kerekedett szellő, 
a fürdeni vágyók ellepték a vá 
ros fürdőhelyeit. Igy ju lott belő 
lük a Dunauszodába is, bár a 
nagyobb része a szigetet járta. 
A partifürdő színes fürdőruha 
tömegében nagyon sok idegen 
volt. Ezek között vannak már 
törzslátogatók is, akik minden 
vasárnap itt vannak s sokan vol
tak a filléres gyors utasaiból.

Érdekelt bennünket, hogy 
anyagi szempontból mit jelentett

— Bélyeggyűjtők figyelmébe.
A postavezérigazgatóság Budává- I 
rának a töröktől történt vissza
foglalása 250-ik évfordulója a.kal- 
maval rendezendő ünnepségekkel 
kapcsolatban folyó évi szeptem
ber hó 2-án 10, 16, 20, 32 és 40 
filléres értékből álló emlékbélyeg- 
sorozatot bocsát forga’omba. Ezé 
két a bélyegeket sorozatokban az 
összes budapesti, továbbá a v i
déki kincstári és I. osztályú pos
tamesteri hivatalok fogják árusi 
tani. Egy egy vásárlónak azon
ban legfeljebb két sorozatot szol
gáltathatnak majd ki A 10 és 20 
filléres bélyegek árusítása a kész
let kifogytáig korlátlan mennyi
ségben történhetik. Az említett 
hivatalok a teljes lebelyegezetlen | 
sorozatokra, valamint ezeken ki- . 
v til a 10 és 20 fillér bélyegekre

a filléres gyors Megkérdeztük 
Huthék t, akik nem voltak meg- 
e égedve. A vendéglő az eső 
alatt tömve volt. de fogyasztás 
kevés volt. A vendéglős nagy 
forgalomra számítva a partifürdő 
bejáratánál külön is készült. 
Sörösbordók voltak csapra ütve, 
bor, jégbehülött szódavíz várta a 
vendégeket, de miután nem volt 
meleg, alig volt forgalom.

A Nödling vendéglő azonban 
zsúfolt volt Nem kaptunk helyet 
sem. Pécsiek, mohácsiak vegye
sen ültek, az asztalokon bor, sör, 
málnaszörp, a vendéglőssel be
szélni sem lehetett Nődiing 
bácsinak tehát sikerült, rá is fér, 
mer! hétköznap annál keve
sebben vannak a vendéglőben.

Zaggéx is meg voltak elégedve, 
persze, többet vártak; a „M arká
nak*1 is akadtak pécsi vendégei, 
ezzel szemben Ribly szép árnyas 
kertjét nagyobbrészt mohácsiak 
töltötték meg.

Szép fo gamat csinált az „in 
gyen partifürdő" • Hiába az ide
genek is szeretnek valamit meg
takarítani.

Az ingyenfürdő egyébként hét
köznapokon is forgalmas. A 
mohácsiak nagyon sokan kere
sik fel s majdnem azt lehetne 
mondani, hogy divatba jött, bár 
panaszokat is kaptunk, hogy gon
dozás egyáltalában nincs és arra 
kérik a város vezetőségét, hogy 
hozza rendbe a fürdőhelyet.

Mindeneseire igazat adunk 
ezeknek, mert ha már egyszer 
van ingyen p irtifürdő, akkor 
hozzák rendbe is Ha akarnak 
valamit nyújtani azoknak, akik
nek szánták, ne legyenek mostoha 
gyerekek . .

A vasárnapi körséta befejezé
séül meg kell még említeni, hogy 
a városi vendéglősöknek is ju 
tott a forgalomból. A hideg szél 
korán a városi oldalra fújta a 
vendégeket és a sétát megunva, 
megéhezve, betértek a vendég 
lökbe kocsmákba. Ha az anyagi 
eredmény nem is nagy, minden
esetre megismerték a város 
szórakozó he'yeit s majd egyszer 
jobb időben, jobban is megy 
m ajd.. .

ju lius  25 óig megrendeléseket ve 
hetnek fe'. Az emlékbeiyegek ki- 
bocsájtásaval kapcsolatban a bu
dapesti 1, 2, 4, 62, 72 es 114 
szainu posahivalaiok alkalm bé
lyegzőket fognak használni.

— A Mohácsi Ur.nőc és Lá 
nyolc Mária Kongregációjának 
adakozása a belvárosi rom 
ká t. tem p lom  festésére. Dzsi- 
nits Istvánná 4 P-t, Szalai Ba- j 
lázsné 2 16 P t, Alabert Ferenc- [ 
né, Arató Janosné, Bauer K ’ roiy- 
ne, Ben Andrasné, Benedek Jó- 
zsefné, Bokor Eurna, Czeti Ist 
vánné, Cselepataki Maria, D iltkó  
Károlyő, dr Csáky Apadná, 
Ehmann Józsefne, Fischer Ilona, 
Hcmrich Anna, Herger Aranka, 
Inkei Margit, Jopp Mátyásné, 
Kiss Ferenene, Keesz Józsa, Ke
mény Mária, K n ittl Ilona, Roller í

Mária, Kovács Ilona, Láng Ma- i, 
Leovics Máiia, Leovics Marg:-, 
Mayer Vilmosné, Mayer Ferenc:: ', 
Németh Józsefné, Orosz Gyű a e, 
Pataki Józsefné, ifj Pataki Jó- 
zsefné, Pazaurek Janosné, dr. 
Papp Ferencné, Pálos Józsefné, 
Popovics Margit, Rótt Maria, S - 
regly Lászióné, Seregly Erzsibe:, 
S'ilzer Kató, Sehntidt K iro iy n .. 
Szablar Etelka, Szentirmai Marta, 
Toldy Gyű Ané, Ugrósdy Bélán 
Varga Katalin, Vorisek La jos:;, 
Vörös Margit, Kültelkiek áidozasi 
reggelijéből 1 — 1 P-t.

— Á thangolják a belv. temp
lom orgonájá t, A belvárosi 
templom festési munkálatainak 
befejezése után Tihanyi János 
plébános az orgonát is átjavitatja. 
Az orgona teljes áttisztításra, álta
lános javitasrakeriil es ujrahan- 
goljak. A munkálatokat Binoold 
Kálmán orgona és zongorakeszito 
és hangoló végzi.

— Repce, biborhere és szö- 
szösnü iK óny é ré ce d té s . Az 
Az A ls 'dunántú li .Mezőgazdaság. 
Kamara a Külkereskedelmi 
Hivataltól nyert értesülés alapján 
közli, hogy a folyó évi repceter- 
mes értékesítésénél a gazdak 22 
pengős q kinti árat, a biborhere- 
magért 34—35 pengős árat, a 
szöszösbükkönyért cca 50 pengős 
q kinti feladóállomást arat érhe.- 
nek el.

—  őszi d iv a tla p  ujdon- 
s>gok megérkeztek. Kapha ; 
Fridrich Oszkár könyv- és pa 
pirkereskedésében Mohács.

-- A nyakönyvi be)8gyzesek 
szerint 1936. évi julius hó 
10 tói 1936. évi ju  ius hó 17-ig. 
Születések: Pantyata János, Gúzs- 
vany Maria, Werner F rid i, Mo
hos Zoltán József Ágoston, Ko
vács János, Horváth Erzsébet, 
S'eier Erzsébet, Varga Ferenc 
Karo.y, Seregélyi Julianna, Szűcs 
Pál József. Házasságkötés: Nem 
volt. Halálozás '. Kasznai János 
76 eves, Matics Nándor 58 éves. 
Kiss Lajos 55 eves, Kulu'ácz 
Istvánná 76 eves, Magyarevics 
Ignác 71 eves, Kata Margit 10 
hónapo--, Jaksics József 88 éves.

Mohács megyei város polgármesterétől. 
4290 19 6 szám.

Kivonatos
versenytárgyalási hirdetmény.

Mohács megyei város tulajdonát ké
pező u. n. Püspöki Kastély épület

homlokzat kiképzési műkő és 
vakolási munkáira

nyilvános versenytárgyalást hirdetek.
Az építkezés költségei szabálysze

rűen biztosítva vannak
A szabályszerűen kiállított és lepe

csételt borítékban elhelyezett ajánlató , 
legkésőbb í. hó 31-én délelőtt 11 óráig 
nyújtandók be a város iktatóhivatalába. 
Nyilvános felbontás a polgármesteri 
hivatalban délelőtt 1 12 órakor.

A munkálatokkal kapcsolatos tervek 
a város mérnöki hivatalában (fdsz. 7) 
megtekinthetők s ugyanott a költség
vetési és ajánlati űrlap, ajánlati felté
telek és részletes versenytárgyalás: 
hirdetmény 28 fillér postabélyeg bekül
dése ellenében beszerezhetők.

Bánatpénz letétele nem kötelező.
Bővebbet a részletes versenytárgya 

lási hirdetményben.
Mohács, 1936, évi julius hó 16-án.

Dr. Margitay Lajos s k.
polgármester.
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— Mohácsi II. Lajos Muzeura 
gyarapodása. Könyvet ad tak: 
i'etrovics Károly 6 munkát, özv. 
Tauszik Antalne 2, Lucien Bein 
1, Brand Ede 9, Vitéz Szónyi 
Alajos 1, Prezlmayer Alajos 1, 
Y;tez dr. Horváth Kázmér 2 köt., 
.vatisztikai Hivatal 14, Vétel ut
ján 28. Búzás Aurelia: Mohácsi 
c •un. bizonyítvány 1844 év, vetel 
fotográfiák a Hősök emlékmű 
verői 6 darab, Kramer Sándor: 
181'' 49 hősök arckepe 22 drb., 
Be városi el. isk 3 diapozitív az

a. Iáról. Mohács m. varos : Hősi 
e íekmú tervrajzok kartonon 8,
1 í ’ si béihaz tervrajzok 9 drb.
A van T . : baktcr lat dzsa, Bet- 
,-ovics Károly 14 darab húsvéti 

vas, Kósza Antalne: Gerben
. >ö tó i, Foris József Kolked : 

m Jertört, Dózsa B ea : revolver, 
Aro ászt Antalné: tiszti kard,

•.Jei Ferenc: 3 darab délvidéki 
r t „ i katonafegyver, szurony, lég- 

iritó srapnel hüvely, 2 darab 
ag ugoiyó hüvely, özv. Biazsov
>\ i rgyne ; 2 klasszikus szobor,

Jr. lhrig Ákos: ősallaii csontok, 
Mohács varos: .Mohácsi hősi há

gták emlékművének gipszmo- 
Jel je, Kovács Lukacs török réz- 
penz. — Vetel: I. Ferdinand ta l
lér evszám nélkül, özv. Biazsov 
Györgyné: 25 darab réz, nikkel 
pénz, Oszvald János: 7 drb. réz, 
nikkel pénz, Ungar Józsefné: 9 
darab réz, nikkel pénz. Vetel:
. írók tallér, Mohács varos 22 drb 
szalag a hősi emlékmű leleple
zése alkalmából. Vetel: kettős 
létra, Ungar Jozsefne: Betlehem 
agyagból, Ált. Nőegylet: talpas
pohár, Gaal Kálm án: nyars, Se- 
estyén Adám : egyptomi felíras

sál réz késnyel.
— Csak m a g ya ru l! A város 

egy táblát készíttetett, amelyen 
azt akarta hírül adni, hogy a 
megjelölt hely fölött nem szabad 
mosni. Vagy nem adtak szöveget a 
készítő .mesternek" vagy pedig 
elkallódott,tény az, hogy a tabla 
n i t azt magunk is gyönyörködve 
o.vashattuk, imigyen szólott : 
.Ezen hely föiő-csak szabad 
mosni" — Eddig a tabla, amihez 
az; hisszük jogosan tehetjük hozza, 
hogy unikum a maga nemében. 
Szerencse, Matyi bácsinak sem 
tetszett s erezte, hogy itt valami 
baj van, tehat mielőtt kitűzte 
volna felvitte a városházára meg
mutatni Kérdjük azonban szabad-e 
egy magyar iparosnak ilyen táb-
í.t Kiadni a kezéből és lehetséges e, 

hogy itt ennyire ne tudjon valaki 
magyarul ?

— Búza , gyüm ölcs- és te r- 
m én yk iá llitá s . Folyó évi október 
hóban Baranyavármegye törvény
hatósága a vármegye területén 
lev összes gazdák bevonásával 
í agyaranyu búza kiállítást rendez, 
gy ümöics es egyéb termények 
kihllitasaval kapcsolatban. A ki- 
a. .tas célja a vármegyei búza 
kataszter felállítása, vagyis annak 
pontos megállapítása, hogy a vár- 

egyében hányféle búzát, mind
egyik féleségből mennyit és hol 
termelnek. Célja továbbá a pécsi 
m. kir. Vegyvizsgáló állomás vizs- 
gaiatai és kísérletei utján annak 
megállapitása, hogy a sokféle 
búzából melyik az, amely nem
csak mennyiségre, hanem minő
ségre is az első helyet foglalja 

természetesen figyelembe véve 
a megfelelő talaj és klimatikus

viszonylatokat is. A kiállítás és a 
búza kataszter niegállapitasa egy
úttal azt a fontosabb célt is szol
gálja, hogy a baranyai minőség 
búza jobb ertékesitesi lehetőségét 
é külön jegyzését a budapesti 
tőzsdén kiharcolják. Fel akarjak 
hívni nemcsak helyi, hanem o r
szágos viszonylatban a malmok, 
sütödék es altalaban a búzapiac 
figyelmét arra, hogy a baranyai 
búza vásárlásává! tulajdonképen 
— amit eddig sajnos sehol nem 
vettek figyelembe — miiven ki
váló minőségű áruhoz juthatnak. 
A kiállítás megrendezésével es a 
vizsgalatok foganatositasával kap
csolatban a gazdikat semminemű 
költség nem fogja terhelni.

S P O R T .
U s z ó v e r s e n y t

rerdez jövő vasárnap 26-án a 
Mohácsi Torna egylet úszószak
osztálya, amelyen a pécsi úszók 
is képviseltetik magukat. Az MTE 
nek tddig csak papíron levő 
úszószakosztálya vegre az akti
vitás terére lép és azonnal hatal
mas eseménnyel nagyszabásúnak 
Ígérkező uszoversennyel kezdi 
működését. Természetadta foly ón- 
kát, a Dunát, csak elvétve hasz
náltak ki uszoversenyre s most 
ezt akarja megvalósítani és min 
den évben rendszeresen megtar
tani az M TE uszószakosualya. 
Esősorban a körülményeknek 
legmegtelilőbb uszóagat a folyam- 
bajnokságot tartják meg es írjak 
ki, úgy ifjúsági, mint szenior szám
ban. A szeniorbajnoksag a csele- 
pataktól mintegy 4 km-es tavon, 
mig a junior bajnokság a DGT 
hajósi onrástól kb. 2 km-es tavon 
tartják meg. A folyambajnoksá- 
gon úgy egyéni mint csapatver
seny lesz, számos díjazással. 
Csapatverseny csak a he.ybeli 
alakú átok szamára lesz és annak 
minden évben való megtartására 
és népszerűsítésére vándorserle
get alapítanak, amelyet a győz
tes csapat mindig egy évig ved.

A folyamuszas mellett, amelyen 
városunk minden úszni tudója 
résztvehet, a strandon rövidtávú 
uszóversenyeket is rendeznek és 
bemutatják a közönségnek a kü
lönféle úszásnemeket Így lebonyo
lításra kerül es nevezni lehet 100 
m.-es gyors, mell- és hatuszas 
szeniorbajnokságra, 14— 18 éves 
korúak részére rendezendő ifjú 
sági gyors- hát- és mellúszásra, 
továbbá a 14 éves korig terjedő 
50 méteres minden fajta gyermek- 
úszásra és végül az 50 méteres 
női gyorsés- mellúszásra. Tehat 
mindenféle uszószám van csak 
jelentkezni kell a részvételre.

Nevezési díj nincs! Jelentkezni 
lehet csütörtökön, 23-án déli 12 
óráig Ritter Jenő órásnál vagy 
Rosenthal Lajos cégnél. A ver
seny előkészületei már nagyban 
folynak, amely az egész varos 
társadalmát megmozgatja és Így 
remény van arra, hogy siker ke
csegteti az M TE úszószakosztá
lyának kezdő munkáját.

Sporthírek.
A vasárnap m e g ta rto tt edző

mérkőzéseken a .Levente válo
gatott* 4: 1 arányban diadalmas
kodott a .D iák válogatott" felett,

m ig az M T E  csapata fö lé 'S ye* ’ n 
7 :0 - r a  verte az . F I I "  c s rp a tA .'-

Vasárnap az MTE .A * és .B * 
váltogatott csarata tart nagy két- 
kapus edzés', amely majd kör
vonalazni fogja az elkövetke
zendő őszi csapató', és annak 
tartalékjait.

A ' augusztus 1 én kezdődő
o lim p iászon  a fu 'b a llexpe d ic ióban  
D é lnyu ga tró l a m ár kö zö lt K a l
m áron és Bércesen k ív ü l, a tö b b 
szörös vá loga to tt BE 4C ista ka- 
fu s  S non is résztvesz.

Felelősszerkesztö:
BÁN ANDRÁS
Laptulajdonos ás kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

I B  1< T  B  S  I T  B  S.
A nagyérdemű közönség becses tudomására 
adom, hogy Horthy M u 40. sz. alatti volt

Armbruszt-féle fűszer és csemege 
üzletet á tv e tte m  és fo lytatom

I
 Minden igyekezetem oda irányul, hogy 

igen tisztelt vevőimet a legmesszebbme 
nőkig kielégítsem Szives pártfogást kér:

■j z;sü»u z ;sitss i s t v á n
l í tw z e r  ó k  e M C in e ^ e k e re M k e t lő .

O LCSON!

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

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

, ,H ite lfo rrá s '1 B evásárlás i S ze rveze t 
ag ja i ré s zé re  6 havi rész le tfize tés .

VORISEK LAJOS
fehérnem ükészitó és divatáruké reskedő, Ovárosháza.

A

PO N TO SA N !

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

napvédő szem üveg je im et.
Legújabb színekben. ELŐTÉT ÜVEGEK. Bármilyen 

emüvegre szerelhetők Továbbá órák, szemüvegek,
ékszerek dús választékban.

szívós és R itte r  ó rá s n á l, K irá ly  u t3 4 .
Ó ra javltá s  I év / J ó tá llá ssa l.

6 havi részletre készpenzáron
vásárol a

1T E L F 0R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város le g n a g y o b b  cégeinél.

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

Tagja lehet minden hitelképes egyén. Jelentkezni leheti

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.

H i l ’d a ' S I O l l  f i

M ohácsi K órlapban l

H ad iro k k an ta t hadiözvegyek 
és h a d iá n á k  figyelm ébe!
Tekintettel arra, hogy a város

háza n az átcsoportosítás kőve t- 
kezté ben még nem jelölték ki a ' 
HONloz részére a működési he
lyet, értesítjük bajtársainkat, hogy 
az irodr'i munkát egyelőre be
szüntettük Amennyiben a helyi
séget megkapjuk azt újból érte
sítésükre adjuk, hogy működé
sünket megkezdtük

Elnökség.

S ZÉPE N !

GYORSAN !
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KIFUTÓ felvétetik.

P i a c i  á r a k i
Búza ul 
Zab — 
Rozs uj 
Árpa ul — 
Tengeri m. 
Bab -

13.511 P
15 — P 
9 50 P 
9.50 P

1 2 .-  P
16 -  P

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

 g

é s  e l a d
mindenféle haszn.lt bútor 
uj munkát o Io h ó ii válla!
W É B E R  ADAiW
asztalos, Horthy M. u. 10. sz.

z 9

AUTÓTÉRKÉP
50 fillé r .

Kapható

FRIDRKH CSZKAR
könyv- és papirketeskedésében

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

M o h á c s .

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

Cséplési szén méterm 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  

kap ható  i

FR1DRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

k W Mohács.

rw-
Nem

Telefón 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

FR1DRICH OSZKÁR
könyv-, zenemű- és papirkereskedés, könyvnyomda és könyvkötészet

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Pridrtch Oszkár könyvnyomdája, Éoháes.

haszn.lt
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