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T n n i i l s á g o  k .
bűzt érzünk a távolból is é.-Valamikor a világszabad

ság, a népjogok jelszavaival, j 
boldogító és mámoritó Ígé
reteivel indultak el s ma egy 
hatalmas számot számláló 
nép nyakán állig fegyverbe, 
zsarnokságba burkolva viszik 
a halált, a gyilkot más or
szágba. Ember embert öl s 
méltán kérdezhetjük, hogy ez 
lenne hát a testvériség ? Gyer
kőcök fegyveres bandájának 
fosztogatni, rabolni, ölni, ut
cán békés járókelőkre lövöl
dözni, ez lenne az a szabad
ság. amit Ígértek?

És hol vannak a népjogok 
hol van a vélemény és szó
lásszabadság, amelyet maguk
nak követeltek az elején? 
Hol vannak azok a hirdetett 
gyönyörű eszmék, amelyek
kel az emberiséget boldoggá 
akarták tenni?

Egy borzalmas polgárhá
ború, emberhullak hegyei, le
rombolt templomok rombadült, 
kirabolt földbirtokok, csőcse
lék, ember-vadállatok véreng
zése, megölt papok ezrei, i 
éhezők százezrei, valóban ez 
lenne az ut a boldogság felé ? 
Ez lenne az útja annak az 
uj világnak, amelynek el kell 
jönni, ez lenne a szociális 
igazságok megszületésének | 
vajúdása?

Talán nincs ember, akit 
meg ne borzongtatna az a 
rettenetes polgárháború, amely 
most Spanyolországban dü
höng a jszó legborzalmasabb 
értelmében. Borzalmat, undort 
kelt minden józan gondolko
dású emberben, de egyben 
tanulságai is vannak ennek 
a rettenetes mészárlásnak.

Az egyik részen azok a 
tanulságok, hogy nem lehet 
igaz ügy, amelyet mindenhol 
felíorgatással, vérfürdővel, tiz 
és százezrek legyilkolásával, 
bombával, gyilokkal igyekez
nek megvalósitani. Nem igaz, 
«zt nem hiheti senkisem, 
hogy a jövő boldogságának 

legyen az útja. Megrette
nünk tőle, vérszagot, hulla-

nyugodtan mondhatjuk, hogy 
ez csak a csőcselék, az utca, 
aljának lehet álrna. Beteges 
hajlamú emberek gyönyörű
sége lehet az égő templom, 
az összerombolt otthon, még 
ha az történetesen gazdag 
emberé is volt.

A másik tanulság szól 
mindazoknak, akik tálán még 
ma is abban a hiszemben él
nek, hogy fentartható a nem
zetközi, tröszt és kartelkapi- 
talizmus minden becsületes 
törekvést elfojtó zsarnoksága, 
az arany egyeduralma, a 
mammuth vagyonok erkölcs
telen jövedelme, egyesek dő
zsölése mások nyomorúsága 
és kenyértelensége mellett.

Ma már túl vagyunk azon, 
hogy bűn hirdetni egy szebb 
társadalmi rendszert, amely
ben a szociális igazságok 
uralkodnak majd, de hangoz
tatjuk, hogy a szociális igaz
ság útja nem egyedül a szo
ciáldemokrácián át érhető el, 
sőt egyenesen tagadjuk,*hogy 
a szociál-marxista tábor azt 
az uj világot hivatva lenne 
megteremteni, amelyet el kell 
hoznia a közel jövőnek.

A szociális igazság egyenlő 
a krisztusi igazsággal, amely 
kétezer éve hirdeti az Igaz
ság, az Élet útját s amelyet 
kisajátítottak, modern gú
nyába öltöztetve mások akar
nak újra bemutatni.

A tanulság a ma társa- 
dalmarészére ezekből a vér
orgiákból, hogy mielőbb meg 
kell találni az uj elrendezke- 
dés útját. Vannak már irány
jelzők, amelyek mutatják az 
utat. Vannak elrendezkedé- 
sek, amelyek megtaláltak a 
módot, hogy igazságos, be
csületes utón gondoskodjon 
a társadalom minden tágjáról, 
hogy munkát adjon a dol
gozni akarónak és kenyeret 
annak ki a munka harcosa, 
anélkül, hogy felforgatták 
volna a régit. Az átalakulás

nak nem kell a felforgatás 
utján jönnie, nem kell a vég
letbe mennie, vannak békés, 
törvényes eszközök, a gon-
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A város körlevele az in ternátus 
benépesítése érdekében.

Elsőrangú ellátás, tanári felügyelet, sport a bennlakók részére. 
50 pengő havi dijat fizet a bennlakó tanuló. —  Zenetanárt 

alkalmaznak a gimnáziumhoz.
A város polgármestere körle 

velet küldölt széjjel a környék 
összes plébánosainak, jegyzőinek 
tanítóinak s mindazoknak, akiket 
a gimnázium sorsa érdekel. Eb 
ben a körlevélben értesilést küld, 
hogy a

gimnázium intcmátusa 
kellő jelentkezés eseten 
már most, szeptemberben 
megnyílik.

A körlevél szerint a fiúnevelő
nek az a célja, hogy olyan szü
lők gyermekeinek, akik annyagi 
erejüknél fogva a magasabb ne 
velési szempontok figyelembevé
telével az intézet nevelést és ál
landó tanári felügyeletet célra
vezetőnek tartják, módot nyújt
son arra, hogy az intézeti ne
veléssel a tanulók előmenetele 
és erkölcsi oktatása a legtelje 
sebben biztosittassék. Ezzel az 
intézet tanári karának munkás
sága kiegészül és jobb nevelés 
nyújtható a gyermekeknek.

A város mindezeket a szem
pontokat figyelembe* éve méltá
nyos áron nyújtja az intézeti 
nevelés lehetőségét, amennyiben 
havi 50 P ben állapította meg az 
ellátás diját. Ebben az összegben 

minden bennfoglaltatik s 
ezenfelül semmiféle külön
d íj nincs.

tsz internátus egyelőre a gim
názium régi helyiségeiben nyer 
elhelyezést. Közös hálótermek s 
külön közös tanulótermek álla
nak a fiuk rendelkezésére s a 
tisztálkodás céljaira modern für
dőszobát rendeznek be. A város 
minden tekintetben elsőrangú el
látást kíván biztosítani a növen
dékeknek.

A felügyeletet a gimnázium 
egyik tanara látja majd el, akit 
olyképen választanak ki, hogy 
minden tantárgyból megfelelő 
Útmutatásokkal, felvilágosítások
kal láthassa el a növendékeket.

A városháza tervei szerint 
már tiz bennlakó jelentkezése

dolat és szó szabadsága ut
ján. amelyekkel szebb és jobb 
életet lehet elérni, vér, bor
zalom és gvilok nélkül!

esetén megnyitják az ősszel az 
internátust, de megfelelő hely 
van akár 50 jelentkező esetén is.

A jövő évben elkészülő külön 
tornacsarnok és az internátusi 
épület emeletén lesznek a fiuk el
helyezve, déli fekvésű termekben 
s még szebb, modernebb lakó
helyet nyújtanak.

A város tervei között szerepel, 
hogy már most az ősszel egy 
zenetanárt alkalmaz, aki a gim 
názium énektanítását látja el, 
azonkívül a szimfónikus zene
karnak is karmestere lenne Ez a 
tanár aztán a bennlakókat olcsó 
tandíj mellett zenére is oktatná. 
A szimfónikus zenekar erre a 
célra kölcsönadná zongoráját s 
igy a gyakorlás kérdése is meg
oldódna ezzel.

A szellemi és művészi kikép
zés mellett a sportról sem feled
keznek meg. A fiúnevelő növen
dékei szabadon használhatják a 
tenniszpályát, valamint a sport
pályát is.

Az uj kulturális intézmény, 
városi gimnáziumunk, lelkes hívei 
érdeklődéssel várják, hogy be
népesül e a fiúnevelő intézet. 
Minden valószínűség amellett 
szól, hogy az őszre kel’ő szám
ban jelentkeznek a szülők gyer
mekeikkel az internátusba, mert 
aránylag, olcsó, hiszen más vá
rosok internátusai sokkal maga
sabb díj mellett is állandóan 
zsúfoltak.

Lapunk hasábjain’ szakembe
rek többizben kifejtették véle
ményüket az intézeti nevelés elő
nyeiről s bizonyosra vesszük, 
hogy a megfelelő anyagiakkal 
rendelkező szülők a szakszerű 
nevelést biztositó intézmény fel
állítását szívesen veszik és fel
karolják.

A bennlakás díjának 50 pen
gőben való megállapítása árirá- 
nyitó lesz a szegényebbsorsu 
tanulók elhelyezésére s igyazarra 
rászorultak ennél alacsonyabb díj 
mellett mégis kifizetődőén kap
nak biztos diákot.
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Hatalmas sikere volt a 
vasárnapi uszóversenynek

A Mohácsi Torna Egylet úszó- 
szakosztályának első bemutatko
zásét nem vért, na .y siker koro
názta. A Mohácson teljesen el
hanyagolt uszósport talán ezzel 
megindult es legalább minden 
ívben megrendezik ezt az 
uszóversenyt.

Feltétlenül szükséges, hogy a 
Duna adottságánál fogva a lehe
tőséghez képest rendezzenek 
uszóversenveket városunkban, 
amelyet megfelelő propagandával 
és támogatással állandóvá kell 
tenni és egy uszónap beálli- . 
tásával, a város segítségével a 
környék szrmottcvő úszóit is 
meghívni a versenyre, hogy ez i 
országoson is számottevő ese- 
niénnyé emelkedjek.

A folyambajrokSHg csapatver
senyére azonban kellene egy ván- 1 
dorserleget alapítani, hogy ezáltal ' 
állandóvá tegyék ennek meg
rendelését és ezáltal is serkent
sék az úszókat a versenyen való 
részvéteire és ambici nálják a 
győzelem elérést.

Az uszónap sikerét és jövőjét 
mutatta a kezdetben nem várt I 
nagyszámú nevezés is.

Vasárnap ebédután a verseny
zők és vezetők serege lepte el a 
kishajót, hogy elinduljanak az 
izgalmasnak Ígérkező folyambaj
nokság starthelyeire. Két óra után 
pár perccel a DGT.-nél Horváth 
István dr. ezredorvos indításéra,
24 ifjú  test lendült a vízbe, 
hogy megvívja idegizgató csatáját 
az ifjúsági folyan.bajnoki címért.
A  csónakok raja lepi el a Dunát 
úgy mentési, mint biztató szán
dékkal. Az első versenyző fel
bukkanására a strand nagy kö
zönsége is érdeklődéssel figyeli a 
versenyt, amelyet egy ismeretlen 
ifjú  úszó tehetség nyert meg, 
némi testi hibája ellenére is.

Közben a Cselepataktól elindult 
a nagy mezőny. Amikor még 
messze távolban felbukkan az 
első versenyző feje, izgalom fut 
végig a közönségen, amely a 
verseny kimeneteléről és állásáról 
állandóan megfelelően van infor
málva. Hatalmas taps fogadja a 
nagy fölénnyel befutó győztes 
Puppi Lászlót, de kijár az ünnep
lésből a többi befutónak is.

Mintegy fél órai pihenő után 
kezdődőit az egyes uszószémok 
bebonyolitása, amely szebbnél- j 
szebb küzdelmet és versenyt mu
tatott végig Nagy tetszést ara- i 
to lt Puppi Lászlónak, a Mohácson 
még nem látott, pillangó mell- i 
úszás bemutatása. A verseny 
befejezése után a győzteseknek 
es helyezetteknek vitéz Szőnyi j 
Alajos az M TE társelnöke frap
páns beszéd kíséretében nyújtotta 
át a szép dijakat. Teljes dicséret 
illeti az M TE vezetőséget, ezért 
a kitűnő verseny megrendezéséért 
de mégis kiemelendő Hohner Jó
zsef uszószakosztályvezető és 
Kitter Jenő intéző agilis mun
kássága.

Az uszóverseny eredményei 
a következők:

Szenior folyambajnokság 4 km-s 
távon 22 induló: 1. Puppi László 
cserkész 35.38 mp, 2. Kitter Jenő 
MTE. 3. Mecsek: János pénzügy

őrség, 4. Magos Lajos MTE, 5. 
Nagy Z Cs. 6. Spuller G. MTE.

.Csapatbajnok” : Cserkészek |
csapata Puppi, Nagy, Kálmán, 
Thür, 2. MTE, 3- Pénzügyőrség. }

Ifjúsági folyambajnokság 2 km-s 
távon 24 in d u 'ó : 1. Csapó István I 
levente 14 p, 2. Molnár Péter 
MTE, 3 Mayer Ferenc MTE, 4. 
Móka Frigyes cserkész, 5. Sarló 
István M TE, 6. T ürr János cser 
kész.

Csapatbajnok: 1. M TE csapata 
Mo’nár, Major, Sarló, Vas, 2. Cser
készek, 3. Leventék.

100 m. ifjúsági mellúszás 4 
indu ló: I Molnár Pé'er MTE, 2. 
Pettkó János MTE, 3 Vas And 
ras MTE.

ICO in. szenior hátuszás 4 in 
duló: 1 Pazar Ferenc Cs. 2

Halálos szerencsétlenség 
cséplőgép vontatásnál.

O sszeroncso lta  ko p o n yá já t a v a s k e ré k .
Megrendítő szerencsétlenség 

történt kedden hajnalban Zeit- 
vogel Ferenc egyik cséplőgépé
nek vontatása, közben A gépész, 
Alap Ferenc leesett a mozdony
ról és

a cséplőszekrény vaske
reke alá kerüli, amely a 
koponyáját teljesen össze
roncsolta s azonnal meg
halt.

Az esterői a következő rész
leieket jelenti tudósítónk:

Szerdán hajnalban a cséplő
gépet a mohácsi alsómező szé
léről a nagynyárádi határba von 
tatták, hogy a cséplést máshol 
folylassák. A kölkedi csárda irá
nyában attól mintegy egy kiló 
méternyi távolságban járt a gép, 
amelyet May Ferenc gépész ve 
zetetl. Fél öt óra körül járt 
az idő, amikor May Ferenc hir
telen levágódott a mozdonyról, 
amelynek kormányát kezelte

és a vontatott cséplőszek
rény vaskereke alá került.

A fütő, aki el volt foglalva, 
csak arra lelt figyelmes, hogy 
megbilleni a cséplőszekrény, ak
kor vette észre csak, hogy a gé
gész eltűnt meőle s vissza
fordulva

megdöbbenve látta, hogy 
a vaskerék már a gépész 
fején van. | A vizsgálat mindenesetre fo- 

Azonnal leállította a gépet, de lyik annak megállapítására, hogy 
már későn volt. A kerék még I terhel e felelőség valakit a bal
rajta maradt az összeroncsolt fe- | esetért.

— A Duna á ldozata. A Duna 
minden évben megköveteli a maga 
áldozatát. Az idén Pavkovics An
tal városgazda családjába hozott 
mély gyászt, amennyiben 13 éves 
unokája, Lipozsencsics Katalin 
szombaton délelőtt a szigeti olda
lon fürdésközben belefulladt. A 
kislány egy pajtásnőjével játszott 
a Dunán és a forró kánikulái 
nap elől keresett enyhülést a Duna 
vizében. Bár tudott valamelyest 
úszni, mélyebb, szakadékos részbe 
került, ahol ugylátszik megijedt s 
elmerült. A tragikus gyermek
szerencsétlenség városszerle rész
vétet keltett.

Hohner József M TE, 3. Szemer- 
kacs Dezső MTE.

100 ni ifjúsági hátuszás 4 in
du ló: 1. Szabó Pál Kecskeméti 
AC, 2. Molnár Péter MTE, 3- 
Móka Frigyes Cs.

100 ni. szenior mellúszás 8 
induló: 1. 1— 2 holtversenyben 
Ehniann Lajos és Magos Lajos 
MTE, 3. Pazar Ferenc Cs, 4. 
Nagy Zoltán Cs. Versenyen kivül 
végig pillangozta Puppi László 
Egri MSE

100 ni. iíjusági gyorsuszés 4 
induló: 1. Szabó Pál KAC, 2. 
Pettkó János M TE, 3. Csapó Ist
ván Levente.

loO ni. szenior gyorsuszés 4 
induló: 1. Puppi László EMSE, 
2. Mecseki J inos P, 3. Heirich 
Ferenc MTE.

jen s az összefódult munkások
nak kellelt kiszabadítani a már 
halolt gépészt.

Az esetet azonnal jelentették 
Mohácsra, ahonnan dr. M olnár 
Ferenc rendőrfogaltnazó, Faltay 
János dr. főorvos és a csendőr
ség egy járőre mentek ki a hely- 
színére.

Az orvos már csak a beállott 
halált állapíthatta meg. A hely
színen kihallgatott munkások 
előadása szerint a mozgony egy 
határkőnek ment neki, amely alig 
látszott ki a földből, mégis ele 
gendő volt arra, hogy megbil
lentse a nehéz cséplőgép moz- 
gonyt. A valószinüség az tehát, 
hogy a mozgonynak ez a hitte 
len megbillenése dobta le a gé
pészt, aki talán éppen ebben a 
pillanatban nem figyelt az útra.

A feltűnő az volt, hogy a 
szerencsétlen ember egyetlen 
jajszó nélkül esett le s igy az a 
feltevés is szóbakerült, hogy ta
lán szivszélhüdés érte. Kérdé
sünkre dr Faltay János kijelen 
tette, hogy véleménye szerint 
szerencsétlenség történt s nem 
valószínű a szivszélhüdés felté
telezése, bár ezt határozottan 
csak a boncolással lehetne 
megállapítani.

May Ferenc gépész, lánycsóki 
lakos volt, nős, három gyermek 
maradt után s halála Lánycsó
kon nagy részvétet kelteit.

— Pályázat testnevelési ta 
n á ri á llásra . A múltkori közgyű
lésen be nem töltött testnevelési 
tanári állásra pályázatot hirdet a 
polgármester. A pályázat határ
ideje szeptember hó 29. A kér
vények a polgármesteri hivatalba 
adandók be.

— A Dunába u g ro tt ,  özv. 
Kovácsics Jánosné 68 éves mo
hácsi lakós összeveszett menyével 
Kovácsics Antalnévals efelett any- 
nyira elkeseredett, hogy szigeti 
tanyájuktól nem messze a Dunába 
ugrott. Csakhamar keresésére in
dultak [s a sokac révnél sikerült 
is holttestét megtalálni.

A heteken át szakadatlan^ 
tartó kánikula mem gátolta ( 

j szinpártoló közönséget abban 
j hogy estéről-estére ott ne üljön’ 

a páholy, vagy a megszokott pad 
! sorok között, figyelmét, lelkese- 
j dését egy pillanatra sem vonta el 
J a fárasztó hőség, nem, mert kul- 
| túr szomja erősebb voit, minden 

testiségnél és nem, mert a sze- 
i zon legtöbb elöadasa, erekben 

és szmrehozásban, el tudta fe- 
lejtetni, az aréna fizikai erteletn-

I ben vett forrósagát.
Fodor Oszkár színtársulata, a 

l sikerek halmazával zárta le va
sárnap este vendég játékának ni- 

! vós sorozatát, az objektív kritika 
, pedig, azzal tesz pontot, a szín- 
[ házi ieferádak vegére, hogy a 

közönség példás anyagi áldozata 
nem vol hiábavaló, az áldozat 
ellenértéke, nívóban, stílusban, 
színben, a körülmények adta le- 

I hetőség szerint, nemcsak elérte, 
de meg is haladta, az előadások

1 várt és megkívánt szintjét.
Hogy, voltak fogyatékosságok 

I is, azt emberi voltunk teszi tér- 
! nrészetessé, a körülmények adta 

helyzet pedig |részben indokolttá,
| és ez nem lehet az általános int- 
i pressiókat befolyásoló hiba mind- 
■ addig, amíg a fogyatékosságokat 

nem szándékosság idézi elő. 
j Gyenge volt az operett műsor és 
| hiányos volt az operett személy- 
j zet, az igaz, de van-e egyáltalá

ban a fővárosban is ahol pedig 
a túl dekoráció fel sikert jelen’,

; elfogadható uj operett? Egyebek- 
! ben Fodor igazgató, eredetileg is 
[ prózai előadásokkal szándékozott, 

szimpátiát kelteni a maga es tár
sulata iránt Búcsúzóul és utra- 
valóul el is mondhatjuk, hogy 
szándékát, az elért sikerek, a 
csaknem mindig telt padsorok 
minden vonatkozásban igazoltak.

A sikeres színűdén/ előkészí
tésében, nem kis része van a 
Szinpártoló Egyletnek is, amely 
éber figyelemmel és lelkiismeret
tel fáradozott a nagyközönség 
műélvezete érdekében.

Az utolsó heti előadások, egyet
len újdonsága, a Nemzeti színház 
világhíres szinjátéka, a „Baskir- 
csev Mária** volt. Köszönjük ö t 
nek, Székelyhidy Adrién művész
nő, azt a forró, azt az egyro 
robbanó levegőjű drámai .szimfó
niát, amellyel megtöltötte, a szín
padot és a nézőteret. Gratulálunk: 
Vass Irmának, a győzedelmes fö
lényével is gazdag szívű Brcslau 
kisasszonyáért. Kettőjük alakitasa 
több volt mint művészet: emberi 
volt I Bende, Oroszlán és Rátkay 
osztozkodtak még azt est sike
rében.

Pénteken és vasárnap a. Há
zasság és a nagy sikerű Érett
ségi előadásával ért véget a s n- 
házi idény, s a rivalda lám: ■ • a 
jó l végzet munka után, '.éli 
álomba sötétedtek. r. .« Gz-

H ir d e s e u  ti
[Mohácsi HirlapbFQ I
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4 gimnázium igazolása.
A gimnáziumi értesítővel kap- 

c- bán a Mohácsi Hírlap is 
f . kozott annak nivós tartat- 
n- . i és eredményeivel, amelyek

. - t ik  mindazokat, akik ezen 
kultúrintézményünk feláll!-

• ' körül fáradoztak.
Dr. M argitay  Lajos polgárrnes • 

tér az értesilőt igen sok helyre 
e, Jdette s most mindenhonnan 
mc'eg e.ismerő sorok érkeznek 
\ ssza így szívélyes hangon irt 
A recht kir. kerceg a kultusz- 
m észter megbízásából titkári 
hivatala. Nagyon meleg hangon 
köszönte meg az értesilőt Ke- 
me’ies Illés tankerületi kir. fő 
igazgató, aki azt Írja, hogy 

immel és lelkesedéssel' ol- 
\ :a dr. M argitay  Lajos pol-

nester bevezető cikkét az ér 
te? tőben, amely „Útmutatásul 
sz gál arra, hogy milyennek kell 
lemre a mohácsi gimnázium 
szei cinének. De az egész érte- 
sitő minden sora oly sok ben- 
>.seggel van megírva, hogy nem 
.. ;ct m.eghalódottság nélkül 
olvasni."

Külön kell azonban kiemel
nünk Sziiy Kálmán kultusz ál 
lamtitkár levelét, aki egyik té 
nyezője volt a mohácsi gimná
zium felállításának. Ugyanis, ami 
ki a kultuszminiszter első ízben 
elzárkózott a mohácsi gimnázium 
felállításának gondolata elölt, dr. 
Margilay Lajos po'gármester 
közbenjárására, éppen Szily lett 
egyik legerősebb támogatója 
üg . linknek. Az értesítőre a kö
vetkező levelet irta a polgár
mesternek :

Igen Tisztelt Barátom!
Hálásán köszönöm a mohácsi 

városi gimnázium első értesitő- 
k szives megküldését. Öröm

mel latom, hogy már az első 
tanév szép eredményei is iga
zolják a

Te meggyőződései érve
lésedet es szívós küzdel
medet a gim názium  lé
tesítése érdekeken.

Őszinte, igaz tisztelettel va
gyok kész híved:

S zily Kálmán
A polgármesteri hivatalba be

érkezett a többi levélben is öröm 
te jes hangon imák a gimnázium 
sikeres első évével kapcsolatban.

Kép és szobor tárlat.
A fiatal művészgeneráció egy 

sokat ígérő tagja Ugray György 
szobrász- és festőművész, a 
Koiona szálló emeleti helyisé 
gebén, julius 29—augusztus ó ig 
tattó kép- és szobor kiállítást 
nyitott.

A belépőt, laikus elgondolás 
mellett is, pillanatok alatt meg
kapja az a változatos és mégis 
harmonikus szinpompa, amely 
a képekből és a szobrokból össz
hatásként kiárad, a tüzetes szem
le : elés pedig a fokokban alig 
k fejezhető tetszést és elismerést 
váltja ki.

Lgy gazdag fantázia művészi 
megnyilatkozását tükrözi vissza 
a 99 iestmény és a tárlaton lévő 
szoborcsoportozat. A csupa tér 
mészetes szin, a csupa eredeti
ség és a konstrukcióiban csupa 
tökéletes motívum kisugárzása,

maganak az a'kotó erőnek és 
tehetségnek mesteri megleste- 
sulese

A jól sikerült tárlatnak, külö 
nősen vonzó varázst az a kö- 
rúlmény ad, hogy a képek nagy 
fesze mohácsi vonatkozású, 
majd minden ecsetre kívánkozó 
érdekességet és nevezetességet 
megörökített Ugray György 
ecsetje, de csupa festészeti es 
szobrászművészed 1 ra, az ország 
külömböző tájairól alkotott mes
terműve is.

A sok festmény, csupa színes 
eleven tájkép, a szobor alkotá 
sok, tanulmányfejek, sport és 
egyéb aktok Régen nem láttuk 
a külömböző művészi hajlamok 
nak ilyen tökéletes összetalál
kozását.

Szemie a gyümöicspiacon.
A nyári érlelő meleg pompázó 

színes viágot teremt az érő 
gyümölcsökön, lángoló sárga 
piros a kajszi, sötét hamvas vö
rös a franciabarack. A reggeli 
piacon is ott látjuk a piros pa
mutalmát, a CÍiarlaniovszkyt, a 
a zöldes sárga Csaba gyöngye, 
Szőlőskertek kiaálynője, szőlőt. A 
ragyogó nyár legszebb gyümöl
cseit kínálja nekünk.

A fakon oly szépnek tűnik fel 
ez a szinpompás kép előttünk, 
de ha lekerül a fáról a gyümölcs 

i és a piacon egy kissé jobban 
megnézzük, a szakén.bér szemé
vel nézünk körül, beszélgetünk 
a piaci árussal, az eddig rózsa 
sz nű szemüvegen át látott kép
feketébbnek látszik nekünk. Saj
nos a mohácsi gyümölcspiacon 
csak másodrendű árut találunk. 
Az alma, körte ütődött, férges, 
vegyes áru. A kosárban apró 
körtét keverve talá unk nagyob
bal, érettet, éretlennel. Ha az 
ember megkérdezi a kofáktól, 
hogy milyen fajta az almája, azt 
a választ kapja, hogy „nagyon 
finom lelkem, de biz én, hogy 

i mifajta, nem tudom« vagy azt 
mondják, hogy >szentiványr édes 
alma*, »hamvas alma<, »borizü, 

j köcsög alma*, »szekfű körte*,
»nyakas körte*, de sehol egy 
szakszerű választ nem kapunk. 
Mar nagy »szakérlelemre« vall, 
ha az ember azt hallja egy al 
máról, hogy az »Káhvill«. Kál- 
w iil alatt értik természetesen 
nemcsak a Kálwill almát, de 
m nden zöldes sárga almát, 
igy a Londoni pepint; minden 
pirosas sarga körte császárkorié. 
Nagy hiba a piaci árusoknál, 
hogy a túlérett leveses gyümölcsöt

j Közte hagyják a felig érett kozott, 
az levet ereszt, összekeni a töD- 
bit, továbbá, hogy egyetlen egy

! árus gyümölcse sincs letakarva 
! tülháloval, légy jaija a gyurnöl

csőt, por szállja meg.
Ezeken a piaci anomáliákon

segíteni keliene Az orvoslást a 
termelőknél kell kezdeni, az ó 
érdekük volna az aimat, körtét

' stb. gyümölcsszedővel szedni, 
(gyümolcsszedó kapnató a vas- 
kereskedésekben darabonként 
tud nélkül 1 1’ 20 fillérért, rúd
dal 2 pengőért) így az alma ne.n 
lesz törődött, sajnos a mi gaz 
dáink — mert nagy, öreg taik 
vaunak — az almát, kortél a 
fáról úgy rázzak le. bedig a 
szedett es osztályozott ép gyű

í mölcsért kilogrammonként 30 40

fillért is adna a fogyasztó, igy 
azonban S—10—lö  fillérért kell 
elvesztegetni a keverlen első 
osztályú és másodrendű gyű 
mö'cs kilóját A szedett gyümöl
csöt ládában fagyapot között, 
vagy újságpapírban kellene szál 
titán: és a piacra hozni is, nem 
pedig kosárban, a ko-árban so
kat törődik. Hogy szigeti és 
szölöbeü kisgazdáink, termelőink 
mindezekkel nem törődnek arról 
nagyon szép fényképet nyújt a 
helyi piac. Ennek köszönhető 
azután, hogy a rengeteg gyü
mölcs, alma, körte, ami a szige 
ten terem, az csak úgy elkótya 
vetyéiődik, külföldi exportra na
gyon ritkán kerül, nem kerül 
pedig azért, mert nem előnyös 
oldaláról ismerik a mohácsi gyü
mölcsöt, a tömeggyümölcs férges 
vegyes, ütődött.

Nagy hiba, hogy a h tvány, de 
a jóminőségűhöz hasonló gyű 
mölcsöt akár a jóhiszenü kö
zönség megtévesztése céljából, 
akár tájékozatlanságból, más, a 
jó fajta neve alatt hozzák fór 
forgalomba, pl. sok fajtára rá 
mondják, hogy Jonathán, Török 
Balint alma, vagy gyűjtőnévként 
használják a kormos almát és 
például a Bőse kobak körtét 
Sándor körte néven áruljak. Ha 
egy vevő a gyümölcsnek fajta 
azonosságát szakértővel meg 
vizsgáltatva rájön, hogy a ta|ia 
egészen más mint, aminek azt 
az eladó mondta, az egyszer b i
zonyos, hogy annál ez a fogyasztó 
töbo gyümölcsöt nem fog vasá- 
ro ni. A vevővel fennálló bizal
munk megóvása miatt is fontos, 
tehat, hogy a gyümö csfajlánkat 
ismerjük. z\ fajtameghatarozás 
legbiztosabb módja az, ha min
den érés felé közeledd gyürnöl 
csőnkből m ntat küldünk fel az 
Országos Pomológiai Bizottság
nak, Budapest, I. Ménesi ut 45 
szám alá. Ez a szakbizottság 
ingyen állapítja meg a gyümölcs 
fajtáját, csupán a postacsomag 
szállítási költsége telheti a tér > 
melót A fajta meghatározásához 
szükséges es kitöltendő űrlapot j 
a mohácsi téli gazdasági iskola 1 
megkeresésre készseggel bocsajt 
az érdeklődök rendelkezésére.

A gyümölcs leszedésénél any- 
ityira kényesnek keli lennünk, 
hogy szedéskor csak a gyű 
möics szárát szabad megfogni, 
később is lehetőleg és a gyü
mölcsöt sohase öntogessük.

Ehelyett azonban azt látjuk, 
hogy avval nem vaíarm keztyus 
kézzel bánnak, öntögetik, do 
baljak, eközben természetesen a 
gyuuiülcs hamva lejön, piszko
lódik az alma. Avval pedig, hogy 
a gyümölcs nincs letakarva, na
gyon sok veszélynek tesszük ki 
a fogyasztóközönséget, mert ren
geteg, betegséget terjesztő légy 
mászkál és piszkolja össze azt. 
Innen van azután, nogy nyáron 
a gyümölcsérés idején éppen a 
gyümölcs utján sokan kapnak 
paranfuszt, tífuszt, vérhast M in
denesetre addig is mig e téren 
javul a heiyzett, ajaniatos, ha 
minden vásárló, piacon vásárolt 
gyümölcsét fogyasztás eióti jól 
megmossa és a gyümölcsöt há
mozás után íogyasztta el.

Szomorú szívvel kell látnunk, 
hogy a jó Isten csodalatos szép 
gyümölcse, hogy megy tönkre a 
nemtörődöm termelők kezén és

hogy mily csalódottan jön haza 
a piacról a mohácsi fogyasztó, 
aki szép reményekkel, jó kedvvel 
jóizü, üdítő gyümölcsöt akar 
vásárolni ott A helytelen gyü
mö cskezelésböl a termelőre 
kettős kár háramlik, először is 
olcsóbban kell eladnia értéke
sebb gyümölcsét, másodszor a 
gyümölcsének jórésze nyakára 
ro nlik, mert bizony a hitvány 
férges, apró gyümölcsöt még a 
legigénytelenebb fogyasztó se 
veszi meg, de rosszul jár a fo
gyasztó is, mert elégedetlen és 
az áruban — helyesen — válo
gatni fog. Kecskemét, Nagykőrös, 
Jánosba ma, Gyöngyös azért 
tettek oly nagy hírnévre szert 
és azért tudnak oly nagy gyü
mö csexportot lebonyolítani, mert 
ott a gyümölcsöt osztályozzák 
és rendesen kezelik. Ha ezek az 
alföldi városok megtudják tenni 
a helyes gyümölcskezelést, az 
nekünk se esne nehezünkre, 
csak egy kis jóakarat kell hozza 
és menni fog, nem kell egyebet 
tenni mint a nire felhívtam e né
hány sorban termelőink figyelmét.

A S/.t. Ferenoren.it zárda 
k ö néből Lapu ik múlt he.i sza
lu b a n  pécsi inf Kaució a 'apjan 
ttves hír je.ent meg aSzt. Eerenc- 
re idi zarda köréből. A változás 
a r rda életében az, hogy P. 
Kukavina /ózsef vikáriust sajat 
keremiere Bajira helyezte at a 
tarló nanvfönökség s helyebe P. 
/ugh Miklós aldozar került. P. 
Kukavina hosszú eveken kérész
iül volt buzgó munkása a ma 
hacsi katolikus hitéletnek s úgy 
is m ii.t zardafőnök érdemeket 
szerzett. Távozását őszintén saj
nálja a varos katoákussaga

Tragikus ha lá l Trebitscher 
Tibor szekszárdi szén es fakeres- 
kedo kedden délután a szekszárdi 
strandon fürdőit. Hirtelen rosszul- 
let fogta el, kabinjában, ahol alel- 
tan akadt rá a szolga, mire haza- 
vittek, ahol éjfeíutan 3 órakor 
meghal:, Haialat hóguta okozta. 
A tragikus, I irtelen halai város
szerte osztatlan részvetet keltett 
Halálát a Trebitscher, Weiler es 
Kra.umer csaladok gyászolják 
Mohácsról. Temetése csütörtökön 
délután volt, amelyen Mohácsról 
és sokan vettek részt.

— A MFTR. te lje s íte tte  a v á 
ros k .ve te láse il. Kedden reggel 
a Mi' l ’K. igazgatósága részéről 
telefonon felmv a-t dr. Margitay 
Lajos po.gar.nestert s közöltek, 
hagy méltányolják a varos köve
teléseit az epü.ö raktárral kapcso
latban s mar ts rendé.tesztek, hogy 
az épületet pa.aval fedjek be, inig 
a kerttes a mega.iapodas.uz ké
pest vasracsos legyen, igy tehat 
az aidatlaa vita ezzel befejezést 
nyert s a varos |ogos követelése, 
nogy a Du .a fe.o.r beiepjanumusa 
csinos legye i, teljesedni fog. A 
macu ík részéről a,dilijük a varos 
figyelmébe múlt heti cikkünket s 
most mar a varos is csinosítsa 
az alta.a hasznait területreszt es 
hozza rendbe.

Ferenoren.it
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— A szimfónlk usok operett
előadása. A szimfónikus zene
kar és a köréje csoportosult ki 
tűnő műkedvelő gárda nagysza- 
básuoperettelőadasra készül, amely 
méltó lesz enek a két kulturtarsa- 
sógnak eddigi múltjához. Ugyanis 
augusztus 29 és 30 an a Színkör
ben Szirmai-Emód gyönyörű szép 
operettjét a .Mézeskalácsot* ké
szülnek előadni. Az előadás 
szereplői mohácsi műkedvelők lesz
nek, azonban a primadonna szere
pét egy pécsi hölgy játssza, akinek 
a nevét nem árulhatjuk el, csak 
annyit, hogy a pécsi Nemzeti 
Színházban is többször vendég 
szerepelt már, mindenkor nagy 
sikerrel, A művészi nivóju elő
adásnak külsőleg is elsőrangú 
kerete lesz, amennyiben Fodor 
igazgató az előadás részére ren
delkezésre bocsátotta d.szlet és 
ruhatarát. A mohácsi közön
ségnek tehat ritka szép előadás
ban és nívós művészi élvezetben 
lesz része.

— Olasz ka to na i akadém i
kusok Mohácson. Szombaton 
délután külön autóbusszal húsz 
olasz katonai akadémikus érkezett 
Mohácsra, akik az olasz katonai 
akadémia utolsó évfolyamának 
hallgatói. A délceg, azép akadémi
kusokat Guido Tonitto kapitány 
és Conte G ulio  Marsucco hadnagy 
vezették, magyar részről pedig 
két őrnagy, egy százados és két 
főhadnagy voltak a kísérők és 
kalauzok. A város megtekintése 
után a szigeti partifürdőbe men
tek s megfürödtek, majd este 8 
órakor vacsora vö t az Iparoskor 
kerthelyiségében, amelyen Éva 
László tanácsnok, mint a polgár
mester helyettese mondott felkö
szöntőt, az olasz magyar barát
ságra utalt s Mussolinit éltette. 
Válaszul az olaszok a kormányzót 
éltették. Vacsora után megtelt a 
kerthehyiség mohácsi leányukkal, 
akik Fellner tanár tánciskolájának 
növendékeivel együtt csakhamar 
táncraperdültek Az olasz aka
démikusok szívesen, lelkesen tán
colták, sőt a csárdásra is akadt 
köztük válalkozó. Kellemes, szép 
este volt. A társalgást kis zseb 
szótár közvetítette, de biztosan 
akadt mondanivaló, amihez elég 
volt két szempárnak összevillanasa 
is. . E jfél után autóbusszal utaz
tak vissza az olaszok Pécsre.

— Magán elemi iskola en
gedélyezése. A tankerületi tan- 
felügyelő megengedte a Krisztus 
Király Szövetség mohácsi szer
vezetének hogy magán elemi 
iskolát állítson fel. A szövetség 
már ezen az őszön megnyitja a 
magán elemi iskolát, kellő számú 
jelentkező esetén. A tanítás coe- 
ducatios lesz, fiuk és lányok 
együtt I—IV. osztály Király Vera 
és Orosz Bóske oki. tanítónők 
végzik a tanítást Oárdos Lenke 
vezetésével A magán elemi isko
lában német és francia nyelv
tanítás is lesz, amelyet Oárdos 
Lenke tanít. Az iskolába feleke 
zetre való tekintet nélkül vesz
nek fel tanulókat.

— Családi béke. Landek Pé 
térné sz. Szabó Rozália borjádi 
lakóst férje úgy megverte, össze
rugdalta, hogy sú'yos sérülése
ket szenvedett s a >László* köz
kórházba kellett szállítani. Az 
eljárás megindult a verekedő 
férj eilen.

A belügyminiszter engedélyezte a 80 ezer 
pengőt a rendőrségi laktanya részére.

Megírtuk a városháza azon 
tervét, hogy a rendőrségi lakta
nyát a városháza negyedik sar
kán építse fel olyképen, hogy a 
rendőrségi hozzájárulás mintegy 
80 ezer pengőnyi hátralékát en
gedje el a kormány és a város 
ebből felépíthesse az épületet s 
ezzel véglegesen megoldja a 
rendőrség elhelyezésének kér
dését.

Közöltük azt is, hogy dr. 
M argitay  Lajos polgármester 
több ízben eljárt ebben ez ügy
ben illetékes helyen s mindenhol 
kedvező Ígéreteket kapott. A 
polgármester, aki jelenleg sza
badságát tölti, budapesti tartóz

— Háziipari tudósító i k ine
vezés. Az iparügyi miniszter 
Mayer Nándor dunaszekcsői 
kántoriamtól háziipari tudósítóvá 
nevezte ki. A háziipari tudósitó 
hivatása a község háziiparának 
ügyeit támogatni, a kívánságok 
ról, panaszokról jelentést tenni, 
hogy a súlyos helyzetben levő 
falusi lakosság anyagi helyzetén 
hivatalos támogatással segítsenek.

— D c á ré t  a komputereinek. 
Vasárnap a korrpüzem beállította 
a kishajót s így aztán a két 
motorossal együtt három átke
lési lehetőséget nyújtott a für- 
dőzőknek és kirándulóknak 
Gyönyörűen, simán bonyolítót 
tak le a forgalmat s mindenki 
meg volt elégedve, amiért elis 
mérés jár. Ha ehhez még az 
átkelési dijakat is leszállítanák, 
osztatlan örömet keltenének vele

— A m ohácsi vész 410  éves 
é v fo rd u ló já n a k  ünnepségei. A 
varoshaza polgármesteri hivatala 
elkészült az augusztus hó 29-i 
ünnepségek programmjaval, amely 
a következő ; Augusztus 29, Dél
előtt 7 órakor sokac, 8 órakor 
német mise a Csatakápolnában, 
10 órakor magyar mise a foga
dalmi templomnál. Este 8 órai 
kezdettel dunai ünnepség köze
pette — koszorú elhelyezés a 
mohácsi csatában elesett sajká
sok emlékezetére a koszorú el
süllyesztés. 9 órakor zenés taka
rodó. Augusztus 30. Reggel ze 
nés ébresztő. Vendégek fogadta
tása. Fel 10 órakor ünnepi mise 
a fogadalmi templom előtti téren. 
A mise celebrálására Haász Ist
ván tábori püspököt kerték fel. 
Fel 11 órakor a vármegyék tör
vényhatóságai elhelyezik alapító 
leveleiket a csata emlékművének a 
vármegyék részére kijelölt pillérei 
alatt. Fel 12 órakor, vagy ped:g 
délután 4 órakor ünnepség a 
Cselepatak partján levő emlékmű
nél. Este zenés takarodó. Esetleg 
hangverseny a városház erkélyé
ről A város idegenforgalmi hiva
ta l nagyszabású propagandát tejt 
ki, hogy hagyományos ünnepsé
geinkre távolabbi varosokból is 
ellátogassanak.

— Panasz a budapesti o r
szágút e llen Kaptuk a követ
kező levelet: Igen Tisztelt Szer
kesztő Uram I Több kerékpározó 
és gyalogjáró mohácsi szőlőtulaj
donos neveben engedd meg, 
hogy szives figyelmedet felhívjam 
az eszek-budapesti országút vá
ros és szőlőhegy közti részének

kodását arra használta fel, hogy 
ebben az ügyben eljárjon. M un
kája eredménnyel járt, ameny- 
nyibeti

szerdán táviratilag érte
sítette a várost, hogy a 
belügyin in iszle r engedé
lyezte a S0 ezer pengő 
felhasználását a rend
őrségi épület felépítésére.

A döntő engedélyezéssel meg
indul hivatalos utján az uj mo
hácsi építkezés, amely a jövő 
tavaszon ad ismét nagyobbsza 
básu munkát a város iparosai
nak és szakmunkásainak

elhanyagolt voltára. O t kerek 
parral közi. kedni, vagy gyalog- 
járni eddig is alig lehetett, anna! 
keservesebb ntos , mikor az u'at 
fenntartó hatcstgnak eszebe ju 
tott az országút s élére amúgy 
se való betóndúcokat a gyalog
járó közepére átültesse. Ha már 
valami rejtélyes rendelet ilyen, a 
közlekedést inkább gátló, mint 
elősegítő oszlopok alka mazásat 
előírja, azt az országút s élere 
tegyek és a padkát hagyják meg 
azoknak, akiknek nir.es pénzük 
autón, vagy kocsin járni. Ahelyett 
hogy „d .íf-te ” a jó l k ijárt gya
logsunka t tönkretették az oszlo
pok áthelyezésével, inkább hoz
nak a padkát úgy rendbe, hogy 
azon a ke.-ekparos és gyalagjaró, 
útadót is bőven fizető szőlősgaz
dák kifelé kényelmesen, befelé pe
dig biztonságosán közlekedhes
senek. Tisztelő híved. Alairas.

— Jogerős Budzsáklia ité  
lete. Megírtuk, hogy a bíróság 
Budzsaklta Jakabot, aki Martines 
Antal tanyáját felgyújtotta, 8 évi 
fegyházra ítélte. Az Ítéletet, most 
a Kúria is jóváhagyta s Így az 
jogerős lett.

— Hova le tt a pénz? Tóbiás 
Sándor es Frank Antal napszá
mos együtt jöttek a vásárról, 
Nagyharsanyrol Nagynyárádon 
megpihentek majd néhányszor 
két deci lehajtasa után Mohácsra 
indultak. Ide érkezve átkeltek a 
Dunán s a tu só parton haladva, 
amikor elfáradtak, lefeküdtek az 
utmentén. Tóbiás egy lovat vá 
sárolt, amely békésén legelészett 
mig a gazda és tarsa aludtak. 
Egyszer csak Frank felkiáltott, 
hogy a ló a Dunaba ésett. Mind
ketten oda siettek és az odase- 
reg lett emberekkel együtt ki is 
húztak a lovat. Közben azonban 
Tóbiás a zsebébe nyúlt és észre
vette, hogy zsebkendője, amelyben 
20 P. bankjegy es két drb. 2 
pengős pénz volt, eltűnt. Fele.ős 
Ségre vonta társát aki tagadta, 
hogy ellopta volna. Feljelenteseré 

a csendőrség megindította a 
nyomozást. Frank itt mar azt 
vallotta, hogy alvas közben T ó 
biás zsebéből kieseit a zsebkendő 
a pénzzel s ő felvette a földről 
hogy n.ajd később visszaadja. A 
zsebebe tette, azonban, amíg a 
iovat mentettek a Dunaba esett. 
Tény, hogy pénz nem került 
elő s most a bírósagának kell 
eldönteni, hogy hova tűnt el a 
zsebkendő és benne volt pénz f

— Kerékpárlopások Az el- 
múlt napokban három kerékpár 
lopás történt. Az egyiket 25 én 
a Színház utca 3. sz ház előtt 
lopták el Falvai Józsefi j: , 
második lopás miatt Varga ’|st. 
ván tett panaszt, aki a Pécsi 
vendégló előtt hagyta őrizetlenül 
kerékpárját s mire kijött, már el- 
tűnt, a harmadikat Verbán Ist" 
váritól, a Tömöri utca egyik háza 
elől lopták el. Mindhárom kerék
pár őrizetlen volt, lakat nélkül 
miért is a rendőrség ismételten 
felhívja a kerékpártulajdonosokat 
arra, hogy ne hagyják lakat nél
kül gépeiket, mert ezzel szinte 
felkínálják a tolvajoknak A nyo 
mozás egyébként megindult' a 
tettes kézrekeritésére

— Megverte a fuvarosa 
Lőrinc Mátyás mohácsi cukorka 
árus vásáron volt Fuvarosa a 
vásár alatt szorgalmasan üritgette 
a poharakat és visszafelé a lo 
vakat igen hajtotta. Lőrincztöbb 
Ízben rászólt, hogy ne hajtson 
annyira, amin összeszóla koztak, 
Amikor Németbólyban megálltak 
a fuvaros kivette a lőcsöt és 
szónélkül fejbevágta vele. Súlyos 
sérüléssel szállították be a 
„László”  közkórházba.

— Háztulajdonosok f  gyei- 
relébe. A város műszaki hivata
la kéri azon házlulajdonosokat, 
akiknek háza előtt fiatal fákat’ 
ültettek, hogy öntözzék meg a 
fákat A hivatal nem tud min 
denhol öntöztetni és ennek hi
ányában viszont elszáradnak a 
fák. A háztulajdonosnak ez nem 
ad sok munkát s ezzel a haza- 
előtti utcarész díszítését mozdítja 
elő.

— F ia ta lko rú  to lva jok. Bauer 
Károly fűszer és vaskereskedő 
cselédlánya észrevette, hogy az 
üzlet fiatalkorú inasa a pénztár 
fiókból pénzt vett ki. Jelentette 
megfigyelését Bauer Károlynénak, 
akinek feljelentése folytán a meg
indult nyomozás során megál
lapítást nyert, hogy két fiatal
korú inas két hónap óta több íz- 

1 ben megdézsmálta a pénztárfió- 
; kot s abból összesen mintegy 
i 140— 160 pengőt vettek ki. A 
J megtévedt inasok a pénz egy ré

szét elköltötték, mig a másik ré
szét szekrényükben megtalálták. 
A további nyomozás során gya
núba került Fledrich Vilmos, az 
üzlet volt segéde is, aki r.agy- 
nyárádi lakos. Előállították, ami- 

! kor is bevallotta, hogy összesen 
3 ízben vett ki 4 —5 pengőt. Az 

( inasok észrevették s akkor őket 
megvesztegette 1 —  1 pengővel,

I hogy ne árulják el. A rendőrség 
az inasokat átadta a fiatalkorúak 
bíróságának, mig Fiedrick ellen
megindult a bünv.ad. eljárás.

— A nyakönyvi bejegyzések 
szerint 1936. évi juuus hó 
24-tól 1936. évi ju 'ius hó 31-ig. 
Születések : Bódi Maria Magdolna, 
Rókus János, Gyuricza Terézia, 
Stern Marianna Elvira, Benkovics 
János, Ács Ilona, Hajnal József 
Ferenc Laszió, Bogdán Sándor. 
Házasságkötés : Nem volt. Ha
lálozások : özv. Kersics Mátyasne 
78 éves, Farkas András 5 hóna
pos, Haramza István 66 éves, 
özv. Kovacsics Jánosné 68 eves, 
özv. Kovácsics Györgyné 84 éves, 
Lipozsencsics Katalin f'2 eves, 
Aladics István 39 éves (holtnak- 
nyilvánítva), M a/ Ferenc 33 eves, 
özv. Szabó Sandorné 75 eves.
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Mindent idejében.
A gazdálkodás egyik legfonto- 

Sfii b követelménye, hogy minden 
ír. .'.veletet idejében végezzünk. 
>■ st a legfontosabb, hogy a tar- 
ic. tast végezzük el minél előbb 
írért aki a tarlót megdolgozatla-
r. u. hagyja őszig, a további szén- 
t i t k á t  sem tudja jó l és idejé
ben elvégezni.

L’gyanez vonatkozik a vetésre 
is. Sokszor döntő fontosságú a 
le r ’.es eredményre, hogy idejében 
vctcf.úk-e el az őszieket. Idejé
be:-. viszont csak akkor tudunk 
v. , ha minden egyébb, vetés
s. esedékes munkalatot ideje- 

:i elvégeztük. Különösen főn
ie? a megfelelő talajmunkan ki- 
v. . hogy a műtrágyákat is ide-
:ében szórju el. ősziek alá a
s. u f.r í i sztalot a vetes előtt szór
jak t i  és azzal együtt munkáljuk 
be .; talajba Minél kötöttebb, h i
dege. b, tevéketlenebb a talaj,
t. . fontosabb, hogy a szuper- 
í r .  tatot korán szórjuk el, hogy

- legyen a szuperfoszfat fosz- 
; rstvának a talajban egyenlete
sen eloszlania, mert csak igy ta- 
lara meg minden egyes zsenge 
.-•.rani vény a kezdeti fejlődésé
hez annyira szükséges és nélkü
lözhetetlen foszforsavat.

Nem vonatkozik ez a sorba- 
vetett műtrágyára. Jó erőben lévő 
talajon sorbavetve a szuperfosz- 
íato-, elérjük a kivánt eredményt, 
ha azonban az már régebben 
nem kapott műtrágyát, úgy a 
szert vetésnek annál inkább is 
előnyt kell adnunk, mert csak a 
szórt vetés után számíthatunk 
utóhatásra is. A sorbavetésnek 
meg van még az a hátránya is, 
hogy külön sorbavetőgépre van 
szükség, ilyen gép pedig — elte
kintve az árától —  elég nehéz is, 
úgy, hogy meglassítja, legalábbis 
n.et reheziti a vetést.

- Úszó fen yőge ren dák  a 
Dunán. Vasárnap délelőtt a Du- 
r.an fagerendák úsztak lefelé, 
amelyeket azonban csakhamar 
s ke. :ek halászgatni. Az úszó 
gerendák magyarázata, hogy Ba- 
ja:. tutajszerencsétlenség történt. 
Dely Géza bajai fakereskedő fá
val es deszkával megrakott tutaja 
nekiment a bajai hídfőnek s a  tu 
taj széthullott. A tutaj egyrészet 
sikerült partra kormányozni, a 
szét: Hot rész azonban tovább 
u«v.:. A szerencsétlenség este 8 
Órakor történt s igy már nem 
let ? t látni áz úszó fenyőket. 
A tutajon levő személyzetnek 
szer cséré semmi baja sem tör- 
‘• f  . fenyők egy részét útközben,

zekcsőn, Mohácson sikerült 
•izgatni, azonban átjutott 

te .k a jugoszláv határon túlra 
is. I fakereskedő kedden Mo
hácsot: járt s összeszámlálta a ki- 
í r- fenyőket, miután azonban 
a'ég a szállítmány nem volt át- 
ve'-: nem tudta megállapítani, 
hogy mennyi a kára.

— f izessünk adót ! A város
osztálya az adózóközön

ség elmébe ajánlja, hogy az 
ese - s adót fizessék meg. Arra- 
Va‘ intettel, hogy az idei tér-
®es alában jó volt eddig, a
’’Br- hátralékokat is jobban 
sz i.i.azza, amelyet kim é

nem vett szigorúan. A 
elmulasztók ellen végre-

•' eljárás indul.

— ü j helyiségben a szigeti 
posta. A szigeti pósta augusztus 
h ó  1-én uj helyiségben helyez
kedett el. Einw.ller Vendel szigeti 
gazda házában bérelt a város 
helyiségeket. Az uj hivatali helyi
ség inkább központi fekvésű, mint 
a régi. Miután azonban a szigeti 
bekotó uj ut munkálatai mar meg
kezdődtek, remélhető, hogy ezek 
befejezése után a varos megépít
heti végleges szigeti póstaépületét.

— F e lakasz to tta  m agát. Bá- 
rác Jakab mohácsi lakós szomba
ton Jakab napot tartott a szőlő
hegyen, majd estefelé hazaindult 
Útközben az egyik eperfara fel
akasztotta magát, de az arra já 
rók észrevették s még idejében 
levágták. A rendőrség saját érde
keden őrizetbevette s másnap dél
előtt szabadonbocsátotta, amikor 
megígérte, hogy felhagy öngyil
kossági szándékával.

A Dunába fű lt. Haramza 
István 6b eves földmives a Nőd- 
ling vendeg.ő előtt italos fejjel a 
Dunaba esett s belefult. Holttestét 
szombaton délben fogtak ki a 
strand fürdő alatt. Az ügyészség 
a temetési engedélyt k adta.

— A rendőrség új egyenru  
hája. Kozma Miklós belügy
miniszter a rendőrség részére uj 
egyenruhát terveztetett, amely 
formára és minőségre is külön
bözni fog a jelenlegitől. Az uj 
egyenruha sötétszürke anyagból 
készül es vitézsujtásos zsinórzat- 
tal látják el. A legénység zsinór- 
zata a ruha színéhez alkalmazko
dik, mig a tisztkaré aranyozott 
lesz. A budapesti rendőrség már 
a közeljövőben megkapja az uj 
egyenruhát.

— E ltűnt. Hovanyecz János 
17 éves fiatalember szülei Sárhát 
dűlő 51 sz. alatti tanyájáról el
távozott s azóta nem adóit élet- 
jelt magáról. A fiatalember kissé 
gyenge eiméjű és szívbajos volt. 
A rendőrség keresi.

—  Balestek. Riesz János 14 
éves gazdasági cseléd, Mayer 
Vilmos alkalmazottja rozskévét 
fuvarozott. Leesel! a szekérről 
és a fején több sérülést szen
vedett. — S/pos János gazdasági 
cseléd Ajss József kölkedi gaz
dálkodó alkalmazottja gabona
hordás közben vasvillába lépett. 
Mindkét sérültet a >László< kór- 
házban ápolják.

SPORT-
Évadnyitó mérkőzés.

Pontosan két hónapi szünet 
után újra megnyílik a sportpálya 
kapuja a nagyközönség számára, 
komoly barátságos mérkőzésen. 
Az évadnyitó mérkőzésen cse
megével szolgál a Mohácsi 
Torna Egylet labdarugó szak
osztálya, amikor a Mohácson még 
nem szerepelt kitűnő cégcsapat, 
a Mecsekszabolcsi Sport Egylet 
nagyhírű csapatát állítja csapa
tának ellenfeléül. A mecseksza- 
bolcsiak üstökösként tűntek fel 
az ismeretlenség homályából 
nagyszerű játékukkal és a, győ
zelemre győzelmet halmozó ered
ményükkel nem kisebb ellenfelet 
legyőzve, mint legutóbb a Kapos
vári Turul SE-t. Jól összedolgo
zott együttes, amelynek m ind
egyik csapatrésze kemény és jól 
operáló rész, kiemelkedik köztük 
Kiefer a DVAC-nak volt nagy
hírű játékosa. Ezzel szemben áll

az MTE együttese, amely a nagy 
hőség ellenére már egy hónapja, 
Sárkőzy edző irányítása mellett 
készül az őszi szezonra, hogy a 
nagyobb játékerejű bajai első
osztályban megállja a helyét 
Több uj játékos és lehetőség 
is feltűnt az edzéseken és igy 
az első mérkőzésre újszerű ösz- 
szállilásban fog valószínűleg 
kiállni a mohácsi csapat Kíván
csian várjuk a mérkőzést, amely
nek kimenetele teljesen nyílt. 
Elömérközésül is kitűnő cseme
gével szolgál az MTE, amikor a 
mohácsi „D iák" és „Levente" váló 
gatotlat állítja egymással szembe 
barátságos mérkőzésre Az elő 
mérkőzés negyed 5 órakor, mig 
a főmérkőzés délután 3 4ö óra
kor kezdődik a kastélykerti sport
pályán.

Szerkesztői üzenetek.
Csab. Nagyon rossz Hamarosan 

ennél rosszabbat nem is olvastunk.

U K T T K O  U A I t O L I
cipész üzletét, uj helyiségébe, Városház ucca 1 szám 
alá, Rosenthal Tivadar nagytrafikos házába, (voltSinger 
helyiség) helyezi át. — Kérem a rendelő közönség 
szives bizalmát továbbra is, mert műhelyemben már a 
legkényesebb igényeknek megfelelő munka készül 
A nem nálam készült cipők javítását is szakszerűen és 
olcsón vállalom. Teljes tisztelettel
Dettkó K á ro ly  ú r i és női c ipész.

É  R  T  E  S  I T  É  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

Minden igyekezetem oda irányul, hogy 
igen tisztelt vevőimet a legmesszebbme
nőkig kielégítsem. Szives pártfogást kér:
Z H U Z S I T S  I S T V Á N
íííw z .e f óh c s e m e í íö k e re H k e d ő .I

♦  _i— . . .  . . .  — --------------  .. ■ *

O LCSÓ N! S ZÉ P E N !

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

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

A „ H ite lfo r rá s '1 B e vásá rlás i S ze rv e ze t  
ta g ja i ré s z é re  6 havi ré s z le tfize té s .

VORISEK LAJOS
fehérn em ük éíllto  és dlvatérukereskedó. O véroshái..

P O N TO S A N ! G YO RSA N!____________  -

Nézze m eg 
d iv a to s ,  o lc s ó , 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 itter órásnál, K irály ut 34.

Órafavltás t évi /átállássá/.

5

FelelősszerfcesztA .-
BÁN ANDRÁS
Laptulajdonos és k iadó:

FRIDRICH OSZKÁR

I
A G IL IS , Ü G Y E S  ■

fiatalember vagy fiatalabb B  
mnnhképes nyugdíjas Jutalék I  
később öxflieteses állást kap- B  
hat a Dana Általános Bizto- B  
sitó áóiretitö ö a n ó L eten íi. |J 
B án h i t e l i r o d a .Alágyujtó papiros zsákszám kapható a F r id r i c h  nyomdában.
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— A szímfónlkusok operett
előadása. A szimfónikus zene
kar és a köréje csoportosult ki 
tűnő műkedvelő garda nagysza
bású operettelőadásra készül, amely 
méltó lesz cnek a két kulturtarsa- 
ságnak eddigi múltjához. Ugyanis 
augusztus 29 és 30 an a Színkör
ben Szirniai-E:nód gyönyörű szép 
operettjét a .Mézeskalácsot" ké
szülnek előadni. Az eiőadas 
szereplői mohácsi műkedvelők lesz
nek, azonban a primadonna szere
pet egy pécsi hölgy játssza, akinek 
a nevét nem árulhatjuk el, csak 
annyit, hogy a pécsi Nemzeti 
Színházban is többször vendig 
szerepelt már, mindenkor nagy 
sikerrel. A művészi nívójú e ő 
adásnak külsőleg is elsőrangú 
kerete lesz, amennyiben Fodor 
igazgató az előadás részére ren
delkezésre bocsátottá d.szlet és 
ruhatarát. A mohácsi közön
ségnek tehat ritka szép előadás
ban és nivós művészi élvezetben 
lesz része.

— Olasz katonai akadémi
kusok Mohácson. Szombaton 
délután külön autóbusszal húsz 
olasz katonai akadémikus érkezett 
Mohácsra, akik az olasz katonai 
akadémia utolsó évfolyamának 
hallgatói. A délceg, azép akadémi
kusokat Guido Tonitto kapitány 
és Conte G ulio Marsucco hadnagy 
vezették, magyar részről pedig 
két őrnagy, egy százados és két 
főhadnagy voltak a kísérők és 
kalauzok. A város megtekintése 
után a szigeti partilürdőbe men
tek s megfürödtek, majd este 8 
órakor vacsora vo't az Iparoskor 
kerthelyiségében, amelyen Éva 
László tanácsnok, mint a polgár
mester helyettese mondott felkö
szöntőt, az olasz magyar barát
ságra utalt s Mussolinit éltette. 
Válaszul az olaszoka kormányzót 
éltették. Vacsora után megtelt a 
kerthehyiség mohácsi leányokkal, 
akik Fellner tanár tánciskolájának 
növendékeivel együtt csakhamar 
táncraperdültek Az olasz aka
démikusok szívesen, lelkesen tán
coltak, sőt a csárdásra is akadt 
köztük válalkozó. Kellemes, szép 
este volt. A társalgást kis zseb 
szótár közvetítette, de biztosan 
akadt mondanivaló, amihez elég 
volt két szempárnak összevillanasa 
is. . Ejfél után autóbusszal utaz
tak vissza az olaszok Pécsre.

— Magán elemi iskola en
gedélyezése. A tankerületi tan- 
felügyelő megengedte a Krisztus 
Király Szövetség mohácsi szer
vezetének hogy magán elemi 
iskolát állítson fel. A szövetség 
már ezen az őszön megnyitja a 
magán elemi iskolát, kellő számú 
jelentkező esetén. A tanítás coe- 
ducatios lesz, fiuk és lányok 
együtt 1— IV. osztály Király Vera 
és Orosz Bóske oki. tanítónők 
végzik a tanítást Oárdos Lenke 
vezetésével A magán elemi isko
lában német és francia nyelv
tanítás is lesz, amelyet Oárdos 
Lenke tanít. Az iskolába feleke 
zetre való tekintet nélkül vesz 
nek fel tanulókat.

— Családi béke. Landek Pé 
térné sz. Szabó Rozália borjádi 
lakóst férje úgy megverte, össze
rugdalta, hogy sú'yos sérülése
ket szenvedett s a >László« köz
kórházba kellett szállítani. Az 
eljárás megindult a verekedő 
férj eilen.

A belügyminiszter engedélyezte a 80 ezer 
pengőt a rendőrségi laktanya részére.

Megírtuk a városháza azon 
tervét, hogy a rendőrségi lakta
nyát a városháza negyedik sar
kán építse fel olyképen, hogy a 
rendőrségi hozzájárulás mintegy 
S0 ezer pengőnyi hátralékát en
gedje el a kormány és a város 
ebből felépíthesse az épületet s 
ezzel véglegesen megoldja a 
rendőrség elhelyezésének kér
dését.

Közöltük azt is, hogy dr. 
M argitay  Lajos polgármester 
több ízben eljárt ebben ez ügy
ben illetékes helyen s mindenhol 
kedvező ígéreteket kapott. A 
polgármester, aki jelenleg sza
badságát tölti, budapesti tattóz- |

— Háziipari tudósító i kine
vezés. Az iparügyi miniszter 
Mayer Nándor dunaszekcsői 
kánlortanitót háziipari tudósítóvá 
nevezte ki. A háziipari tudósiló 
hivatása a község háziiparának 
ügyeit támogatni, a kívánságok 
ról, panaszokról jelentést tenni, 
hogy a súlyos helyzetben levő 
falusi lakosság anyagi helyzetén 
hivatalos támogatással segítsenek.

— D c et et a kompüzemnek. 
Vasárnap a kompüzem beállította 
a kishajót s így aztán a két 
motorossal együtt három átke
lési lehetőséget nyújtott a für- 
előzőknek és kirándulóknak 
Gyönyörűen, simán bonyolítót 
tak le a forgalmat s mindenki 
meg volt elégedve, amiért elis 
mérés jár. Ha ehhez még az 
átkelési dijakat is leszállítanák, 
osztatlan örömet keltenének vele

—  A m ohácsi vész 410  éves 
é v fo rd u ló já n a k  ünnepségei. A 
városháza polgármesteri hivatala 
elkészült az augusztus hó 29-i 
ünnepségek programmjaval, amely 
a következő: Augusztus 29, Dél
előtt 7 órakor sokac, 8 órakor 
német mise a Csatakápolnában, 
10 órakor magyar mise a foga
dalmi templomnál. Este 8 órai 
kezdettel dunai ünnepség köze
pette —  koszorú elhelyezés a 
mohácsi csatában elesett sajká
sok emlékezetére a koszorú el- 
sü.lyesztés. 9 órakor zenés laka 
rodó. Augusztus 30. Reggel ze 
nés ébresztő. Vendégek fogadta
tása. Fel 10 órakor ünnepi mise 
a fogadalmi templom előtti téren. 
A mise celebráiására Haász Ist
ván táboti püspököt kérték fel.

I Fel 11 órakor a vármegyék tör
vényhatóságai elhelyezik alapitó 
leveleiket a csata emlékművének a

' vármegyek részére kijelölt pillérei 
alatt. Fel 12 órakor, vagy pedig 
délután 4 órakor ünnepség a 
Cseiepatak pártján levő emlékmű-

! nel. Este zenés takarodó. Esetleg 
hangverseny a városház erkélyé
ről A város idegenforgalmi hiva
ta l nagyszabású propagandát fejt 
ki, hogy hagyományos ünnepsé
geinkre távolabbi varosokból is

! ellátogassanak.

— Panasz a budapesti o r
szágút ellen Kaptuk a követ
kező levelet: Igen Tisztelt Szer- 

i kesztö Uram ) Több kerékpározó 
és gya.ogjaró mohácsi szőlőtulaj
donos neveben engedd meg, 

l hog> szives figyelmedet felhívtam 
I az eszek-budapesti országút vá- 
i ros és szőlőhegy közti részének

kodását arra használta fel, hogy 
ebben az ügyben eljárjon. M un
kája eredménnyel járt, ameny- 
nyiben

szerdán táviratilag érte
sítette a várost, hogy a 
belügyminiszter engedé
lyezte a S0 ezer pengő 
felhasználását a rend
őrségi épület felépítésére.

A döntő engedélyezéssel meg
indul hivatalos utján az uj m o
hácsi építkezés, amely a jövő 
tavaszon ad ismét nagyobbsza 
básu munkát a város iparosai 
nak és szakmunkásainak

elhanyagolt voltára. O t kerek 
parral közl.kedni, vagy gyalog- 
járni eddig is alig lehetet, annal 
keservesebb mos-, mikor az u'at 
fenntartó hatóságnak eszebe ju 
(ott az országút s elére amúgy 
se való betóndúcokat a gyalog
járó közepére átültesse. Ha mar 
valami rejtélyes rendelet ilyen, a 
közlekedést inkább gátló, mint 
elősegítő oszlopok aika mazását 
előírja, azt az országút s .élere 
legyek és a padkat hagyják meg 
azoknak, akiknek nincs pénzük 
autón, vagy kocsin járni. Ahelyett 
hogy „d. lf .e *  a jó l kijárt g j a- 
logulunkat tönkretették az oszlo
pok áthelyezésével, inkább hoz
nak a padliál ú -y rendbe, hogy 
azon a kerékpáros és gjalagjaró, 
útadót is bőven fizető szőlősgaz
dák kifelé kényelmesen, befele pe
dig biztonságosán közlekedhes
senek. Tisztelő híved. Alairas.

— Jogerős Eudzsáklia  ité  
lete. Megírtuk, hogy a bíróság 
Budzsaklta Jakabot, aki Martines 
Antal tanyáját felgyújtotta, 8 évi 
fegyházra Ítélte. Az ítéletet, most 
a Kúria is jóváhagyta s Így az 
jogerős lett.

— Hova le tt  a p?nz? Tóbiás 
Sándor es Frank Antal napszá
mos együtt jöttek a vásárról, 
Nagyharsanyró) Nagynyárádon 
megpihentek majd néhányszor 
két deci lehajtása után Mohácsra 
indultak. Ide érkezve átkeltek a 
Dunán s a tusó  parton haladva, 
amikor elfáradlak, lefeküdtek az 
utmentén. Tóbiás egy lovat vá 
sárolt, amely békésén legelészett 
mig a gazda és tarsa aludtak. 
Egyszer csak Frank felkiáltott, 
hogy a ló a Dunába ésett. Mind
ketten oda siettek és az odáse- 
reg lett emberekkel együtt ki is 
húztak a lovat. Közben azonban 
Tóbiás a zsebébe nyúlt és észre
vette, hogy zsebkendője, amelyben 
20 P. bankjegy és két drb. 2 
pengős pénz volt, eltűnt. Fele.ős 
segre vonta társát aki tagadta, 
hogy ellopta volna. Feljelentésére 
a csendőrség megindította a 
nyomozást. Frank itt mar azt 
vallotta, hogy alvas közben T ó 
biás zsebéből kiesett a zsebkendő 
a pénzzel s ő felvette a földről 
hogy majd később visszaadja. A 
zsebebe tette, azonban, amig a 
iovat mentettek a Dunaba esett. 
Tény, hogy pénz nem került 
elő s most a bíróságánál kell 
eldönteni, hogy hova tűnt el a 
zsebkendő és benne volt pénz f

— Kerékpárlopások Az e|. 
múlt napokban három kerékpár
lopás történt. Az egyiket 25 én 
a Színház utca 3. sz. ház előtt 
lopták el Falvai Józsefi i , a 
második lopás miatt Ist-
ván tett panaszt, aki a Pécsi 
vendéglő előtt hagyta őrizetlenül 
kerékpárját s mire kijött, már el. 
tűnt, a harmadikat Verbán Ist. 
vántól, a Tömöri utca egyik háza 
elől lopták el. Mindhárom kerék
pár őrizetleu volt, lakat nélkül, 
miért is a rendőrség ismételten 
felhívja a kerékpártulajdonosokat 
arra, hogy ne hagyják lakat nél
kül gépeket, mert ezzel szinte 
felkínálják a tolvajoknak A nyo 
mozás egyébként megindult a 
tettes kézrekeritésére

— Megvarte a fuvarosa. 
Lőrinc Mátyás mohácsi cukorka 
árus vásáron volt. Fuvarosa a 
vásár alatt szorgalmasan ür tgette 
a poharakat és visszafelé a lo 
vakat igen hajtolla. Lőrincztöbb 
Ízben rászólt, hogy ne hajtson 
annyira, amin összeszóla'kozlak, 
Amikor Némefbólyban megálltak 
a fuvaros kivette a lőcsöt és 
szónélkül fejbevágta vele. Súlyos 
sérüléssel szállították be a 
„László" közkórházba.

—  H áztu la jdonosok f  gyei
mébe. A város műszaki hivata
la kéri azon háztulajdonosokat, 
akiknek háza előtt fiatal fákat’ 
ültettek, hogy öntözzék meg a 
fákat A hivatal nem tud min 
denhol önlöztetni és ennek hi
ányában viszont elszáradnak a 
fák. A háztulajdonosnak ez nem 
ad sok munkát s ezzel a háza- 
előtti utcarész díszítését mozdítja 
elő.

—  F ia ta lk o rú  to lv a jo k , Bauer 
Károly fűszer és vaskereskedó 
cselédlánya észrevette, hogy az 
üzlet fiatalkorú inasa a pénztár 
fiókból pénzt vett ki. Jelentette 
megfigyelését Bauer Károlynenak, 
akinek feljelentése folytán a meg
indult nyomozás során megál
lapítást nyert, hogy két fiatal
korú inas két hónap óta több iz- 

j ben megdézsmálta a pénztarfió- 
kot s abból összesen mintegy 

i 140— 160 pengőt vettek ki. A 
| megtévedt inasok a pénz egy ré- 
; szét elköltötték, mig a másik ré

szét szekrényükben megtalálták. 
A további nyomozás során gya
núba került Fledrich Vilmos, az 
üzlet volt segéde is, aki r.agy- 
nyárádi lakos. Előállították, ami
kor is bevallotta, hogy összesen 
3 ízben vett ki 4 —5 pengőt. Az 

I inasok észrevették s akkor őket 
! megvesztegette 1 —  1 pengővel, 

hogy ne árulják el. A rendőrség 
az inasokat átadta a fiatalkorúak 

| bíróságának, mig Fledrich ellen
megindult a bűnvádi eljárás.

— A nyakönyvi bejegyzések 
sze rin t 1936. évi juuus hó 
24-tól 1936- évi ju iu s h ó  31-ig. 
Születések: Bódi Mária Magdo.na, 
Rókus János, Gyuricza Terézia, 
Stern Marianna Elvira, Benkovics 
János, Ács Ilona, Hajnal József 
Ferenc László, Bogdán Sándor. 
Házasságkötés : Nem volt. Ha
lálozások : Ozv. Kersics Matyasne 
78 éves, Farkas András 5 hóna
pos, Haramza István 66 éves, 
özv. Kovacsics Jánosné 68 eves, 
özv. Kovácsics Györgyné 84 eves, 
Lipozsencsics Katalin 12 eves, 
Aladics István 39 éves (holtnak- 
nyilvánítva), Ma,- Ferenc 33 eves, 
özv. Szabó Sándorné 75 eves.
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M in d en t idejében.
A gazdálkodás egyik legfonto- 

íe :-3 k vetelménye, hogy minden 
n. '.v. etet idejében végezzünk, 
y  a legfontosabb, hogy a tar
ló. .ast végezzük el minél előbb 
r ért iki a tarlót megdolgozatla- 
r ; . igyja őszig, a további szán- 
la- kát sem tudja jó l és idejé
ben elvégezni.

Ugyanez vonatkozik a vetésre 
is. S  -t;zor döntő fontosságú a 
le- es eredményre, hogy idejében 
Vt . ik-e el az őszieket. Idejé
be v.szont csak akkor tudunk 

, l ’. a  minden egyébb, vetés
.d.'kes munkalatot ideje- 
végeztük. Különösen fon-

• - , megfelelő talajtnunkan ki- 
v .  . h o g y  a n űtrag,akat is ide- 
jébet szórju el. ősziek alá a 
s.uf sztalot a vetes előtt szór- 
j..a ű  es azzr.l együtt munkáljuk 
be talajba. Minél kötöttebb, h i
dege. . levékctler.ebb a talaj, 
u: t nosabb, hogy a szuper
ig- latot korán szórjuk el, hogy

. .yen a szuperfoszfat fősz- 
; jv á n a k  a talajban egyenlete- 

oszlania, mert csak Így tá 
jáéi meg minden egyes zsenge

- v é n y  a kezdeti fejlődésé
h e z  annyira szükséges és nélkü
l ö z h e t e t l e n  foszforsavat.

Nem vonatkozik ez a sorba- 
vetett műtrágyára. Jó erőben lévő 
talajon sorbavetve a szuperfosz- 
íatot, elérjük a kívánt eredményt, 
ha azonban az már régebben 
nem kapott műtrágyát, úgy a 
szert vetésnek annál inkább is 
előnyt keli adnunk, mert csak a 
s z e r t  vetés után számíthatunk 
ut t atásra is. A sorbavetésnek 
meg van még az a hátránya is, 
h.-.gy külön sorbavetőgépre van 
szükség, ilyen gép pedig — elte- 
kmtve az arától —  elég nehéz is, 
úgy, : ; gy meglassítja, legalábbis 
megnehezíti a vetést.

Úszó fenyőge rendák a 
Dunán. Vasárnap délelőtt a Du
nán, fagerendák úsztak lefelé, 
an.el két azonban csakhamar 
í ke. t t e k  halászgatni. Az úszó 
gerendák magyarázata, hogy Ba
ja:. tuajszerencsétlenség történt. 
Dely Géza bajai fakereskedő fá
val . deszkával megrakott tutaja 
t - a bajai hídfőnek s a tu
taj széthullott. A tutaj egyrészét 
s.kermt partra kormányozni, a 
szét: , Hot rész azonban tovább 

...:. A szerencsétlanség este 8 
o r a k  : történt s így már nem 
lehet.- t látni áz úszó fenyőket. 
A tu.ajon levő személyzetnek 
szer < s é r e  semmi baja sem tör
t é n t ,  f e n y ő k  egy részét útközben, 

későn, Mohácson sikerült 
tí.gatni, azonban átjutott 
r a jugoszláv határon túlra 

fakereskedő kedden Mo
h á c s o t - .  j á r t  s összeszámlálta a ki* 
f é- lenyőket, miulán azonban 

szállítmány nem volt át- 
ve-e, nem tudta megállapítani,
hugy mennyi a kára.

-  fizessünk adót 1 A város
sztálya az adózóközön- 

e.mébe ajánlja, hogy az 
íS adót fizessék meg. Arra-

".tettel, hogy az idei tér- 
ában jó volt eddig, a

. hátralékokat is jobban 
-«za, amelyet kimé- 
nem vett szigorúan. A

' elmulasztók ellen végre- 
• eljárás indul.

— ú j he ly iségben a szigeti 
pósta. A szigeti pósta augusztus 
hó 1-én uj helyiségben helyez
kedett el. Einw.ller Vendel szigeti 
gazda házában bérelt a varos 
helyiségeket. Az uj hivatali helyi
ség inkább központi fekvésű, mint 
a régi. Miután azonban a szigeti 
bekötő uj ut munkálatai már meg
kezdődtek, remélhető, hogy ezek 
bifejezése után a város megépít
heti végleges szigeti póstaépületét.

— Felakasztotta magát. Bá- 
rác Jakab mohácsi lakós szomba
ton Jakab napot tartott a szőlő
hegyen, majd estefelé hazaindult 
Útközben az egyik eperfára fel
akasztotta magát, de az arra já 
rók észrevették s még idejében 
levágták. A rendőrség saját érde
kéden őrizetbevette s másnap dél
előtt szabadonbocsátotta, amikor 
megígérte, hogy felhagy- öngyil
kossági szándékával.

— A Dunába fű lt .  Haramza 
István 6ö eves föidmives a Nőd- 
ling vendéglő előtt italos fejjel a 
Dunába esett s belefult. Holttestét 
szombaton délben fogtak ki a 
strand fürdő alatt. Az ügyészség 
a temetési engedélyt k adta.

— A rendőrség  ú j egyenru 
hája. Kozma Miklós belügy
miniszter a rendőrség részére uj 
egyenruhát terveztetett, amely 
formára és minőségre is külön
bözni fog a jelenlegitől. Az uj 
egyenruha sötétszürke anyagból 
készül es vitézsu|tásos zsinórzat- 
tal látják el. A legénység zsinór- 
zata a ruha színéhez alkalmazko
dik, míg a tisztkaré aranyozott 
lesz. A budapesti rendőrség már 
a közeljövőben megkapja az uj 
egyenruhát.

— Eltűnt. Hovanyecz János 
17 éves fiatalember szülei Sárhát 
dűlő 51 sz. alatti tanyájáról el
távozott s azóta nem adott élet- 
jelt magáról. A fiatalember kissé 
gyenge elméjű és szívbajos volt. 
A rendőrség keresi.

— Balestek. Riesz János 14 
éves gazdasági cseléd, Mayer 
Vilmos alkalmazottja rozskévét 
fuvarozott. Leesett a szekérről 
és a fején több sérülést szen
vedett. — Sípos János gazdasági 
cseléd Kiss József kölkedi gaz
dálkodó alkalmazottja gabona- 
hordás közben vasvillába lépett. 
Mindkét sérültet a >László< kór- 
házban ápolják.

SPORT.
Évadnyitó mérkőzés.

Pontosan két hónapi szünet 
után újra megnyílik a sportpálya 
kapuja a nagyközönség számára, 
komoly barátságos mérkőzésen. 
Az évadnyitó mérkőzésen cse
megével szolgál a Mohácsi 
Torna Egylet labdarugó szak
osztálya, amikor a Mohácson még 
nem szerepelt kitűnő cégcsapat, 
a Mecsekszabolcsi Sport Egylet 
nagyhírű csapatát állítja csapa
tának ellenfeléül. A mecseksza- 
bolcsiak üstökösként tűntek fel 
az ismeretlenség homályából 
nagyszerű játékukkal és a győ- 
zelemre győzelmet halmozó ered
ményükkel nem kisebb ellenfelet 
legyőzve, mint legutóbb a Kapos
vári Turul SE-t. Jól összedolgo
zott együttes, amelynek mind
egyik csapatrésze kemény és jól 
operáló rész, kiemelkedik köztük 
Kiefer a DVAC-nak volt nagy
hírű játékosa. Ezzel szemben áll

az MTE együttese, amely a nagy 
hőség ellenére már egy hónapja, 
Sárközy edző irányítása mellett 
készül az őszi szezonra, hogy a 
nagyobb játékerejű bajai első
osztályban megállja a helyét. 
Több uj játékos és lehetőség 
is feltűnt az edzéseken és igy 
az első mérkőzésre újszerű ösz- 
szállitásban fog valószínűleg 
kiállni a mohácsi csapat. Kíván
csian várjuk a mérkőzést, amety- 
nek kimenetele teljesen nyílt. 
Előmérközésül is kitűnő cseme
gével szolgál az MTE, amikor a 
mohácsi „D iák" és „Levente" váló 
gatottat állítja egymással szembe 
barátságos mérkőzésre. Az elő- 
mérkőzés negyed 5 órakor, mig 
a főmérkőzés délután s,4ő óra
kor kezdődik a kastélykerti sport
pályán.

Szerkesztői üzenetek.
Csab. Nagyon rossz Hamarosan 

ennél rosszabbat nem is olvastunk.

I t E T T k O  k l l t O L l
cipész üzletét, uj helyiségébe, Városház ucca 1 szám 
alá, Rosenthal Tivadar nagytrafikos házába, (volt Singer 
helyiség) helyezi át. — Kérem a rendelő közönség 
szives bizalmát továbbra is, mert műhelyemben már a 
legkényesebb igényeknek megfelelő munka készül. 
A nem nálam készült cipők javítását is szakszerűen és 
olcsón vállalom. Teljes tisztelettel
Dettkó Károly úri és női cipész.

E  K  T  E  S  I  T  E  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

Minden igyekezetem oda irányul, hogy 
igen tisztelt vevőimet a legmesszebbme
nőkig kielégítsem. Szives pártfogást kér:

z s u z s i t s  te r r v A w
lü w z .e r  é s  c s e m e g e k e r e H k e d ő .

Nézze m eg 
diva t o 8, o lc s ó , íz l é s e s  

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

ékszerek dús választékban.
Szívós és B ittér órásnál, K irály ut 34.

Órafavltás I  évi Jótállással.

I
I

Felelösszerkesztö :
BÁN ANDRÁS
Laptul^Jdonos és k iadó:

FRIDRICH OSZKÁR

A G IL IS , Ü G Y E S
fiatalember vagy fiatalabb 
mnntaképes nyugdíjas Jutalék 
később flxflrotéses állást kap
hat a Duna Általános Bizto
sító közié titö űgynökiégéuéi. 
B á n  h i t e l i r o d a .Alágyajtó papiros zsákszám kapható a F r id r i c h  nyomdában.
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No in b e r e k
község legközelebbi országos 

állat- és kirakodó 
vására

1936 év augusztus bó 13-án 
lesz

P i a c i  á r a k i  ...rí..
Búza ul — 
Zab — — 
Rozs u] — 
Árpa ul — — 
Tengeri m.
Bab — —

h.ll 
13.70 P 
1 1 -  P 
10 50 P 
10.60 P 
12.— P 
13.50 P

K ö lk e d  község
és a tejszövetkezet a Tisza 
István u. 7. szám alatti 
ház bontási munkáját 
1936 évi augusztus hó 
2-án délután 2 órakor

v á lla la tb a  ad ja .

K E R E S E K
20— 30 kát h. földet berbe szep
tember t-re Mohács határában 
vagy a környékén Magas bért 
f i z e t e k .  Értesítéseket Bán
hirdető irodába kérek

Kiadó
nov 1-re Felső Dunasor 
24 sz- ház üzlethelyi
séggel együtt. Bővebbet
A n g y a l  G á b o r

íp u záro H  ów hentCH.

E la d ó  liá z
Dunaszekcsőn az országul mellett 
mészárszék, műhely vágóhíd és 
2 szoba konyhás lakással együtt. 

Cím a kiadóhivatalban.

Nem

FIGYELEM!

Órát, arany-ezUst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* ú ii c s  i t s  iB á I
M ohács Ú jvá ro s h áza .

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

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

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

Cséplési szén m éterm ázsája 2 80 pengő.

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

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

Vesse é s  e la d
mindenféle használt bútort, 
uj munkát o l c s ó n  vállal
W É B E R  A D A M
asztalos, Horthy M. u. to. s r

I Malmok részére
a  le g ú ja b b  

r e n d e le t  s z e r in t iSzállító-bárcaköny vek
Ikülönféle

bán olcsón kaphatók
F r i d r i c h  O s z k á r  

könyvkereskedésében.

E la d ó .
Az osztás dűlőben 1 lánc szán
tóföld. Ugyanitt megvételre ke
restetik használt, de jó karban 
levő gazdasági felszerelés, u. m. 
parasztkocsi, lószerszám, eke, 
talyiga, borona, stb. Cím: a 

kiadóhivatalban megtudható.

K ü lO n b e já ra tu  
bútorozott s z o b a  
K I A D  Ó  
S zéch en y i té r  13 sz.

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

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

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.
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